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DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES
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EN PORTADA

Augmenten
els tractaments
per consum
d’heroïna
Malgrat el repunt d’aquesta substància,
el Centre d’Atenció i Seguiment a les
Drogodependències de Granollers registra un
descens generalitzat del consum de drogues
GRANOLLERS. El Centre d’Atenció
i Seguiment a les Drogodependències (CAS) de Granollers –un
servei que ofereix tractament ambulatori especialitzat als drogodependents–, va iniciar durant l’any
passat 346 tractaments, una xifra
que suposa un descens del 20,5%
respecte a l’any anterior, quan
van inciar-se 435 tractaments. El
descens es deu, expliquen des del
centre, a la “manca puntual de
professionals al servei i a la dificultat de substituir-los” més que
no pas al que podria considerar-se
una reducció del consum de drogues a Granollers i entorn.
De fet, entre els tractaments
iniciats l’any passat hi ha un lleuger repunt dels casos vinculats al
consum d’heroïna, que han passat
de 28 a 38. Francesco Panicali, responsable del servei, explica que
l’augment no és significatiu i que
el mercat fluctua en funció, entre
d’altres, de l’oferta i la xarxa de
distribució. “El mercat de la droga troba mecanismes per arribar als possibles consumidors, i
en el cas de l’heroïna ara és més
fàcil accedir-hi i més barata que
fa un temps”, indica.

75%

TRES DE CADA QUATRE PERSONES
QUE INICIEN UN TRACTAMENT PER
consum de drogues són homes.
Aquesta majoria es manté quan
s’analitzen les drogues per separat,
excepte en el cas del tabac, on la
proporcionalitat està molt igualada.
Pel què fa a l’heroïna i la cocaïna,
la proporció home i dona està més
descompensada, ja que arriba a ser
d’entre una o dues dones per cada
vuit o nou homes.

font: agència de salut pública
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EL CAS, UN SERVEI DE RECUPERACIÓ SOCIAL
El Centre d’Atenció i Seguiment a les
Drogodependències de Granollers
ofereix tractament ambulatori
especialitzat als drogodependents.
Està integrat dins de la Xarxa d’Atenció
a les Drogodependències del
Departament de Salut de la Generalitat
i depèn de l’Ajuntament de Granollers.

L’equip de professionals està format
per psiquiatres, metges, psicòlegs,
treballadors socials, educadors
socials, infermers, auxiliars clínics i
administratius, i en cada cas es
dissenya la modalitat de tractament
més adequada tenint en compte
la persona que necessita aquest tipus

d’atenció. Quan un usuari arriba
al CAS, normalment derivat per
professionals sanitaris, s’inicia un
pla de treball multidisciplinari
que passa per diverses fases, des
de l’abstinència de les substàncies
fins a la recuperació de la persona
i la reintegració a la vida social.

de cocaïna de 118 a 93 (-21%); i
d’alcohol de 213 a 152 (-29%). En
aquest últim cas, des del centre destaquen la feina desenvolupada per
l’atenció primària, que tracta els casos més lleus i fa que només arribin
al CAS els casos especialment greus.

mortalitat i més ingressos hospitalaris”, indicava fa uns dies Joan
Colom, subdirector general de Drogodependències de la Generalitat.
La segona droga que activa més
inicis de tractament és la cocaïna,
amb quasi el 24%. La demanda de
tractament per cocaïna a Catalunya
ha augmentat els darrers tres anys
després d’un període, del 2009 al
2015, en què la tendència havia
estat a la baixa. Dels tractaments
per cocaïna, un 38,4% ho són per
primera vegada, mentre que fa deu
anys el percentatge era del 60%.
En les peticions de tractament
segueix el cànnabis, amb un 13,8%,
que va presentar un màxim de sol·
licituds el 2015 i des d’aleshores

s’ha reduït, tot i que l’any passat va
repuntar lleugerament.
L’heroïna representa gairebé un
12% dels inicis de tractament. El
consum d’aquest tipus de droga
està estabilitzat des de principis
dels anys 2000. Actualment, un
11% inicia tractament per primer
cop, dada que mostra una incidència baixa de noves demandes i que
contrasta amb la percepció social
que l’addicció a l’heroïna augmenta.
Finalment, el tabac representa un
3,7% dels inicis de tractament. En
el cas del tabaquisme, però, només
arriben als serveis especialitzats
els casos més greus, ja que moltes
demandes són ateses pels equips
d’atenció primària. i

L’alcohol, al capdavant
També hi ha hagut un augment
d’usuaris que es tracten amb opiacis, com metadona –de 251 a 307–,
mentre que l’addicció a drogues
com el cànnabis, la cocaïna o l’alcohol han requerit menys atencions
que en anys anteriors. Els tractaments iniciats per consum de cànnabis han passat de 58 a 50 (-14%);

58 50
Cànnabis

Pel que fa al conjunt de Catalunya,
durant el 2018 van iniciar-se gairebé 14.000 tractaments per abús
o dependència de les drogues, una
xifra similar a la d’anys anteriors.
Per tipus de droga, l’alcohol, amb
un 42,2%, és la que motiva més inicis de tractament i la que “genera
més problemes de salut pública,
amb una alta càrrega de morbi-
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SOCIETAT

Els documentals sobre la Guerra Civil, a Marata

Oficina del Síndic a Can Jonch

Els dos documentals que l'Ajuntament de les Franqueses va produir
amb motiu de la commemoració del 80è aniversari del bombardeig es
podran veure divendres (21 h) al Centre Cultural de Marata. Es tracta
dels documentals Venien cada dia. Memòria de la Guerra Civil a les
Franqueses i Un patrimoni de la història. El camp d'aviació de Rosanes.

L'oficina del Síndic de Greuges serà dilluns a
Can Jonch per atendre les persones que vulguin
fer consultes o presentar queixes contra
administracions i empreses de serveis. Cal
concertar cita al 900124124 o sindic@sindic.cat.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA L'ANC PRETÉN NOLIEJAR UN MÍNIM DE VUIT AUTOCARS DES DE GRANOLLERS A LA MANIFESTACIÓ DE BARCELONA

Pendents de la participació de l'11-S
Granollers farà l'ofrena floral a la plaça Onze Les Franqueses convida el sociòleg Salvador
de Setembre i el Ball de l'Homenatge de l'Esbart Cardús a parlar de la situació política del país
Després d'un estiu de relacions
cada cop més enrarides entre les
forces polítiques sobiranistes, la
Diada de l'11 de Setembre és com
una arrencada de curs que servirà
novament com a pols per mesurar
les forces de l'independentisme.
Enguany, com ja ha succeït amb
anterioritat, s'especula amb un
descens de participació a la Diada
arran la desunió i manca d'estratègia conjunta de partits i entitats.
La territorial de l'ANC de Granollers, però, considera que, precisament, aquest malestar en el si
de l'independentisme, esperonarà
la ciutadania a assistir massivament a la manifestació de l'11-S
a Barcelona un any més. Per això,
l'ANC ha reservat vuit autocars
–un número que creu que pot ampliar– per traslladar granollerins
a la concentració de l'entorn de la
plaça Espanya i al llarg de la Gran
Via de les Corts Catalanes. L'ANC
granollerina convida a inscriure's
al tram 21, entre els carrer Muntaner i Casanova. També està previst que les persones arribades
del Vallès Oriental es manifestin
al tram 22, a tocar de carrer Aribau. Els autocars cap a la manifestació sortiran a les 14 h, però
també n'hi ha alguns que tenen
prevista la sortida a les 11 h per
tal de permetre participar a les

arxiu

activitats d'Eines de país, el muntatge que l'ANC ha preparat a Pla
de Palau de Barcelona.
Segons l'Assemblea, la venda de
samarretes i tiquets d'autobús, al
local del carrer Sant Jaume, està
funcionant a un ritme semblant
al de l'any passat. De fet, la xifra
d'inscrits a la manifestació de la
Diada ha anat augmentant els darrers dies i s'apropa a les 200.000
persones i 700 autobusos programats arreu del territori.

GRANOLLERS
Dimarts, 10
19.30 h. La Porxada. Lectura del

manifest d'Òmnium i crema del Decret de Nova Planta i de l'article 155.
20 h. Plaça de la Porxada. Manifestació. Recorregut des de la Porxada pel
carrer Anselm Clavé, la plaça de la Corona –que es proclamarà de la República–, el carrer Lliri i l'avinguda Sant
Esteve fins a la plaça 11 de Setembre.
Convoquen ANC, Òmnium i CDR.
20.30 h. Plaça de la Porxada. Pa
amb tomàquet de la Diada. Actuació de l'Esbart Dansaire de Granollers. I, a continuació (21.30 h), sopar
popular i ball de música tradicional
amb Semproniana.
21 h. Plaça 11 de Setembre. Acte

popular. Recuperem les llibertats
perdudes. Amb l'actor Enric Majó i

Els actes locals

A Granollers, la commemoració
de la Diada Nacional de Catalunya
començarà dimarts al vespre, amb
la crema del Decret de Nova Planta
a la Porxada, de la mà d'Òmnium,
qui seguidament organitza l'habitual marxa de torxes, que enguany
en el seu pas per la plaça de la Corona la proclamarà plaça de la República i també rebatejarà el carrer Príncep de Viana com a carrer
1 d'Octubre. Arribats a la plaça 11
de Setembre, Òmnium hi ha previst un acte popular per reclamar
les llibertats nacionals, amb la participació de l'actor Enric Majó i la
cantant granollerina Ivette Nadal.
Paral·lelament, a la plaça de la
Porxada també es commemorarà
l'11 de Setembre de la mà d'Amics
de l'11, amb el seu tradicional Pa

Agenda

la cantant i compositora Ivette Nadal.

A GRANOLLERS Dimecres es farà la tradicional ofrena a la plaça 11 de Setembre
amb tomàquet. L'acte començarà
amb l'actuació de l'Esbart Dansaire, per continuar amb el sopar
popular i ball tradicional amb la
formació local Semproniana.
L'endemà, Onze de Setembre,,
tindrà lloc la tradicional ofrena
floral d'entitats i institucions al
monument commemoratiu. L'acte començarà a les 11 del matí i
tindrà l'acompanyament musical
d'Ensemble Aedea, formació dirigida per Marc Tost, integrada per
una vintena de cantaires i músics.
Ensemble Aedea té una trajectòria

de 20 anys i està especialitzada
en la recuperació del patrimoni
coral català i granollerí. Durant
l'ofrena, a la qual participaran una
cinquantena d'associacions, membres de l'Esbart interpretaran el
ball de l'Homenatge.
També al matí, a les Franqueses, l'Ajuntament hi ha convidat
el sociòleg Salvador Cardús, com
a acte previ a l'ofrena –en el marc
de la qual es cantaran Els Segadors
i la sardana Himne al poble de les
Franqueses– i la ballada amb els
Sardanistes Franquesins. i

Dimecres, 11
11 h. Plaça 11 de Setembre. Ofrena
floral de les institucions i entitats. Amb la col·laboració d'Ensemble Aedea, i interpretació del ball de
l'Homenatge amb l'Esbart Dansaire.

LES FRANQUESES
Dimecres, 11
10.30 h. Sala de plens de l'Ajuntament. Conferència Per no perdre

l'esperança, a càrrec del sociòleg
Salvador Cardús.
11.30 h. Plaça de l'Ajuntament. Acte
institucional. Inici del seguici fins
al monòlit del passeig del Tagamanent, amb la Cobla Genisenca. A les
11.45 h, concert de les corals Xeremella i Cor Camins; ofrena floral, i
ballada de sardanes.
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA LA VIGÍLIA DE L'ONZE, 131 AGULLES TINDRAN UN LED ENCÈS TOTA LA NIT EN HOMENATGE ALS 131 PRESIDENTS DE LA GENERALITAT

L'AEG participa a la iniciativa Llum
i llibertat, que il·luminarà Montserrat
L’agulla del frare Amadeu és la
que l'Agrupació Excursionista de
Granollers (AEG) s'encarregarà
d'il·luminar la nit de dimarts, en
la vigília de la Diada, en el marc
de la iniciativa Llum i llibertat, un
projecte impulsat per Artistes de
la República, l'ANC de Manresa, la
Federació d'Entitats Excursionistes (FEEC) i el suport d'Òmnium
que pretén il·luminar 131 agulles
del massís de Montserrat per recordar els 131 presidents de la
Generalitat i reclamar les llibertats nacionals.
L'acte es durà a terme des del
capvespre del dimarts fins a la matinada de dimecres l'11 de setembre i, mitjançant l'esforç col·lectiu,
vol "exemplificar la necessitat
de cercar la unitat estratègica
cap a un horitzó d'independència i llibertat que vagi més enllà dels interessos dels partits",
apunten els organitzadors.
L'AEG és una de les moltes entitats excursionistes del país que hi

llum i llibertat

131 AGULLES La imatge promocional de la iniciativa de la FEEC, l'ANC i Òmnium
prenen part. En el cas dels granollerins, hi haurà una cordada que
dormirà dalt de l'agulla, amb un
màxim de quatre persones –Jordi
Prat, Arnau Jofré, Nicolau Casal i
el president de l'entitat, Eduard
Riera–. L'expedició, però, necessi-

tarà més gent, ja que caldrà portar
material i donar suport als escaladors. L'excursió fins a l'agulla és
d'uns 4 quilòmetres i 200 metres
de desnivell. Les persones que
ajudin a portar el material hauran de ser a la tarda al pàrquing

de can Maçana per anar al refugi
d'Agulles, on hi haurà "ambient
festiu garantit", asseguren des
de l'AEG. De fet, la FEEC hi ha organitzat un sopar popular per
contemplar l'encesa de farells des
del camp de futbol del Bruc, i en el
qual està prevista l'assistència del
president Quim Torra.
A les 21.30 h de dimarts s'encendran, doncs, 131 fanals led,
des de les agulles més baixes –les
dels presidents més antics des de
Bernat de Cruïlles– fins a les més
altes –com l'agulla de Sant Geroni
que es dedicarà a Quim Torra i la
de l'Eco a Carles Puigdemont–.
Així, a les 22 h han de ser encesos
tots els llums, que es veuran en
un entorn de 40 quilòmetres a la
rodona, i que es mantindran engegats fins a primera hora del matí
de l'11 de setembre.
L'agulla del Frare Amadeu, que
il·luminarà l'AEG, té 1.088 metres
d'alçada i estarà dedicada al president Benet Fontanella (1620-

IN CRESCENDO, A
L'ACTE INSTITUCIONAL
DEL GOVERN CATALÀ
n La coral granollerina In Crescendo

serà una de les formacions musicals
que actuaran a l'acte institucional que
Govern i Parlament celebraran conjuntament dimarts a la nit amb motiu de la
Diada Nacional de Catalunya. La commemoració, que tindrà lloc a la plaça
de Sant Jaume, tindrà quatre blocs. En
el primer, es tindran presents dos centenaris: la vaga de La Canadenca i el
naixement de Joan Brossa. A continuació, a través de textos de Teresa Pàmies, es recordarà el 80è aniversari de
l'exili republicà, i, en el tercer bloc, es
recuperaran paraules de Neus Català
per recordar migrants i refugiats de
tots els temps. Finalment, en el quart
bloc, es dedicarà als presos i exiliats
polítics, i hi actuarà In Crescendo, juntament amb Lax'n Busto, Miquel Gil i
Marina Rossell, entre d'altres.

1623). A la iniciativa també hi
participaran altres entitats de la
comarca, com el Centre Excursionista de Llinars i Les Guilles Junts
pels Camis del Tagamanent. m.e.
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ENERGIA LES ADMINISTRACIONS CONSENSUEN UNA RESPOSTA CONJUNTA A LA PETICIÓ

LES OBRES VAN COMENÇAR A L'AGOST I DURARAN DOS MESOS

Endesa reclama milers d'euros
als ajuntaments pel deute dels
casos de pobresa energètica

Bellavista renova part de
la xarxa d'aigua potable

arxiu

GRANOLLERS. La Diputació de Bar-

celona i els ajuntaments de la demarcació van reunir-se dimecres
per consensuar la resposta de
l’administració al fenomen de la
pobresa energètica i a l’amenaça
d’algunes companyies de tallar el
subministrament si els ajuntaments no abonen el deute acumulat amb les energètiques. Concretament, els consistoris han rebut
una carta d’Endesa en relació amb
el deute de les famílies amb pobresa energètica que no han pogut
pagar les seves factures. En el cas
de Granollers, el deute reclamat és
de 140.579 euros corresponents a
161 contractes de famílies vulnerables, mentre que a les Franqueses són 32.153 euros corresponents a 51 contractes en data de
30 de juny, unes xifres que "aniran
en augment", alerta la companyia.
Per afrontar el cas, la presidenta
de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, va convocar dimecres
una reunió amb uns 150 alcaldes
i alcaldesses de la demarcació, en
la qual va denunciar el to "inadequat" i "amenaçador" de la carta
i va donar instruccions als ajuntaments perquè "no es pagui absolutament res a Endesa" en relació
amb aquestes factures pendents.
D'aquesta manera, la Diputació
promou una "resposta coordinada i conjunta" del món local
davant les reclamacions i aposta
per implantar una "taula amb la
resta d’administracions –especialment la Generalitat, que és
la competent en matèria de serveis socials a Catalunya– i em-

COMPTADORS Endesa tenia registrats al juny 161 casos de pobresa energètica
preses per trobar una solució al
problema del deute de les famílies més vulnerables". En aquest
sentit, la Diputació assegura que
posarà tots els recursos jurídics i
tècnics necessaris a disposició dels
municipis per afrontar el cas.

Conveni amb les energètiques

D’altra banda, dilluns també va
reunir-se el conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, Chakir El
Homrani, amb representants de
les diputacions i les entitats municipalistes per acordar una resposta conjunta de totes les administracions i agents d’acord amb
el que estableix la Llei 24/2015,
que ha evitat fins al moment, a tot
Catalunya, 63.000 talls elèctrics a
famílies vulnerables. En la reunió,
les administracions van acordar
defensar la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i

la pobresa energètica com a marc
normatiu de referència a Catalunya per abordar el fenomen de
l’exclusió residencial i la pobresa
energètica; una llei que no permet
el tall de subministrament de serveis bàsics com la llum, l’aigua o
el gas a cap família en situació de
vulnerabilitat. En aquest sentit, el
conseller va destacar que la via per
afrontar la reclamació d’Endesa és
la signatura d’un conveni amb les
subministradores que aclareixi
quina ha de ser la corresponsabilitat en el pagament del deute.
Endesa, per la seva banda, ha recordat que la llei no determina qui
ha d’assumir el deute –de 21 milions al conjunt de Catalunya– i ha
proposat repartir-lo a parts iguals
entre la companyia i les administracions, a les quals ha instat "a negociar amb urgència una solució
estable a la situació de vulnerabilitat de moltes famílies". x.l.

LES FRANQUESES. A mitjans d'agost

van començar en dos carrers del
barri Bellavista les obres de renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable, concretament la infraestructura del carrer
Barcelona –en el tram entre els
carrers Ametllers i Menorca–, i
Extremadura –entre els carrers
Menorca i dels Ametllers–.
Les obres consisteixen en la
substitució de les canonades actuals per unes de més diàmetre
i en la instal·lació de vàlvules de
seccionament a les arquetes per
tal de facilitar el manteniment
de la xarxa. Durant les primeres
setmanes s'han obert les rases i

es col·loquen les canonades i, al
final de l'obra, es connectaran els
abonats afectats per la nova canonada. Les feines es realitzen a les
voreres i no es preveuen interrupcions importants de trànsit,
tot i que, mentre s'executa l'actuació, es restringeix l'estacionament. Tampoc no hi ha previstos
talls en el subministrament fins a
la finalització de l'obra.
Aquesta renovació de canonades permetrà minimitzar les avaries que es produeixen a la xarxa de
distribució d'aigua potable de la
zona. Els treballs tenen una durada prevista de dos mesos i un pressupost de gairebé 47.000 euros.

SUCCESSOS

EQUIPAMENTS

Afectació al carrer Renovació de la
Bertran de Seva per sala de fitness del
una fuita d'aigua
Complex Esportiu
GRANOLLERS. Una canonada d'aigua va trencar-se dilluns a la confluència dels carrers José Zorrilla
i Bertran de Seva de Granollers,
entre la Font Verda i Bellavista. La
incidència va provocar una fuita
d'aigua al carrer que posteriorment van arreglar els operaris de
la companyia de subministrament
d'aigua Sorea. Per fer-ho va caldre
tallar el subministrament d'aigua
durant unes hores a la zona. La
fuita d'aigua va afectar un immoble del carrer José Zorrilla i quatre
edificis més del carrer Bertran de
Seva. A més, els treballs per arranjar la fuita d'aigua van afectar
la circulació de vehicles també a
Bellavista, entre la plaça Espanya
i el carrer València.

LES FRANQUESES. Aquesta setmana
han començat el condicionament
dels 410 metres quadrats de la sala
de fitness del Complex Esportiu
Municipal, que estarà enllestit el
12 de setembre. Els treballs inclouen la renovació de la maquinària
i el material per al treball de musculatura específica i es renovaran
les màquines de treball cardiovascular: 11 cintes de córrer, 8 el·líptiques, 5 bicicletes estàtiques verticals i 3 d’horitzontals, 2 escales
mecàniques, una bicicleta combinada d’exercicis amb braços i 2 de
rems. Pel que fa a la zona de treball
funcional, per a entrenaments individuals o de petits grups de persones mitjançant circuits, tindrà equipament i material d’ús específic.
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CONSULTORI MÈDIC

SUCCESSOS SIS PERSONES VAN SER ATESES IN SITU PER INHALACIÓ DE FUM I DUES VAN SER TRASLLADADES A L'HOSPITAL

Els Bombers rescaten dos veïns d'un 6è
pis amb una autoescala a la Font Verda
XAVIER SOLANAS

GRANOLLERS. Els Bombers de la

P.-Què són les arrítmies? Què les
provoca?
R.-El cor, en circumstàncies normals, batega entre 60 i 100 vegades per minut i ho fa de manera
constant i regular. Quan s’excedeix el nombre de pulsacions minut, quan s’està per sota del que
es considera normal o bé quan la
cadència no és constant o bé és
irregular parlem d’arrítmies.
Hi ha circumstàncies en què les
alteracions del ritme són fisiològiques, normals: esforç intens,
emocions fortes (por, alegria, etc.)
o canvis posturals bruscos. Fora
d’aquestes arrítmies que es consideren fisiològiques, la resta han
de ser valorades per un metge.
Les causes d’arrítmies són diverses: lesions en el teixit cardíac,
hipertensió i malalties (tiroidals,
per exemple) són causes comunes. La resta, així com el tractament, han de ser valorades per un
especialista.

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

ACTIVITA.
C. Joan Prim, 136. Granollers
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

Generalitat van rescatar diumenge dos veïns de la Font Verda des
de l'exterior de l'edifici amb una
autoescala. Al voltant de les 14.30
h el cos de seguretat va ser alertat d'un incendi en un 6è pis d'un
edifici de la plaça de la Font Verda.
Els Bombers van desplaçar-hi
fins a set dotacions, que van haver de fer el rescat dels veïns per
fora, així com el desallotjament
dels 14 habitatges del bloc. El foc
es va produir al quadre elèctric de
l'entrada de l'immoble i es va propagar per l'escomesa fins a la zona
de l'ascensor, de manera que el
fum va afectar tot el bloc. Segons el
cos de Bombers, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va haver
d'atendre sis persones per inhalació de fum, quatre de les quals van
ser donades d'alta in situ, mentre
que les altres dues van ser traslladades a l'Hospital de Granollers.
Al lloc dels fets s'hi van mante-

SET DOTACIONS Va caldre un camió autoescala per rescatar dos dels veïns de l'immoble de la plaça de la Font Verda
nir unes hores cinc dotacions, per
seguir revisant i retirant elements
inestables, ventilant i inspeccio-

nant l'edifici. Poc després de les
19 h els Bombers es van retirar
del servei d'incendi de l'habitatge.

Un cop revisat i restaurant el corrent elèctric els veïns van poder
tornar a casa.

ELS FETS VAN SUCCEIR DISSABTE CAP A LES 7 DEL MATÍ A LA N-152a A GRANOLLERS

Una noia de 17 anys mor en la sortida de
via de la motocicleta on anava de paquet
Una jove de 17 anys, veina de
Martorelles, va morir dissabte
al matí en un accident de motocicleta a la N-152a a Granollers.
Segons informava el Servei Català
de Trànsit, el sinistre es va produir cap a les 7 del matí al punt
quilomètric 25 –poc després del
Coll de la Manya, a l'enllaç amb
la carretera C-17–, on per causes

que encara s'investiguen, la motocicleta va sortir de la via. Com
a conseqüència de l’accident va
morir la passatgera del vehicle,
C.Z.C. El conductor de la motocicleta va resultar ferit menys greu
i va ser traslladat a l’Hospital de la
Vall d’Hebron.
Arran de l'accident, es van activar tres patrulles dels Mossos

d’Esquadra, dues dotacions dels
Bombers de la Generalitat, dues
ambulàncies i també l’helicòpter
del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L'Ajuntament de Martorelles,
d'on era veïna la noia, va decretar
tres dies de dol oficial i ha anul·lat
el brindis posterior al pregó de
festa major del proper dia 13.

118
ÉS EL NÚMERO DE VÍCTIMES
MORTALS DE 2019 A CARRETERES
de la xarxa viària interurbana de
Catalunya. De fet, el Servei Català
de Trànsit alertava diumenge
que ha crescut la sinistralitat de
motoristes, ciclistes i vianants, que
són el 42% dels morts. Una altra
dada significativa és que el 58%
de les víctimes mortals són fruit
d'accidents que han succeït en cap
de setmana.
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EQUIPAMENTS EL CENTRE, L'AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ CONFIEN QUE EL CURS PUGUI COMENÇAR EL DIA 12

EDUCACIÓ

Obres contra rellotge
a l'Institut Marta Estrada

El termini de la
Beca Maria Gaja,
fins al dia 30

x.l.

GRANOLLERS. Les obres d’adequa-

ció de l’Institut Marta Estrada, al
barri de Can Gili, avancen contra
rellotge per estar enllestides dijous vinent, 12 de setembre, dia
marcat al calendari per a l’inici del
curs escolar. Aquesta setmana els
operaris enllestien els treballs de
pintura dels exteriors i els interiors, i per aquest dijous i divendres
estava prevista la instal·lació dels
tancaments de les noves aules que
s’han construït entre els dos edificis del centre.
Concretament, els treballs que
s’hi ha dut a terme els últims mesos han comportat la connexió dels
dos edificis i l’ampliació d’espais.
S’han creat tres noves aules grans
de grup, un taller de tecnologia, un
laboratori i una aula de reforç per
a visual i plàstica, així com també
s’han tirat envans entre les antigues aules de primària de l'escola
Fàtima per disposar de dues noves
aules grans. També s’han reformat
els banys, de manera que ara el

El Departament d'Educació de la
Generalitat ha destinat a aquesta
actuació 367.825 euros. De fet, les
obres es van iniciar l'estiu del 2017
amb una primera fase per adaptar
espais interiors de l'edifici i construir en una part del pati, i van permetre incorporar les classes de 3r
d'ESO al centre que feia dos anys
que estava en funcionament.
Per a aquesta segona fase, desencallada fa poc més d’un any, la
Generalitat va modificar el projecte director inicial per adaptar-lo
al pressupost. L’obra va començar
l’estiu passat, però s’ha completat
aquest estiu amb l’actuació més
molesta i de més envergadura.

Tercera fase pendent

OBRES Els operaris encaraven la recta final dels treballs aquesta setmana
centre disposa de lavabos nous i
adaptats a totes les plantes.
El regidor d'Educació, Francesc
Arolas, ha explicat que la previsió
és que els treballs estiguin enllestits el dia 12, però ha afegit que “si
hi hagués algun contratemps
que endarrerís els treballs a

última hora, ja hi ha prevista
una alternativa per ajustar el
calendari”. D'altra banda, per
aquestes setmanes de setembre,
l'Ajuntament ha habilitat un espai
municipal al professorat del centre perquè pugui preparar el nou
curs lluny del brogit de les obres.

10 DE SETEMBRE
GRANOLLERS
Plaça de la Porxada
A les 19.30 h

Lectura del manifest,crema del
Decret de Nova Planta i de
l’article 155, tot seguit marxa de
torxes fins arribar a la plaça 11 de
Setembre on farem l’ofrena.
En arribar a la plaça de la Corona
la proclamaran plaça de la República i el carrer Príncep de Viana
carrer 1 d’octubre.

Actes per
la Diada a
la comarca

MOLLET DEL VALLÈS
Plaça Prat de la Riba
A les 22 h

Concentració de tots els grups a
la plaça Prat de la Riba i marxa de
torxes fins al monument a Rafael
Casanova amb lectura del manifest i cant dels Segadors.

PARETS DEL VALLÈS
Sot d’en Barriques
A les 20 h

La marxa s’inicïa al Sot d’en
Barriques i s’acaba al monument
a l’Onze de setembre a la plaça
dels Països Catalans, passant per
l’Avinguda de Catalunya.

LA GARRIGA
El Passeig 42
A les 20 h

Homenatge a la senyera i
botifarrada popular.

Amb la modificació del projecte
queda pendent, per a una tercera fase encara sense calendari, la
instal·lació d'un ascensor a l'edifici principal amb recorregut de la
planta baixa a la segona planta.
L’Institut Marta Estrada obria fa
quatre cursos a les instal·lacions
de l’antiga escola Fàtima, i s'iniciava amb dos grups de 1r d’ESO,
als quals va sumar grups d'altres
cursos els anys posteriors fins a
completar els quatre cursos d’ESO
previstos per al centre. x.l.

El 30 de setembre acaba el termini de presentació de la 15a Beca
Maria Gaja a projectes didàctics en
valors cívics impulsada pel Consell Escolar i l'Ajuntament. Dotada
amb 3.000 euros i convocada cada
dos anys, la beca premia un projecte pedagògic innovador que promogui valors cívics i democràtics,
que respecti l'entorn i contribueixi
al desenvolupament de Granollers
com a Ciutat Educadora.

'Zapeando', amb el
granollerí Dani Mateo
L'humorista granollerí Dani Mateo,
conegut entre d'altres per les seves
intervencions a El Intermedio, de La
Sexta, és el nou presentador de la
6a temporada de Zapeando, el magazine de sobretaula de la mateixa
cadena produït per Atresmedia i
Globomedia. Mateo va rebre fa uns
mesos el premi Home dels Nassos
2018 pel gag en què es va mocar
amb la bandera espanyola.
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EQUIPAMENTS L'ACTUACIÓ A L'ESCOLA DE MÚSICA, PER VALOR DE 138.000 EUROS, HA SUPOSAT EL TANCAMENT DELS PORXOS

CIUTADANIA

Obres a punt als centres formatius
L'EMM Claudi Arimany i l'escola d'adults han renovat les instal·lacions per al nou curs
m.r.

LES FRANQUESES. El període de

vacances escolars s’aprofita sovint per fer treballs de renovació
i manteniment als equipaments
i centres educatius i posar-los a
punt per al nou curs. Aquest any,
l'Escola Municipal de Música i el
Centre de Formació d'Adults han
aprofitat l'aturada del curs per fer
reformes més importants.
D’una banda, l’EMM Claudi Arimany ha dut a terme treballs per
un import de 138.693 euros (IVA
inclòs) amb l’objectiu de millorar
la seguretat i la funcionalitat de
l’equipament i per millorar el confort i afavorir l’eficiència i l’estalvi
energètic. Concretament, s’ha tancat el passadís de distribució que
dóna accés a les aules de música,
disposades en forma de claustre
al voltant del pati. D’aquesta manera, el que fins ara era un porxo
destapat i exposat a les inclemències del temps ha quedat tancat
per millorar l’aïllament i evitar
les pèrdues tèrmiques que hi havia cada cop que els alumnes entraven i sortien de classe. El nou
tancament és de placa metàl·lica
de zinc, seguint la mateixa línia del
revestiment de les façanes, i incorpora elements d’aïllament tèrmic
i d’impermeabilització. L’actuació
ha implicat el desmuntatge de la
coberta dels porxos i l’enderroc de
part del paviment de formigó per
adaptar-lo a la nova distribució.
També s’ha obert una finestra a
la paret de secretaria que dóna a
l’accés de la instal·lació per tal que
el personal d’administració del
centre tingui un millor control de
l’entrada i de la sortida dels alumnes. L’actuació s’ha completat amb
un nou sistema de climatització i

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS L'illa d'equipaments del carrer Rosselló, encarada a la plaça renovada fa uns mesos
ventilació i amb la instal·lació de
noves lluminàries al nou passadís de distribució. El curs a l'EMM
Claudi Arimany començarà el 16
de setembre, i les inscripcions per
participar en l'oferta formativa del
nou curs es mantenen obertes.

Nova cara al Centre d'Adults

El Centre de Formació d'Adults, al
carrer Rosselló de Bellavista, també s’ha posat a punt per afrontar
el nou curs en millors condicions.
En aquest cas la intervenció ha
tingut un cost de 62.404 euros i ha
comportat la substitució i l’arranjament de la fusteria i dels vidres,
la substitució de les tanques de la
parcel·la, el repàs de la coberta,
l'arrebossat i repintat de la façana i
la substitució de part del paviment
exterior. També s’han renovat els
canalons i els baixants i s'hi ha instal·lat un nou escalfador d'aigua.

ES MANTENEN ELS 8 GRUPS DE
PRIMER D'ESO I LES 8 LÍNIES DE PRIMÀRIA
n Quan falta poc més d’una setmana per a l’inici del curs escolar, la matriculació

a les Franqueses confirma el manteniment de les 8 línies de primària amb
un lleuger descens de les ràtios a les aules. També es mantenen dues línies de
P3 a les escoles Joan Sanpera, Guerau de Liost i Camins, i una única línia a Colors
i Bellavista-Joan Camps. En total, més de 2.000 alumnes faran educació infantil
i primària al municipi. En educació secundària, es mantenen els 8 grups de
primer d'ESO malgrat l'augment del nombre d'alumnes, amb més de 930
matriculacions. Amb tot, el previsible augment d’alumnes de secundària per
als pròxims cursos fa que l’àrea d’Educació de l’Ajuntament ja hagi començat
a replantejar el mapa educatiu de secundària als propers anys.
Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, es mantenen dues línies de
batxillerat als instituts El Til·ler i Lauro, i en aquest últim també s’ofereix el grau
mitjà de Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural i el grau
superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva. Finalment, a les escoles
bressol municipals (Cavall Fort, les Tres Bessones i el Gegant del Pi) hi ha més
de 150 alumnes matriculats, mentre que l'Escola Municipal de Música va tancar
el període de preinscripció abans de l’estiu amb 120 alumnes i el Centre de
Formació d'Adults de Bellavista també va fer-ho amb 164 alumnes.

La gent gran
de Bellavista
celebra una nova
Setmana Cultural
Un any més, els veïns i veïnes més
de Bellavista tenen una cita amb el
Casal d'Avis i Centre Social del barri amb motiu de la Setmana Cultural de la Gent Gran. Serà del 9 al
15 de setembre amb un programa
carregat d’activitats. La setmana
arrencarà dilluns a les 10 h amb
un torneig de petanca i el muntatge
de l’exposició de treballs manuals,
i seguirà a les 17.30 h amb els Sardanistes Franquesins i havaneres i
degustació de rom cremat amb Nus
Mariner (18.30 h). L’endemà serà
el torn del torneig de dòmino i parxís (10 h), l’actuació del grup rociero La Madrugá, de la Hermandad
Rociera de Bellavista (17 h), ball
en línia amb alumnes del casal (18
h) i el concurs i degustació de truita de patates (19 h). El gran àpat
serà com és habitual una paella per
a tothom (dissabte, 14 h), mentre
que dimecres (14 h) també hi haurà un dinar popular. En aquest cas,
la festa seguirà amb el lliurament
de trofeus, petanca, dòmino, parxís
i concurs de truita amb l’alcalde i
la regidora de gent gran, i acabarà
amb ball amb música en viu amb el
músic Joan Abarca. La programació
també tindrà un moment reservat
per al tai-txi (dijous, 17 h) i el teatre, amb la representació divendres (17.30 h) de l’obra La cartera,
a càrrec del grup Gregori 4 estacions de Gent Gran de Granollers.
També per a les actuacions musicals, amb el grup Flors i Violes (dijous, 18 h), Piel Canela (dissabte,
16.30 h) i play-back i esquetx amb
Vallès Músic (dissabte, 17.30 h). La
festa acabarà diumenge (17 h) amb
el ball de comiat amb música en viu
a càrrec del músic Paco.
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OPINIÓ

Massa raons per anar-hi!

Editorial

CANSATS, PERÒ ALÇATS
Amb el retorn de les vacances, arriben totes les rutines i, els darrers anys,
s'hi pot comptar l'11-S. Els dies previs, se senten veus que pronostiquen
la baixada del soufflé indepe i una participació sota mínims a la manifestació
de la Diada. És habitual també el ball de xifres d'inscrits que, cada any,
s'activa els dies previs la concentració de Barcelona. I, finalment, arriba el dia
i, any rere any, com per inèrcia, a l'entorn d'un milió de catalans omplen els
carrers de la capital del país. Certament, cada any l'independentisme està més
decebut i desorientat. Aquest estiu la manca d'estratègia conjunta i tibantors
entre els agents polítics i socials del moviment s'ha evidenciat. Però,
segurament, com ja fa uns quants anys, molts vallesans es desplaçaran
a Barcelona per reivindicar la independència, amb una persistència poc
comuna arreu. Tossudament alçats, que cantava Lluís Llach.

Des del balcó

YAMAZAKI SINGLE MALT

S

i puc i el Banc em deixa, compraré una d’aquelles bicicletes,
com la d’en Vinaixa, millor la
d’en Granja, t’asseuré al quadre i
anirem de l'Havana a Santiago amb un cabàs
ple de flors grogues de cap de Creus i una paperina d’avellanes torrades i comprades a la
inoblidable i estimada Maria de la Paradeta.
Si el Banc ens deixa, comprarem un cafè
d’aquells de quan tu encara no hi eres,
amb taules de marbre, fitxes de dòmino,
fum espès i sifons de l’Arnan o d’en Clotet,
i et prepararé un suau com els del Comercial o potser et convidaré a un plat de nata
amb melindros de la Marinette.
Si el Banc em deixa, t’ompliré una copa de
cristall de Bohèmia amb champagne rosé,
com el que Dalí es mullava el dit a L’Hostal
de Cadaqués i, a cau d’orella, et llegiré una
barreja de noms, de verbs i d’adjectius antics
inventats per en Pibernat o en Plantada.
Després, adoptarem el flautí d’en Vacca i
plagiarem el seu Autumn Leaves per a convertir-lo en la banda sonora de la nostra
història, en el fil musical de l’eternitat.
Sota el pont de la Riera, llegirem “Granollers Bíblia Oberta” d’en Garrell, i ens endinsarem en un collage reivindicatiu dels
d’en Pagès, en els pigments d’una ciutat
decadent d’en Viaplana o serem dos grans
d’arròs de la paella Parellada d’un dijous
qualsevol. Pujarem al Mirador d’en Puntes
i mentre t’explico els berenars dels nostres
avantpassats, omplirem la glorieta de ceràmica de Cumella. Amb mirada horitzontal,
auditarem tots els pins de l’Alta Mongòlia i
et desvestiré de geisha, poc abans d’invo-

SANTI MONTAGUD

car l’exèrcit de zombis del cementiri vell i
profanat dels Caputxins perquè ressuscitin, s’alcin, es rebel·lin i honorin la bandera
japonesa (el millor drap) en un happening
tarantinià de fetge sanguinolent.
A Palou, progressivament, suats, peluts,
fumats i amagats entre els cadàvers de les
cols i els camps de colze, compartirem la
pipa de la pau amb el mestre Ruera i esperarem que passi el darrer bou per a devorar-li
la cua, com els dos patufets psicòpates que
érem ahir, que som i serem. A l’horabaixa,
robarem un veler de color groc-Jim ancorat
al port de la Benckiser, el batejarem amb el
nom d’Elena i, amb l’ajut del vent de Sant
Miquel Xic, fugirem Congost avall, cap allà
on diuen que les postes de sol són una barreja de préssec en almívar i porexpan, de
suc de taronja i d’escuma de sabó, d’ambre
amb cocaïna adulterada i fum cancerigen.
Deixarem enrere la ciutat pubilla de
la sardina, del balonmano, dels blancs i
blaus, de la Mitja... mentre els camins continuaran creuant-se i l’asfalt engendrarà
noves rondes, rotondes i cinturons que soterrin qualsevol vestigi de Semproniana.
I aquí m’aturo, tinc son, ara que les muses
s’enfilin per les parets dels somnis, com ho
fan les heures pels murs d’un cementiri en el
què mai serem enterrats. Deixem-ho així, ho
faig arribar al diari com una mena d’exercici de surrealisme alcohòlic granollerí i amb
l’esperança que em digueu: - Ets un ximple!
Com tantes vegades m’havia dit la meva
mare durant tots aquells anys miserables en
els que vaig ser immensament feliç.
Uf, que n’és de bo aquest whisky japonès. En compraré un altre... si el Banc em
deixa, naturalment, si el Banc em deixa.

MANEL GENER
Coordinador
de l'ANC Granollers

L'

Onze de Setembre del 2019
ha de ser una Diada important, com sempre ho han sigut
les diades dels darrers anys.
La Diada és la festa de tots els que volem
que Catalunya sigui alguna cosa més que
una simple comunitat autònoma del regne d’Espanya. En les darreres edicions de
l’11-S hem sortit al carrer de manera massiva i ho hem fet sota dos principis bàsics.
D'una banda, de manera transversal,
sense preocupar-nos de què deien els
nostres dirigents institucionals, els polítics oficials (de fet ells deien que hi participaven igual que nosaltres), sense mirar
ni preguntar al nostre veí de quina part
(de quin partit) hi anava.
I, de l'altra, expressant de manera unitària que la nostra voluntat era l’assoliment
de la República Catalana, i que ho fèiem
com ho fèiem per deixar clara aquesta voluntat davant de tot el món.
Què ha canviat enguany d’aquests dos
principis? Si ho reflexionem bé, no massa
cosa, per no dir res... Han canviat circumstàncies de l’oficialitat política del país (ens
agradaria percebre unitat, ni que sigui estratègica) i ha augmentat la posició opressora de l’Estat que ens ocupa. Però si ho
rumiem més profundament, si ens distanciem de l’opinió tòxica que vol influir en
el nostre ànim, les circumstàncies per les
quals cada any sortim al carrer continuen
quasi intactes.
El procés que estem vivint no es resoldrà, com així s’està demostrant, sota la
lògica democràtica: qui més suport té,
guanya. Tot plegat és molt complex, massa
pels que vivim el nostre dia a dia lluitant
per tirar endavant la nostra vida, la nostra feina (si en tenim...), la nostra família.
Hores d’ara ja sabem que això va per llarg
i que el que volem és complicat d’assolir...
Volem canvis, volem un gran canvi, un
país nou, però no volem fer-ho renunciant
a aquesta lluita per la nostra vida, per la
nostra feina, per la nostra família. La nostra revolució, de fet, no va contra ningú i
és per això que la vivim des de la no-violència... Encara que ens costi. El nostre
estat d’ànim davant l’evidència de com
van les coses ha esdevingut més fràgil, i és
habitual veure com ens apareixen sensacions de gran frustració, emprenyament i

ganes de deixar-ho estar. La nostra revolució no ha d’implicar necessàriament la
renuncia a drets i deures que han costat
molt d’assolir. La nostra revolució demana un pas endavant en termes de justícia
i d'equilibri social, polític i econòmic, demana un model de convivència millorat,
en què tothom gaudeixi d’un respecte que
ara sovint trobem a faltar. La República
Catalana hauria de ser això.
És evident, però, que al davant tenim
un Estat que no ens vol cap bé, i l'única
manera de seguir endavant és persistint,
resistint, confiant en nosaltres mateixos.
Hem d’aprendre, malgrat costi, a sobreviure al procés. I entendre que segur que
el nostre paper com a ciutadania ha de ser
transcendental per l’evolució del mateix.
Si som on som, si hem aconseguit el que
hem aconseguit, ha estat per la nostra for-

No hi ha cap altra via que
utilitzar la força de la gent que
creiem en l'autodeterminació,
i cal expresar-ho clarament,
com sempre ho hem fet

talesa com a col·lectiu. Hem orientat, hem
dirigit, hem empès els nostres representants. Ens han castigat de manera massa
injusta, els han reprimit de manera inhumana amb la presó i l’exili, i aquest fet ha
tingut les seves conseqüències en forma
de desconcert, gran desconcert.
Però volem el que volem. Ens pertoca,
és just! I crec que queda clar que no hi ha
cap altra via que utilitzar la nostra força,
la força de la gent que creiem en el dret a
l'autodeterminació, i el que cal és expressar-ho de manera clara i contundent, com
sempre ho hem fet.
L’11-S sempre ha estat una diada de mobilització de tots. Quin sentit té no ser presents enguany als carrers de Barcelona?
Quin sentit té “perdre un recurs” que tanta
transcendència ha tingut? La mobilització
massiva de cada 11-S és un missatge molt
directe... Directe a nosaltres mateixos, a la
nostra autoestima com a nació; directe a
l’Estat espanyol que no dóna crèdit al que
cada any contempla; directe a tot el món
que es va fent càrrec de què passa aquí.
Per tant, no badem, siguem fidels a nosaltres mateixos i el proper dimecres 11
de setembre fem de la Diada Nacional un
pas més vers l'assoliment del nostre objectiu: la República Catalana. Tots a Barcelona, sense cap dubte!
Promou:

somgranollers@som.cat
Capçalera fundada el 2015
Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat somlesfranqueses.cat
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Classificats

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

FEINA / SERVEIS
DEMANDES

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats
Assessoria comptable , fiscal i laboral de Granollers, precisa incorporar :
ASSESSOR/A COMPTABLE-FISCAL
(Ref.0609-03)
En dependència directa de gerència, s’encarregarà de la gestió i assessorament comptable
i fiscal de la cartera de clients de la gestoria
amb el suport d’un administratiu/va comptable.
També s’encarregarà de tasques administratives diverses pròpies d’un despatx-assessoria.
Candidats/es amb formació a nivell Empresarials, ADE, Econòmiques, i amb àmplis coneixements de fiscalitat. Imprescindible experiència
demostrable amb gestories-assessories . Es
valorarà coneixements o experiència en l’àrea
de laboral. Candidats/es molt polivalents i amb
capacitat d’adaptació. S’ofereix contracte estable i directa amb l’empresa. Horari de dilluns a
dijous de 9 a 14 h, i de 15.30 h a 19 h.Divendres de
9 a 14 h.(tot i que l’empresa està valorant tancar
abans de les 19 h)

Per empresa fabricant i distribuidora
d’accesoris d’acer inoxidable, situada al
Vallès Oriental , busquem:
MAGATZEMER/A LOGÍSTIC (Ref.0609-01)
S’encarregarà de la preparació de comandes, emmagatzematge de producte
acabat a la ubicació indicada, descàrrega
de camions amb pont grua, pesatge de
paquets de barres massisses i tubs i de
caixes de planxa i posterior col·locació en
la ubicació indicada.
Imprescindible coneixements d’ofimàtica
per tal de poder feines administratives
com entrar comandes i treure albarans,
rebre i enviar mails amb l’outlook i imprimir documents.
S’ofereix feina estable i directa amb l’empresa. Horari de dilluns a dijous de 7.45 h.
a 13 h. i de 15 h. a 18 h. i divendres de 7.45
h. a 14 h. Sou aprox.:22.000 € bruts anuals

Empresa industrial fabricant de materials per la construcció , situada als voltants de Cardedeu , precisa :
MECÀNIC/A INDUSTRIAL (Ref.0609-02a)
Candidats/es amb formació a nivell de CF o FP Mecànica o similar. Imprescindible coneixements o experiència en Motors, , Variadors , reductors , equips hidràulics i soldadura. Dependrà del Cap de producció i s’encarregarà del manteniment tant preventiu com correctiu de la
maquinària de l’empresa.La retribució orientativa serà de 23-24.000 € bruts anuals.

Empresa industrial fabricant de materials per
la construcció , situada als voltants de Cardedeu , precisa :
MECÀNIC/A INDUSTRIAL (Ref.0609-02a)
Candidats/es amb formació a nivell de CF o
FP Mecànica o similar. Imprescindible coneixements o experiència en Motors, , Variadors ,
reductors , equips hidràulics i soldadura. Dependrà del Cap de producció i s’encarregarà del
manteniment tant preventiu com correctiu de la
maquinària de l’empresa.La retribució orientativa serà de 23-24.000 € bruts anuals.
UN SOLDADOR/A (Ref.0609-02b)
Candidats/es amb formació a nivell de CF o FP
en àrees industrials. S’encarregarà de la soldadura en general , del manteniment i de les
reparacions. Dependrà directament de l’adjunt
al Cap de Manteniment. Es valorarà experiència
mínima de 2 anys en tasques de soldadura en
general , manteniment i reparacions. Sou adequat al lloc.
Per ambdos llocs s’ofereix un contracte estable i directa amb l’empresa, en horari partit de
7 a 13h. i de 14h. a 18h. , de dilluns a divendres.
Resident al Vallès Oriental o de fàcil accés.Incorporació immediata.

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR
COMPTABILITATS/
FISCAL/IMPOSTOS,
A PIMES I AUTÒNOMS. Tel. 651 04
00 07.
IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER

LOCAL EN ALQUILER EN GRANOLLERS. Girona.Superfície 73 m2. Pavimento de gres.
Cristal. Persianas.
Luz y agua. P. 1.000
€/mes (Ref. 984).
EMINAD. Más información al teléfono de contacto:
93 870 36 66.

PISO EN VENTA.
MOLLET. CAN BORRELL. Piso de 105
m2. Espectacular
piso de 105m2 de
3 habs, 2 baños,
cocina de 14m2, salón 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, reformada de diseño,
consta de 3 habitaciones, 1 baño, salón y cocina americana, balcón.Precio: 165.000 €. Tel.
93 579 33 33

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. Telèfon de contacte
93 879 50 50

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

L'APARADOR
DE LA SETMANA

MOLLET PISO EN
VENTA. EL CALDERÍ. PISO ECONÓMICO. Junto al
centro, piso reformado con 3 habitaciones, baño y
cocina a estrenar,
lavadero, comedor
con salida a balcón. Calefacción,
Aire acondicionado. Precio: 139.000
€. Tel. 93 579 33 33

HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS
Carrer Turó d'en Bruguet, 2, Granollers
Tel. 93 879 62 20 - www.hotelciutatgranollers.com

654 80 76 11

ESCOLA RASE
Carrer Campmajor, 9, Cardedeu
www.escolarase.cat - info@escolarase.cat

L'Hotel Ciutat renova les instal·lacions

L'Escola Rase obre una porta al futur

Aquest estiu, el Restaurant City de l'Hotel
Ciutat de Granollers ha estrenat arquitectura. L'espai, que ocupa la mateixa superfície i
ubicació, s'ha dissenyat amb criteris que són
avui tendència a Europa. La simplicitat, l'ús
de materials nobles i la confortabilitat dels
clients es fa evident en un únic volum que
aplega restaurant i cafeteria, tots dos oberts
al gran finestral abocat a la terrassa de l'hotel, on encara llueix el verd exuberant del
fullam de les moreres. A més de les millores
estètiques, la reforma ha incidit en la gestió

L'Escola Rase de Cardedeu iniciarà el curs escolar el pròxim 12 de setembre després d'uns
mesos d'adequació dels espais. La matrícula
es manté oberta per iniciar el curs amb la
màxima activitat i amb l'objectiu de crear
una escola gran entre tots des del primer moment. L'objectiu del centre educatiu és oferir
un model que respongui a la singularitat de
cada alumne potenciant el descobriment de
les seves capacitats des de la pròpia curiositat i motivació. Els alumnes seran els protagonistes del seu aprenentage, desenvolupant
competències emocionals com la flexibilitat,
l'adaptabilitat, la creativitat, el pensament
crític, la cooperació i la comuniacció entre
d'altres. Igualment, l'Escola Rase vol crear
futures persones adultes que siguin capaces
de generar canvis positius en el seu entorn.
El centre compta amb una sola línia per curs,
amb un màxim de 16 nens i nenes per aula,
fet que permet atendre la singularitat de
cada infant, i segueix el model d'aprenentatge STEAM (Science, Technology, Engineering,
Arts &Maths), de manera que innova pedagògicament mitjançant un procés d'aprenentatge vivencial i significatiu; activant la cu-

37.000 comensals van tastar el 2018 els plats de Ramon Romeu El centre ajuda a construir un futur singular per a cada alumne

de l'ambient sonor i visual amb l'aplicació
de materials nobles com la fusta, la ceràmica i el vidre. A més, el concepte de taula
sense estovalles i tovallons de paper reciclat
redueix significativament l'impacte ambiental de l'establiment. El restaurant va atendre
el 2018 més de 37.000 comensals entre dinars i sopars, i quasi 60.000 serveis de bar
i cafeteria. Dades que confirmen que l'establiment és una destinació molt ben valorada
per la seva gastronomia, que dirigeix el xef
Ramon Romeu des de fa 25 anys.

riositat, la creativitat, l'anàlisi i el treball en
equip. Els espais i recursos estan adaptats,
amb el màxim aprofitament per a la comunitat educativa, i el pla d'estudis és trilingüe
–50% d'hores en anglès, 25% en català i 25%
en castellà–. L'Escola Rase garanteix l'atenció individualitzada i facilita la comunicació
família-escola per seguir en tot moment el
procés de maduració i d'aprenentatge dels
alumnes. Una escola oberta i pròxima receptiva a les necessitats de les famílies.
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ECONOMIA

Formació per captar clients a través de LinkedIn

Descomptes per al vermut musical

La UEI organitza una formació per a empresaris i directius de la petita
i mitjana empresa per difondre les tècniques de posicionament d'un
negoci a LinkedIn i aconseguir així més clients i més vendes. El curs,
bonificat per la Fundació Tripartita, es farà en dues sessions, el 26
de setembre i el 9 d'octubre, 9.30 a 14 h. Les inscripcions estan obertes.

L'associació LFComerç, de les Franqueses, col·labora
amb la festa major de Corró d'Avall i ofereix vals de
descompte per al vermut musical del 15 de stembre a
la plaça Joan Sanpera. Els vals poden aconseguir-se a
partir d'aquest dijous als comerços associats.

OCUPACIÓ L'INCREMENT DE LA DESOCUPACIÓ ES NOTA ESPECIALMENT A LES COMARQUES MÉS INDUSTRIALITZADES

Creix l'atur per sobre de previsions
després de cinc mesos de descensos
El sindicat UGT critica un model productiu basat en la precarietat i els baixos salaris
Els sindicats CCOO i UGT han
alertat sobre la pujada de l'atur a
l'agost pel fet de ser una de les més
destacades dels últims anys. Des
de CCOO han apuntat a la "caiguda
intensa de la contractació", mentre que la UGT ha lamentat "el pitjor agost des del 2011" amb una
pujada a Catalunya del 3,5% d'aturats respecte al juliol, una pujada
per sobre de les previsions després
de cinc mesos de descensos.
Pel que fa al Vallès Oriental,
l'agost va tancar amb 21.549 persones registrades a les Oficines de
Treball de la Generalitat, 855 més
que el mes anterior (+4,1%). En

A Granollers puja un
1,6% i a les Franqueses
un 2,6%, les xifres altes
dels últims 10 estius

relació amb l'agost de l'any passat,
la comarca compta amb 589 persones desocupades més (+2,8%).
Més al detall, Granollers ha passat dels 3.391 aturats de final de
juliol als 3.446, un increment de
55 persones (+1,6%). En relació
amb l'any passat, l'increment és
de 71 persones (+2,2%). I a les

EVOLUCIÓ
DE L’ATUR
2019

Granollers
3.633
3.542
3.515

3.564

3.499

3.446

3.405
3.391

Les Franqueses
1.126
1.117
1.111

Gener

Febrer

Març

1.076

Abril

Franqueses, el mes va tancar amb
1.065 persones desocupades, 27
més que el mes anterior (+2,6%)
i 42 més que l'agost de l'any anterior (+4,1%). En tots dos municipis la taxa d'atur se situa a l'entorn
de l'11%, mig punt per sobre de la
mitjana de la comarca (10,5%).
Per al secretari general de la
UGT al Vallès Oriental i Maresme,
Vicenç Albiol, l'augment ve causat, sobretot, per l’estacionalitat
de l’activitat econòmica i la manca
de polítiques d’ocupació integrals

1.068

Maig

1.010

1.038

Juny

Juliol

1.065

Agost

a favor de l’estabilitat laboral. "El
nostre és un mercat laboral
basat en la precarietat, sense
especialització, ni continuïtat
ni estabilitat, amb baixos salaris i molta temporalitat". Per
això, afegeix, "el sistema social
es ressent del sistema de contractació, i parlar d'atur vol dir
parlar de model social". D'altra
banda, Albiol destaca el moment
de recessió econòmica en què es
troba el conjunt d'Europa, "i les
zones industrials, com el Vallès

Oriental, la notem d'una manera important".
CCOO també ha criticat l'"abús
de la contractació temporal en
detriment de la indefinida" que
evidencia "un augment de la
precarització de les condicions
de treball de la població treballadora". Davant d'això i d'una
tardor que, amb tota probabilitat,
presentarà xifres negatives pel
que fa a l'ocupació, la UGT reclama
per al Vallès Oriental la reducció
de la contractació precària, l'impuls d'un pla estratègic comarcal; la promoció de la formació
professional i impulsar un servei
d'ocupació a escala comarcal entre d'altres, a més de la derogació
de la reforma laboral i un canvi de
model productiu a nivell general.

La inestabilitat política

Per la seva banda, la patronal Pimec també ha valorat negativament l'evolució de l'atur perquè
"és l'increment d'aturats més
elevat dels últims anys". En canvi, ha valorat de forma positiva "la
reducció en termes interanuals, tot i el seu alentiment". En
aquest escenari, ha considerat que
la "inseguretat" que genera el fet
de no tenir govern a l'Estat "no
ajuda a millorar" l'evolució. i

AGRICULTURA

Xerrada a Can
Ribas per al sector
agrícola i ramader
LES FRANQUESES. Unió de Pagesos

organitza avui, dijous, al Centre de
Recursos Agraris Can Ribas (11 h),
una xerrada per informar de les novetats que comporta el nou decret
de gestió de fertilització del sòl i les
dejeccions ramaderes tant a les explotacions agrícoles com les ramaderes. El sindicat també explicarà
les propostes que ha fet i que s'han
aprovat en relació amb el decret,
així com les que continuarà defensant. La xerrada anirà a càrrec de
Santi Querol, responsable de Sectors Ramaders d’Unió de Pagesos;
Rafel Verdiell, responsable de Sectors Agrícoles d’Unió de Pagesos, i
Natàlia Cabezas, d’Agroxarxa.

COMERÇ

Gran Centre viu
dissabte una nova
Gran Fira al Carrer
GRANOLLERS. Desenes de parades

dels comerços i serveis adherits a
Gran Centre Granollers celebraran
aquest dissabte una nova edició de
la Gran Fira al Carrer, un gran aparador de tots els productes, tant
d'estoc com de nova temporada, a
peu de carrer i amb preus rebaixats. Aquesta edició tindrà un nou
format de fira estocs i com sempre
tindrà lloc als carrers més cèntrics
de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h.
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ESPORTS

HANDBOL

Acord amb el Restaurant DO i Os Galegos

Entrenar per la Mitja

El BMG ha signat dos convenis de col·laboració amb el
Restaurant DO i la marisqueria Os Galegos de Granollers,
per tal que les jugadores del KH-7 Nicole Wiggins i
Gabriela Romero puguin fer-hi els àpats del dinar de
dilluns a divendres.

El Club Natació Granollers (CNG) ha obert inscripcions
al programa Entrena't per la Mitja, que començarà l'1
d'octubre. Hi haurà tres nivells d'entrenament –iniciació
(per als 10 km), intermedi i avançat–. Els entrenaments
seran dimarts i dijous, a partir de les 20 h.

BÀSQUET

EL KH-7 JUGA A CASA CONTRA EL MÀLAGA I EL FRAIKIN VIATJA A GALÍCIA, A CANGAS

El Comitè Català
d'Àrbitres inicia la
temporada dissabte
a Corró d'Amunt
LES FRANQUESES. La zona esportiva municipal de Corró d'Amunt i
Can Ribas són els espais triats pel
Comitè Català d'Àrbitres d'Handbol (CCA) per iniciar la temporada, aquest dissabte.
Les proves físiques es faran a la
zona esportiva, de 8.30 a 10.30 h,
mentre que el treball teòric amb
diferents ponències es faran a la
sala de Can Ribas. Allà, a partir de
les 11 h, els àrbitres escoltaran les
paraules del president de la Federació Catalana d'Handbol (FCH),
Jaume Fort.
Seguidament començaran les
xerrades sobre l'organigrama i
funcionament del comitè, a càrrec
del president i l'adjunt a Presidència del CCA, Ricardo Nuez i Jordi
Ausàs; la redacció d'actes i sancions del comitè, a càrrec de Manuela Blázquez, membre de la junta
directiva i del Comitè d'Apel·lació
de la FCH; les noves directrius per
als àrbitres, amb Ricardo Nuez;
els treballs defensius i conèixer
el joc, a càrrec del seleccionador
nacional absolut femení, Carlos
Viver; la preparació física arbitral,
amb els responsables de l'àmbit
a la federació Daniel Ariño i Sergi Cedrun, i la sanció disciplinària
després del gol, amb els àrbitres
Roland Sánchez i Enric Escoda.
La jornada d'inici de temporada
es clourà a les 19 h a Can Ribas.

Els primers equips del BMG
enceten la lliga amb ambició
FEH

El CB les Franqueses
prepara temporada
amb el 5è Torneig
infantil i cadet
LES FRANQUESES. El Club Bàsquet

GRANOLLERS. La temporada s'enca-

ra amb molt optimisme al BMG. Les
jugadores del KH-7 inicien aquest
cap de setmana una temporada històrica, amb un gran repte al davant:
la Challenge Cup. Primer, però,
dissabte (16.30 h) al Palau, encararan el seu primer partit de la Lliga Guerreras Iberdrola –en què el
passat exercici van aconseguir una
meritòria quarta posició–, davant
el Rincón Fertilidad Málaga. Les de
Robert Cuesta comencen amb bon
peu, després d'una pretemporada
en què van aconseguir la seva sisena Supercopa de Catalunya.

Aposta pel planter per a l'Asobal

El Fraikin BMG també comença
la Lliga Asobal dissabte (18 h), en
aquest cas a Cangas (Galícia), on visitaran el Frigoríficos del Morrazo.
Després d'una lluita intensa, la temporada passada els d'Antonio Rama
van tancar la lliga en cinquena posició, amb un empat amb l'Ademar,
quart. Així, la nova temporada es
preveu igualada però, en no jugar
a Europa, el Fraikin es podran concentrar en la lliga. Ho farà amb una
plantilla similar a la de la temporada anterior, una aposta pel planter i
les altes de Sastre i Bonanno.

El millor entrenador per al repte europeu
Dissabte, per segon any consecutiu, Robert Cuesta va recollir el guardó
al millor entrenador d'handbol femení a la Lliga Iberdrola –també Giulia
Guarieiro va rebre el premi a millor lateral esquerra–. El lliurament del
reconeixement es feia a Eibar en el marc de la Gala d'Handbol Femení
que organitza la Reial Federació Espanyola d'Handbol, que remarcava "la
saviesa i intel·ligència" del tècnic del BMG, que suma sis temporades a la
banqueta del KH-7. L'any passat comandava l'equip per classificar-lo, per
primer cop, a competició europea amb la Challenge Cup. "Ens fa molta
il·lusió competir a Europa. Tot i que l'objectiu és superar el llistó de
treball del curs passat, que va anar molt bé", admet Cuesta. L'entrenador
remarca que "només podem controlar el nostre treball. Després poden
sortir els resultats o no". De moment, l'equip sènior femení del BMG
ja ha demostrat a la pretemporada el seu potencial –amb dues victòries
consecutives contra el campió de la lliga sueca, el poderós IK Sävehof
(una al Trofeu Ciutat de Granollers i una altra en un amistós a Montornès).
Al novembre començarà el repte de la Challenge Cup. – J.L.rodríguez BeltrÁn

Escola d’educació
i residència canina
conductcan
93 433 06 50
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

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

les Franqueses inicia la competició amb el cinquè Torneig de setembre, que aquest cap de setmana enfrontarà equips infantils, i el
21 i 22 de setembre, els cadets.
Els partits es disputaran als pavellons Poliesportiu Municipal,
Espai Can Prat i el del CB Granollers, al carrer Girona. En categoria infantil, a banda dels franquesins i granollerins, hi participaran
una vintena de clubs, entre els
quals referents com el Joventut
de Badalona i el Bàsquet Manresa.
També hi haurà equips de Torelló, Caldes, l'Hospitalet, Cornellà,
Gavà, Girona, Lleida, Sabadell i
Barcelona.
Pel que fa al torneig de la categoria cadet s'hi han inscrit prop
d'una trentena de clubs, alguns
dels quals també participen en
infantil, però d'altres arribats
de Tarragona, el Maresme i més
clubs barcelonins.

El Granollers a Vilafant

D'altra banda, el cap de setmana
passat l'equip infantil del CB Granollers va participar al Torneig U13
de Vilafant (l'Alt Empordà), on va
quedar en setena posició. Durant
el torneig es van recollir fons per a
la investigació contra el càncer de
tiroides del grup d'Endocrinologia
de l'Hospital de Sant Pau.

dj, 5 setembre 2019

25

26

ESPORTS

dj, 5 setembre 2019

FUTBOL | Tercera Divisió ELS DE SOLIVELLES VAN ENCETAR LA TEMPORADA AMB UN RIVAL FORT

AVUI DIJOUS ES DISPUTA LA FINAL AL CAMP DE CORRÓ D'AVALL

L'EC visita Banyoles optimista
després d'un valuós empat

L'AE Ramassà, classificat per
jugar el Trofeu Ajuntament
de les Franqueses

judit andreu / ecg

LES FRANQUESES. L'Associació Es-

BANYOLES CE - EC GRANOLLERS
Diumenge, 8 · 20.30 h

GRANOLLERS. Després d'encetar la

lliga amb bon peu –un empat, però
moltes ocasions de gol–, l'Esport
Club (EC) Granollers pot afrontar la
segona jornada amb certa tranquil·
litat. A priori, l'encontre de diumenge a domicili amb el Banyoles CE
no hauria de ser complicat, ja que
l'equip del Pla de l'Estany tot just ha
aterrat a Tercera Divisió –després
d'una dècada a 1a Catalana–, i a la
primera jornada va perdre contra
l'Olímpic de Terrassa (3-1).
Els homes de José Solivelles, a
més, hi arriben amb optimisme després de sumar un punt en un primer
partit de temporada exigent, contra
la UE Sant Andreu. El partit va ser
complicat per als granollerins, que
van haver de defensar molt bé la

BON INICI L'EC planta cara a un dels equips més forts a la primera jornada
porteria d'un dels equips més forts
del grup, que hi arribava amb nombroses ocasions. Arnau Fortuny,
al minut 30, va aprofitar una pilota morta dins l'àrea després d'un
llançament de falta de Pau Darbra.
Els santandreuencs no van trigar
a respondre, i, al cap de 7 minuts,
van encalçar el que seria el gol de

l'empat definitiu. La conclusió era
positiva: "Hem empatat contra el
que podria ser el campió de lliga
d'aquesta temporada", destacava
Solivelles al final del partit.
UE SANT ANDREU
EC GRANOLLERS

1
1

EL GRANOLLERÍ, DE 20 ANYS I FINS ARA JUGADOR DEL BARÇA B, SIGNA UN CONTRACTE DE 3 ANYS

Ignasi Vilarrasa farà el salt a
Primera Divisió al Valladolid
GRANOLLERS. El futbolista granollerí Ignasi Vilarrasa, de 20 anys i
fins ara jugador del Barça B, farà el
salt a Primera Divisió amb un nou
equip, el Real Valladolid. Segons
apunten fonts periodístiques, Vilarrasa deixarà el Barça per firmar
un contracte de 3 anys, més un opcional amb el club castellà. Els pri-

mers 2 anys els disputarà amb el
filial i el 3r anirà al primer equip
de Primera Divisió. Malgrat que el
contracte preveu la incorporació
del jove al primer equip durant la
tercera temporada amb el club, el
salt a la màxima categoria el podrà fer abans del tercer any si així
ho considera el cos tècnic.

fcb

IGNASI VILARRASA

portiva Ramassà ha estat l'equip
classificat de la preliminar, disputada dissabte a Llerona, del novè
Trofeu de l'Ajuntament de les
Franqueses, que organitza el Patronat d'Esports.
L'AE Ramassà va aconseguir
imposar-se a l'US Corró d'Amunt
amb un resultat de 2 a 1, de manera que ahir, dimecres a la nit,
s'enfrontava al CF Les Franqueses. També estava previst el partit
entre el CE Llerona i el Bellavista
Milan. Els resultats queden pen-

dents de publicar perquè aquesta
edició es va tancar abans d'acabar
els partits.
Avui, dijous, al camp de futbol de Corró d'Avall es disputarà
el partit que decidirà el tercer i
quart lloc (20.30 h) i la final amb
els guanyadors dels dos partits de
dimecres (22 h).
L'any passat el trofeu va ser
per al CF Les Franqueses, que va
disputar la final contra l'US Corró
d'Amunt, enguany ja eliminat. En
tercer lloc es va classificar el Club
Esportiu Llerona. i

MOTOR COMPETICIÓ D'AUTOMOBILISME DE RESISTÈNCIA

L'anglès Barwell Motorsport
guanya les 24 Hores al Circuit
El conjunt anglès del Barwell Motorsport ha guanyat les 24 Hores de Barcelona d’Automobilisme-Trofeu Fermí Vélez després
de 690 voltes, que van acabar diumenge al Circuit de Barcelona-Catalunya. Aquest ha estat el vencedor absolut i dels GT, mentre que
els turismes han estat dominats
per l’equip TOPCAR Sport with
Bas Koeten Racing. A la prova, hi
han participat 49 equips procedents de diversos països.
Barwell Motorsport va aconseguir la pole position divendres i
diumenge es va alçar a l’esglaó més
alt del podi. Herberth Motorsport,
guanyador de l'edició del 2018, no
li va posar fàcil. La prova més evident són els 38 canvis de líder que

hi va haver. Barwell va perdre el lideratge quan queia la nit al Circuit,
però podria dir-se que va aprofitar
moments clau de la prova per recuperar distàncies amb Herberth.
Després d’una nit d’alternança, a
les 10 h es trobaven a dos segons
de diferència. El moment culminant va ser l’aparició d’un codi 60
a causa d’un accident, instant en el
qual tots dos equips van decidir fer
l’últim relleu. A partir d’aquí, Denis
Lind va tornar a portar Barwell al
capdavant, i va augmentar la distància amb el Porsche 911 GT3
de Herberth. El tercer lloc va ser
pel GPX Racing (Valentini, Gohete,
Hall, Grogor, Pastorelli), un equip
assistit per estudiants d’un centre
de formació local, Monlau.
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ATLETISME LA CNG4CAMINS, QUE ES FARÀ EL 15 DE DESEMBRE, TINDRÀ DOS RECORREGUTS, UN DE 6 I UN DE 13 QUILÒMETRES

El CNG organitza per primer cop una
cursa solidària per la serra de Llevant
El Club Natació Granollers (CNG)
organitza enguany, per primera
vegada, una cursa solidària que
transcorrerà, el 15 de desembre,
per la serra de Llevant, tot passant
pel costat de la presó de Quatre Camins. D'aquí el nom del nou esdeveniment esportiu, CNG4Camins,
deia el director executiu, Jordi
Mas, qui recordava com el centre
penitenciari va prendre el nom de
l'encreuament de camins i corriols.
En la presentació de la cursa, dimecres, Mas explicava també els
motius que han dut el CNG ha emprendre aquest projecte. "L'organitzem perquè va directament
relacionada amb la nostra missió, fomentar l'esport; fomentem la implicació del club amb
la ciutat i sortim de les parets
del CNG; tenim ganes d'assumir
aquest repte organitzatiu, i volem col·laborar amb un projecte social", detallava.
El CNG reconeix La Mitja com
el gran referent de les curses de

m.e.

PRESENTACIÓ Els responsables de la cursa i del CDIAP al CNG
la ciutat, però vol complementar
l'oferta "amb un altre perfil, que
no transcorre per asfalt i que, tot
i no ser una cursa de muntanya,
és més tipus trail", descrivia Mas.
El director de la cursa CNG4Camins, José Bartolomé, detallava el
circuit dels dos recorreguts previstos: un de 6 quilòmetres i 94 metres
de desnivell, i un de 13 quilòmetres
i un desnivell de 236 metres. El CNG

ha obert 200 inscripcions per a la
primera opció i 300 per a la cursa
més llarga. Ambdues sortiran a les
10 h del pavelló de Can Bassa, on
també es farà l'arribada.
Per desenvolupar la CNG4Camins cal un centenar de voluntaris. La responsable d'aquest àmbit,
Alícia Rodríguez, feia una crida a la
inscripció de persones a partir de
16 anys al web de la cursa.

Enguany la cursa permetrà recollir fons –ja sigui a través d'una
part de la inscripció o bé amb donacions– per a la cooperativa Capivo,
que gestiona el Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) de Granollers. La seva
directora, Marta Seoane, recordava
que fa temps que hi ha una col·laboració amb el CNG. Una de les psicòlogues de l'equip del CDIAP Aitziber
Zuñiga ha indicat que els diners recaptats serviran per comprar material psicomotriu i sensorial per a
la intervenció terapèutica d'infants
amb autisme i pluridiscapacitat.
Les inscripcions s'han obert
aquesta setmana i es poden fer a
través del mateix web de la cursa
–cngranollers.org/4camins– i del
de Runedia –runedia.mundodeportivo.com–. La inscripció per a ambdues curses inclou samarreta amb
bossa de corredor, avituallaments,
dorsal amb xip, cronometratge,
guarda roba, servei de dutxes i servei de fisioteràpia. m.eras

NATACIÓ ARTÍSTICA

Valeria Parra i
Regina Casino
tornen amb doble
bronze del Mundial
Les nedadores d’artística del Club
Natació Granollers (CNG) Regina
Casino i Valeria Parra han aconseguit una doble medalla de bronze al Campionat del Món Infantil,
disputat del 28 d’agost a l’1 de
setembre a Samorin (Eslovàquia).
Les dues nedadores, que formaven part de la selecció espanyola
infantil, van pujar en dues ocasions al podi del Mundial per recollir el bronze tant en equip com
en combo –en les dues modalitats
per darrere de Rússia i Ucraïna–.
A més, la selecció ha aconseguit,
en la primera edició celebrada
d’aquest mundial de categoria
infantil, proclamar-se campiona
del món en el còmput global de la
competició.
D'altra banda, aquesta setmana
l'Ajuntament de Granollers ha fet
la recepció oficial als medallistes
dels campionats estatals i internacionals del CNG, amb una vuitenta
nedadors, gimnastes i jugadors de
waterpolo.
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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
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
Oficina comercial: c. Rosselló, 134, cantonada Josep Pla · T. 606 322 529 - 662 329 114

Oficines Centrals: Pg. Manuel Girona, 62 · 08034 Barcelona · T. 932 064 000 · comercial@lallavedeoro.com
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CULTURA

POPULAR

Espectacles, àpats,
orquestres i bingo,
a la festa de l'Hostal
GRANOLLERS. El barri de l'Hostal celebra la seva festa major a partir de
divendres (22.30 h), quan s'encetarà amb un espectacle de varietats
amb el xou de Juan Reina i l'humor
de Johnny, i s'allargarà fins dimecres, 11 de setembre. Dissabte la
gresca començarà amb el concurs
de dibuix (10 h) al carrer Lledoner,
i continuarà, d'11 a 12.30 h, amb el
parc d'atraccions, amb inflables per
als més petits, que també es posaran en funcionament de 17 a 19 h. A
més, a la plaça del centre cívic, a les
12.30 h, infants i grans es podran
remullar amb la festa de l'escuma.
Ja al vespre (21 h) es farà el tradicional sopar de veïns al carrer, seguit
del ball amb l'Orquestra Liberty.
Diumenge els actes començaran
amb la missa de festa major (9.30
h). A partir de les 11 h, el grup El
Flabiol s'encarregarà de l'espectacle infantil, que donarà pas a les 12
h a l'exhibició de zumba & zumba
kids. Tot plegat per agafar gana per
a la paella popular (14 h). La música jove amb el grup Sabana amenitzarà la sobretaula (16 h) per fer
temps per al bingo popular, amb
molts premis per pocs euros.
La festa es clourà dimecres amb
la matinal de ioga (10 h), la pintada de guixos al carrer (10.30 h),
els jocs aquàtics (11.30 h), el concurs de truites (12 h), el vermut
per als socis (12.30 h), l'homenatge a la gent gran al centre cívic (17
h) i el ball de tarda (19.30 h). i

Bernat Barris inaugura 'Rodalies Nord' a Artemisia

Cinema a la fresca a Ponent

La Galeria Artemisia de les Franqueses inaugurarà divendres
(20 h) l'exposició Rodalies Nord, una sèrie d'olis del pintor Bernat
Barris que han acompanyat les paraules de David Sánchez en un
llibre amb el mateix nom. La mostra, oberta divendres i dissabtes,
es podrà visitar fins al 26 d'octubre.

Després de l'exitosa sessió de cinema
a la fresca per festa major, l'associació de
veïns del barri de Ponent ha programat
una altra projecció per dissabte (22 h) al
Parc de Ponent.

GRESQUES FESTES LAURONA COMPLETA LA TRADICIONAL BOTIFARRADA AMB MÚSICA IRLANDESA

La festa de Llerona s'obre amb
l'acampada jove i els concerts

Serà divendres i hi actuaran el grup de versions La Ruca i Mediterrània Band
LES FRANQUESES. Avui, dijous

(20.30 h), arrenca la festa major de Llerona, novament amb el
cinema a la fresca a la carpa del
Consell del Poble. Durant prop
d'una setmana s'han programat
una quarantena d'actes per a totes les edats, repartides entre les
antigues escoles –principal centre
neuràlgic de la gresca–, el camp de
futbol, el nou casal i l'església de
Santa Maria.
Enguany, divendres ja hi haurà
ambient festiu, ja que l'acampada que organitza Joves de Llerona
coincidirà amb el cap de setmana
de festa major. Així, a partir de les
20 h, començarà l'ambient festiu,
tot i que les tendes es poden muntar des del matí. A les 21 h s'hi farà
el sopar popular, una frankfurtada –amb un preu de 4 euros que
inclourà l'entrepà i beguda–, que
donarà pas als concerts (22.30 h).
La música començarà amb el grup
de versions La Ruca, seguida de la
Mediterrània Band i dj per allargar la nit. A més, a partir de les 23
h, al casal, es viurà la tercera edició del Casal Night Fever.
Dissabte, l'activitat començarà amb l'11è campionat de ping
pong (10 h), així com amb partits
de futbol. Per al matí de diumenge (a partir de les 11 h) es farà la
sisena edició de la pista lleronina,

m.r.

patius és el de dimarts (21.30 h),
en què s'aprofitarà l'ocasió per
lliurar la placa al civisme del Consell del Poble de Llerona. Després
hi haurà ball amb la Banda del Drac
–amb un premi ARC a la millor formació de ball del país–. Dimarts
(18 h), també es podrà gaudir del
Màgic Raul, premiat al concurs de
màgia Ciutat de Manresa.

Els clàssics anuals

MÀGIC RAUL L'espectacle de dimarts
el partit de futbol sobre el fang i la
festa de l'escuma de manera consecutiva. La franja horària matinal
serà, doncs, per a les activitats
esportives, mentre que les tardes
seran per als infants, i els vespres
i nits, per als àpats populars i la
música a la fresca.
Així, dissabte, després del joc de
construcció amb bales cuboro (17
h), la xocolatada (18 h) i l'espectacle d'animació amb Jaume Ibars
(19 h), arribarà la tradicional
botifarrada popular (21 h), que
espera arribar als 500 comensals
que, seguidament, podran gaudir de la música irlandesa amb
Matthew McDaid & Co. Un altre
dels sopars populars més partici-

A més, no hi faltaran altres propostes habituals, com el Rastrillo
de Llerona (10 h), les sardanes
amb la Cobla Premià de Mar (12
h), el teatre amb Toc Toc Teatre
Laurona (a les 19.30 h, amb l'obra
Esquitx) i la sisena nit de pòquer
(20 h) de diumenge, i els jocs de
cucanya (17 h) i les havaneres
amb el grup Barcarola de dimecres al vespre (19 h), amb rom
cremat i orxata per a tothom. La
festa major arribarà al seu punt final després del concert, amb l'espectacle pirotècnic. i

Centre d’estètica i bronzejat

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

93 870 07 80

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

TEATRE

El TAG suspèn el
musical 'Across the
Universe Project'
GRANOLLERS. Les dues representacions del musical Across the
Univers Project de Sifanofa Teatre,
previstes per al 31 d’octubre i l'1
de novembre al Teatre Auditori de
Granollers (TAG) han quedat suspeses perquè la productora de la
pel·lícula Across the Univers, obra
en què es basa el musical de la
companyia vallesana, no ha cedit
els drets per escenificar l’obra.
Sifanofa Teatre i el TAG han
emès un comunicat en què expliquen que lamenten les molèsties
causades i que es veuen obligats
a suspendre les dues funcions
programades. El TAG es posarà en
contacte amb les persones que ja
hagin comprat entrades perquè
puguin recuperar l’import, que
ja s'ha començat a retornar. Si les
entrades es van comprar a través
d’Internet, la devolució es farà automàticament a la targeta de crèdit utilitzada en el pagament. Si les
entrades es van comprar a través
de les taquilles del teatre es podrà
recuperar en l’horari de dijous de
10.30 a 13h i de 17 a 19.30h i divendres de 17 a 19.30 h. i
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FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS LA COLLA BLAVA S'ENDÚ 6 DE LES 11 PROVES PUNTUABLES I CONVENÇ EL JURAT AMB LA REIVINDICACIÓ OBRERA DE CAL GOT

Blaus es fa amb la tercera victòria consecutiva
TONI TORRILLAS

El rajoler blanc David Galí guanya Locubiche
després d'una remuntada i de desfer l'empat
xavier solanas

EL PETÓ Entre Oriol Barnet, cap de colla blau, i Xavi Raich, representant blanc

RAJOLERS Va caldre una ronda de desempat per resoldre el concurs i proclamar Galí campió

El balcó de l'Ajuntament, amb una
plaça de la Porxada plena, era novament l'escenari del veredicte
del repte de festa major que, per
tercer any consecutiu, atorgava la
victòria a la colla dels Blaus. L'encarregat d'anunciar-ho era la veu
de la festa durant els darrers 25
anys, Pep Callau, amb uns versos
del relator, Josep Pedrals.
Les mostres d'alegria a la Porxada es completaven al balcó amb
un petó de cine per part dels representants de les dues colles,
que prèviament havien fet l'habitual intercanvi de mocadors.
Blaus arribava a la victòria amb
una pila d'actes ambientats en

del llançament de rajoles. La prova
del dòmino acabava en empat. Els
Blancs, centrats en la producció
d'una factoria de la festa, plena de
creativitat i també reivindicació,
van ser uns forts adversaris.

una fàbrica, Cal Got, en memòria
al passat obrer de principis de segle XX de Granollers. El jurat n'ha
valorat la innovació, la participació i la mateixa organització dels
actes. A més, la colla blava també
s'emportava 6 de les 11 proves
puntuables de la juguesca, inclòs
un èxit especialment desitjat: el
de l'estirada de corda, que se li
havia resistit durant 17 anys. Per
a Blaus ha estat també la passada
infantil i d'adults, i els escacs i el
futbolí de la matinal de jocs.
La colla dels Blancs, per la seva
banda, sortia victoriosa d'un emocionant concurs de rajolers, així com
del correvent infantil i d'adults, i
t.t.

"Et tindrem sempre present, ai Galí"
Enguany el concurs de rajolers també comptava amb un emotiu homenatge
al desaparegut rajoler blanc Amador Galí, amb imatges de la seva trajectòria
i un cor blanc interpretant una versió d'Ai Carmela: "I tota la colla blanca / et
tindrem sempre present, ai Galí", deien. Finalment, un graller blanc i un de
blau interpretaven El cant dels ocells dedicat a Galí, que va rebre un sonor i
llarg aplaudiment del Palau.

xavier solanas

Concurs d'infart

El blanc David Galí s'ha tornat a
imposar aquest any al blau Miquel
Locubiche al concurs de rajolers,
per tercer any consecutiu. L'acte més emblemàtic de la festa va
ser molt emocionant, ja que inicialment Locubiche s'avançava al
marcador, però Galí remuntava i
forçava un empat, que finalment li
donava la victòria per dues peces.
En la primera ronda, Galí i Locubiche modelaven rajols a un ritme
frenètic. En 5 minuts, el rajoler
blanc n'aconseguia 36 i el blau,
40, dels quals els àrbitres donaven per bons 34 de blancs i les 40
de blaus. El resultat feia difícil la
remuntada, ja que la peça preferida de Galí és precisament la rajola
–de fet, els darrers anys sempre
havia guanyat la ronda–.
Amb força diferència, doncs,
s'encarava la segona ronda, dedicada als cairons –a priori la peça
preferida de Locubiche–, i que
aquest cop acabava molt igualat,
a 24 cairons. Un cop revisades, els
arbitres validaven les 24 peces de
blancs i 23 de blaus.
Finalment, la tercera ronda, en
què Galí i Locubiche havien de
modelar maons. Ho feien en cinc
minuts d'infart, en què Galí iniciava més ràpid, tot i que Locubiche
aconseguia remuntar els darrers
segons, per acabar amb un marcador provisional de 54 a 52, que va

L'ESTIRADA Els blaus van aconseguir guanyar la prova després de 17 anys
xavier solanas

ESFORÇ BLANC Els punts del llançament de rajolers se'n van anar als Blancs
finalitzar amb 53 peces de Galí i 48
maons correctes de Locubiche. Així,
doncs, s'arribava a un empat a 111.
Les peces triades per al desempat van ser les rajoles, en dos minuts de prova. Novament igualats,

el marcador provisional acabava
amb empat a 22. La decisió del
jurat, però, atorgava 22 peces als
Blancs i 20 a Blaus, de manera que
David Galí es proclamava guanyador per tercer any consecutiu.
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FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS GIULIA GUARIERO, KABA GASSAMA I MÍRIAM GONZÁLEZ VAN RECLAMAR UN GRANOLLERS SOSTENIBLE I INCLUSIU

Les jugadores del BMG fan un
pregó feminista i reivindicatiu
GRANOLLERS. Les jugadores del
primer equip del Balonmano Granollers (BMG) van ser les pregoneres de la festa major d'enguany,
amb un discurs que ha reivindicat
el club, l'esport femení i la igualtat
en tots els àmbits de la societat.
Giulia Guarieiro, Kaba Gassama i
Míriam González van ser les encarregades la nit de dijous d'adreçar-se, des del balcó de l'Ajuntament, a una plaça de la Porxada
plena de gom a gom.
La tria de Blaus –guanyadors
del repte de l'any passat– ha suposat un pregó amb veus plurals,
femenines i coincident amb el 75è

xavier solanas

xavier solanas

BALCÓ Giulia Guarieiro, Kaba Gassama i Míriam González van posar la veu

ARRIBADA Les judagores van anar amb el trenet de la Corona a la Porxada

aniversari del BMG.
Guarieiro prenia el micròfon per
recordar que el BMG és "un club
que és a tot arreu i també al pregó. I hi som perquè l'essència
del BMG és en dos colors: blanc
i blau", exclamava. La jugadora posava en valor els mèrits del club i
recordava que el 2021 s'organitzarà a Granollers el mundial femení
d'handbol, així com que el BMG és
l'únic club estatal que té el masculí
i el femení a la màxima categoria.
Tot seguit, Gassama reclamava
més presència femenina a la vida
social i política de la ciutat: "Quantes dones heu vist a aquest
balcó? Quantes caps de colla?
Quantes alcaldesses? No és moment de fer justícia?", exclamava. A més, recordava el caràcter
inclusiu de l'equip, amb jugadores
"de Granollers, Galícia, Euskadi, Madrid, Bulgària, el Marroc,

França, i un físio japonès”.
Finalment, la capitana del KH7, Miriam González, recordava
els reptes que té Granollers i que
cal entomar: "Volem una ciutat
sostenible; una ciutat per a totes les edats; una ciutat contra
les violències de tot tipus, no
només contra les dones, també
contra les persones racialitzades i contra les minories; i una
ciutat que sigui ferma contra la
repressió política". I per acabar
va animar la ciutadania amb un
“No deixeu mai de tenir ganes
de jugar i guanyar”.
A la plaça, Òmnium, ANC, CDR
i el col·lectiu No ens vendreu la
moto reivindicaven amb pancartes l'1 d'Octubre, la llibertat dels
presos polítics, el dret a l'autodeterminació, i denunciaven la contaminació a la ciutat, tot denunciant el PDU del Circuit.
toni torrillas

Pep Callau, el nou capgròs
de "la veu de la festa"
El concurs de rajolers va ser l'escenari per descobrir diumenge
una nova figura festiva de la festa
major de Blancs i Blaus. Es tracta
d'un capgròs dedicat a Pep Callau, que es va trobar la sorpresa
mentre narrava l'inici de l'acte
al Palau d'Esports. Precisament,
enguany fa 25 anys que Callau és
l'speaker de la festa granollerina.

El nou capgròs és obra de Ramon
Aumedes, del Taller Sarandaca de
Granollers. La nova figura, ja davant de l'homenatjat, li reconeixia
ser "la veu de la festa". Visiblement emocionat, Pep Callau va
respondre amb un "agraïment
etern" per "un honor absolut de
formar part d'aquest imaginari
festiu", deia.
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CICLE

Ponent: Germà Bel. Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i màster en Economia per la
Universitat de Chicago. Catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona i professor visitant
a les Universitats de Cornell, Harvard i Princeton. Autor de nombrosos articles en la premsa especialitzada de tot el món i de diversos llibres, entre els quals
Espanya, capital París, La demanda de transporte en
España o Anatomía de un desencuentro.
30 de gener de 2020
- LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: ALTERNATIVES
EMERGENTS
De la crisi dels sistemes judicials i institucionals en la
resolució de conflictes als nous aprenentatges personals i organitzacionals en la societat-xarxa. Claus de
futur i eines emergents.

26 de setembre de 2019
- ALEXANDRE DEULOFEU I LA MATEMÀTICA DE
LA HISTÒRIA
Una visió diferent, basada en l’estudi dels cicles històrics, del que ha passat, el que passa i el que passarà al
món, a partir del llegat d’un dels pensadors catalans
més oblidats i desconeguts: Alexandre Deulofeu.
Ponent: Juli Gutiérrez Deulofeu. Enginyer agrícola i
historiador. Nét d’Alexandre Deulofeu i divulgador de
la seva obra.
17 d’octubre de 2019
- QUI MANA AL MÓN?
Una visió sobre qui mana al món i sobre qui ostenta el
poder veritablement..
Ponent: Alfons Duran Pich. És empresari. Llicenciat en
Sociologia (Deusto), en Psicologia (UB), màster en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC), diplomat
en Administració d’Empreses (Stanford). Graduat en
Periodisme (EOP). Durant catorze anys va ser professor
titular de Màrqueting d’Esade. És membre de l’American Marketing Association, de l’Academy of Management, de la Conway Hall Ethical Society i de la Skeptics
Society. Ha ocupat la màxima posició executiva en empreses industrials, comercials i de serveis, i en l’actualitat és conseller d’una corporació industrial. Ha ampliat
estudis especialitzats en macro i microeconomia amb
el professor Peter Navarro de la Universitat d’Irvine
(Califòrnia), i sobre mercats financers, amb el professor
Robert Shiller, de la també Universitat nord-americana
de Yale. Autor de nombrosos llibres, com El canon del
Management; Catalunya, a la independència per la butxaca; Se’n va la recessió, la crisi es queda i L’oligarca
camuflat.
28 de novembre de 2019
- INFRAESTRUCTURES: COM I PER QUÈ ES FAN I LA
INCIDÈNCIA QUE HI TÉ LA POLÍTICA
Una mirada entorn de la manera de fer infraestructures,
i què ens ensenya això de com es fa la política pública i
com previsiblement es continuarà fent.

Ponent: Josep Redorta. Advocat. Doctor en Psicologia
Social i màster en Anàlisi i Conducció de Grups per la UB.
Autor de referència de nombrosos llibres, tots dedicats
a l’anàlisi i gestió de conflictes. Conferenciant convidat
regularment per diverses institucions públiques i privades d’ Espanya i Amèrica. Membre de diverses entitats dedicades a la mediació i gestió de conflictes.
27 de febrer de 2020
- EL FUTUR QUE ENS ESPERA. LA INTEL·LIGÈNCIA
ARTIFICIAL
Com pot ser el món d’aquí a uns anys a partir dels avenços en intel·ligència artificial.
Ponent: Emilia Gómez. Enginyera de Telecomunicacions, professora de la Universitat Pompeu Fabra
i investigadora del Centre Comú de Investigació de
la Comissió Europea. Màster en Processat de Senyal
Acústica i Informàtica Musical per l’IRCAM (París) i
doctora en Ciències de la Computació. És presidenta de la Societat Internacional de Recuperació d’Informació Musical (ISMIR) i lidera al JRC el projecte
HUMAINT, que estudia l’impacte de la intel·ligència artificial en les nostres ments i les nostres decisions.
16 de març de 2020
- DE LA CUINA DE LES ÀVIES A LA CUINA DEL FUTUR
En Josep Pla deia que som el que hem menjat. Però,
sempre és igual el que mengem? Volem reflexionar
sobre el que hem menjat, el que mengem i el que,
suposadament menjarem, per intentar saber qui
som i qui serem.
Ponent: Fermí Puig. Un dels més reputats cuiners. Durant dotze anys va dirigir el mític Drolma (una estrella
Michelin), una de les grans referències de la gastronomia catalana. Actualment regenta un restaurant que
porta el seu nom i col·labora habitualment a RAC 1 i en
diverses publicacions especialitzades.
26 de març de 2020
- L’ENERGIA I EL CANVI CLIMÀTIC
Passat, present i futur de l’energia al món. El canvi climàtic
Ponent: Antonio Turiel. Llicenciat en Física i Matemà-

tiques i doctor en Física Teòrica. Treballa com a científic titular a l’Institut de Ciències del Mar del CSIC i és
redactor principal del blog The Oil Cras.
30 d’abril de 2020
- EL NOU INDIVIDU CONNECTAT. COM ENS HA CANVIAT LA VIDA INTERNET
Una anàlisi de la transformació que està patint el món
en general a partir de les noves tecnologies i el seu
avanç imparable.
Ponent: Dolors Reig. Psicòloga, conferenciant i professora d’universitat. El diari El Economista publicava el
2011 una enquesta que la situava entre les 10 persones
més conegudes d’internet a Espanya.
Forma part de diferents comitès científics i grups
d’experts, com l’Horizon report de tecnologies educatives en educació superior i el comitè científic de
la revista Telos.
28 de maig de 2020
- VIATGES ALTERNATIUS
La visió sobre una manera de viatjar alternativa, independent, fugint dels viatges en grup i a la recerca de
destinacions que no estiguin de moda, amb un equipatge mental diferent, atès que, a criteri del ponent, el
gran luxe en els temps actuals és el temps.
Ponent: Xavier Moret. Periodista especialitzat des de
fa anys en viatges i llicenciat en Filologia Anglesa. Col·
labora habitualment amb el diari Ara, Catalunya Ràdio
i diverses revistes de viatges.
També ha treballat a El País, TV3, La Vanguardia i El
Periódico. També ha publicat, entre molts altres llibres de viatges, Islandia, la isla secreta, La memòria del Ararat, Grècia, viatge de tardor, Días de Hong
Kong, Amèrica, Amèrica i Viatge per la Costa Brava.
Els seus últims llibres són Tras los pasos de
Livingstone i el recull de reportatges de viatges Lluny.
En el terreny de la ficció també ha publicat diverses
novel·les, com per exemple Tramuntana, Zanzibar por
esperar, Qui paga mana, L’impostor sentimental o la
darrera, publicada durant el 2019, Formentera Blues.
Totes elles estan protagonitzades pel detectiu alternatiu Max Riera.
18 de juny 2020
- EL FUTUR DEL MÓN
Una anàlisi sobre la previsibilitat de com evolucionarà
el món, vist des de la talaia privilegiada que ofereix Le
Monde Diplomatique.
Ponent: Ignacio Ramonet. Escriptor, periodista, geopolític i sociòleg. És, des de fa anys, el director del diari
Le Monde Diplomatique en espanyol. És autor de nombrosos llibres i també assidu conferenciant. Va ser el
creador del terme «pensament únic» per denunciar la
doctrina que sosté la primacia de l’economia i la ideologia neoliberal sobre la resta de dominis socials.
casinodegranollers.com/els-debats-del-casino/

DEL 26 DE SETEMBRE DE 2019 AL 18 DE JUNY DE 2020
Patrocinadors:

Entitats col·laboradores:

Assemblea Territorial de l’ANC, a Granollers

Amb el suport de:
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FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS L'ÀLBUM DE LA SEGONA MEITAT DE LA GRESCA

Imatges en blanc i blau
Els darrers quatre dies de la festa han deixat milers
d'imatges icòniques, de les quals aquest àlbum és un
petit tastet. Des de la manifestació i els piquets de la fàbrica blava de Cal Got (1) a les activitats per fomentar
la creativitat a la festa de la Factoria blanca (4), passant
per les moltes propostes de les subcolles, com el taller
de henna d'Amarruk (7), el concurs per trobar els més
forçuts i forçudes dels Víkings (8), la biblioteca nocturna blanca (12) i la processó del Sant Blau (13), per
posar alguns exemples d'aquesta festa marcada per la
fàbrica i els obrers. La cultura popular i les figures festives també han implert carrers i places, amb una gran

expectació generada pels capgrossos (2), els gegants i
el seu ball de Giravoltes (3) abans del pregó de dijous,
l'entrada del Colom (6) i els Xics amb el pilar caminat
i el BMG que feia la pujada de l'enxaneta al balcó (11),
entre molts altres moments. També l'Esbart organitzava novament el participatiu ball de Donzelles (5), així
com el capgròs del Bailo enguany va acompanyar els
timbalers de Diables (10). Tot plegat, amb molts actes
multitudinaris, com els de l'avinguda del Parc i l'arrossada de divendres. El relator Josep Pedrals remenava
la paella en un dels moments que li han inspirat els
versos del relat d'enguany (9). fotos: x.solanas
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FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS LA CULTURA POPULAR ÉS PART INDISPENSABLE DEL PROGRAMA

P R O G R A M A C I Ó E S P O R T I VA

xavier solanas

HANDBOL. DISSABTE 7, 18.30 h

FRIGORÍFICOS MORRAZO-BALONMANO
CANGAS - FRAIKIN BM GRANOLLERS
amb Aitor Compañón

FUTBOL. DIUMENGE 8, 20.30 h

CE BANYOLES-EC GRANOLLERS

amb Roger Santaeugènia i Emma Muntané

FOC I VERSOTS
ENCENEN CARRERS
I CONSCIÈNCIES

Diables de Granollers han estat els responsables –amb la colla infantil, jove i
d'adults– d'omplir de foc i espurnes els carrers de la ciutat de dimecres a diumenge. A més, dijous convidaven els Encendraires de les Franqueses per als toros embolats. En acabat, i ja a mitjanit, era l'hora d'encendre les consciències a la plaça de
Can Trullàs, que es va omplir per escoltar els satírics versots. Dissabte el correfoc
de la colla gran comptava amb el colofó de la Timbalada a la Porxada. I per cloure
la festa, diumenge, la traca dels 1.000 metres va espetegar al llarg de la Carretera.

Xics condemna les agressions sexistes
La diada castellera de festa major es
va obrir diumenge amb 5 pilars de
4 –un dels Xics, els amfitrions; i dos
de Marrecs de Salt i Castellers de
Sabadell cadascun– i una pancarta
en contra de les agressions sexistes. Així, les colles es van solidaritzar amb la periodista de La Xarxa
que va denunciar un presumpte
abús per part d'un casteller de Valls
quan retransmetia la diada de Sant
Fèlix a Vilafranca del Penedès.
Els Xics van completar l'actuació de festa major amb un 7 de 7,
un 5 de 7 u un 4 de 7 amb agulla,
així com 2 pilars de 5 finals. Els
Castellers de Sabadell van ser els
protagonistes de les estructures
més altes, un 3 i un 4 de 8.

xavier solanas

7 DE 7 Els Xics van celebrar la festa major amb els castellers de Salt i Sabadell

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 5 al diumenge 8 de setembre
Dijous

28º

18º

Divendres

26º

16º

Dissabte

26º

16º

Diumenge

26º

16º
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AGENDA

Trens, de nou en marxa
Després d'una pausa per vacances estiuenques
–enguany més llarga a causa de les altes temperatures
de juliol–, diumenge (d'11 a 13 h) el Circuit de Cal
Gavatx reprendrà la circulació de trens tripulats
a càrrec del Centre d'Estudis Ferreviaris Via Oberta.

GRANOLLERS
DIVENDRES, 6
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Fira del disc. Tot el dia
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
19 h Centre cívic Nord
Festes del barri de l'Hostal
DISSABTE, 7
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters. Tot el dia
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea
d'Aturats de Granollers
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Fira del disc. Tot el dia

9 h Plaça de les Olles
Col·lectiu Artesà de Productes
Naturals. Tot el dia
10 h Plaça de la Porxada
Segona fira vegana - animalista
10.30 h Carrers del centre
La Gran Fira al Carrer
22 h Parc de Ponent
Cinema a la fresca
23 h Casino
Festa dels 80
DIUMENGE, 8
10 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Tu investigues
13.30 h Parc de Ponent

Arrossada popular
19 h Casino de Granollers
Ball social
DIMARTS, 10
20.30 h Plaça de la Porxada
Pa amb tomàquet de la Diada
DIMECRES, 11
20.30 h Plaça de la Porxada
Ofrena floral de la Diada
17.30 h Gra. Equipament juvenil
Trobada del Passatge del terror
19.30 h Casino
Ball social

LES FRANQUESES
DIJOUS, 5
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona: Si, 'Nem a la fresca
20.30 h Camp de futbol
de Corró d'Avall
9è Torneig de futbol de les Franqueses
DIVENDRES, 6
20 h Exteriors Antigues Escoles
FM Llerona. Festa jove i acampada.
21 h Frankfutada. 22.30 h Doble concert
–La Ruca i Mediterrània Band– i dj
23 h Casal de Llerona
FM Llerona: 3r Casal Night Fever
DISSABTE, 7
9 h Camp de futbol de Llerona
FM Llerona.Partits de futbol
18 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona: 11è campionat de ping pong
17 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. Jocs de construcció amb
bales Cuboro
18 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. Xocolatada i coca
19 h Antigues Escoles de Llerona
FM Ll. Espectacle per a la mainada
20 h Església de Santa Maria
FM Llerona: Missa de Santa Margarida
21 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona: Botifarrada popular
22.30 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona: Matthew Mc Daid & Co.

DIUMENGE, 8
8 h Camp de futbol de Llerona
FM Llerona. Partits de futbol
10 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. 13è 'rastrillo' de Llerona
10.45 h Església de Llerona
FM Llerona. Missa de la Nativitat
11 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. 6a Pista Lleronina,
Fangada i Festa de l'escuma
12 h Església de Santa Maria
FM Llerona. Sardanes
17 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. Jocs de fusta
19.30 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. Frankfutada milanesa
19.30 h Casal de Llerona
FM Llerona. Teatre: Esquitx
20 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. 6è Campionat de pòquer
DILLUNS, 9
10 h Al Casal d'Avis de Bellavista
Setmana Cultural de la gent gran
21 h Camp de futbol de Llerona
FM Llerona. Bubbles
23 h Camp de futbol de Llerona
FM Llerona. Futbol Nit
DIMARTS, 10
18 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. Màgic Raúl
19 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. Concurs de pastissos
21.30 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. Sopar de festa major
23 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. Orquestra i sopar
de festa major amb La Banda del Drac
DIMECRES, 11
10.30 h Ajuntament i pg. Tagamanent
Actes de la Diada de l'Onze de
Setembre. Xerrada de Salvador Cardús,
concert coral, ofrena floral i sardanes
17 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. Jocs de cucanya
19 h Antigues Escoles de Llerona
FM Llerona. Havaneres i espectacle
pirotècnic de fi de festa

Voltem per l’entorn

Dr. Prats, Búhos i Zeidun, a
la festa major de Sant Celoni
arxiu

La festa major de Sant Celoni arrencava la setmana passada amb un pregó
a càrrec de les colles Senys i Negres –que enguany commemoren 20 anys
d'existència–, però tindrà el màxim d'activitats aquest cap de setmana, amb una
especial intensitat pel que fa a la música en directe. De fet, hi passaran algunes
de les formacions del país amb més èxit en escenaris festius d'arreu. Divendres,
l'escenari gran de l'Espai Barraques escalfarà motors amb les bandes de tribut Los
80 Principales –que repassa els èxits de la dècada– i La Tribut FM –que versiona
la música festiva de grups dels Països Catalans–. Clouran la nit Llum Pepa and
the Beats, una banda km 0 que barreja música surf, psicodèlia i rock'n'roll. La
gran nit a les Barraques, però, serà dissabte, quan la Balkan Paradis Orchestra
farà ballar sense parar al ritme de les fanfàrries i la tradició balcànica. La banda
compartirà escenari amb Búhos, una de les bandes festives de referència del país,
i també amb Zeidun, el grup del Baix Montseny actiu des de 1998 i que, després
d'un temps de pausa, han tornat als escenaris per alegria de tots els seus fans.
La gresca a les Barraques de festa major acabarà diumenge amb un altre grup
de referència, Dr. Prats, i l'Orquestra Sant Celoni, formada per Xavi Pasqual, Joan
Pasqual, Albert Trabal, Núria Alfaras, Dani Farran, Mau Boada i Miquel Deulofeu,
que aportaran festa i ball amb una dosi de pop folk balcanoceloní.

Exposicions
Museu de Granollers
Retorn a Granollers del retaule
gòtic de Sant Esteve.
Fins al març de 2020
Per Durar. Fins al 17 de novembre
Parelles artístiques.
Fins al 15 de setembre

Afinitats. Permanent
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Artemisia, art & tendències
Rodalies Nord, de Bernat Barris.
Inauguració divendres a les 20 h.
Fins al 26 d'octubre
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