
   ANY V   Núm. 214  12 setembre 2019

ECONOMIA
EL PARC DE VEHICLES A LA CIUTAT 
AUGMENTA UN 8% EN CINC ANYS I BAT 
RÈCORD DE RÀTIO DE COTXE PER HABITANT  19

ESPORTS
L'EQUIP ABSOLUT DE WATERPOLO DEL CNG 
FITXA L'ESLOVAC TOMAS BRUDER COM A TÈCNIC 
I RENOVA VUIT JUGADORS DE L'EQUIP  20

xavier solanasEDUCACIÓ
La Universitat Popular 
ofereix més d'una vintena 
de formacions i inaugura 
el curs amb una xerrada 
de Jordi Castells  5

La vigília de la Diada va centrar els 
actes reivindicatius, previs a l'acte 
institucional més protocol·lari  6 i 8

UN 11-S PENDENT
DE LA SENTÈNCIA

ENSENYAMENT   EL CENTRE DE SECUNDÀRIA HAURÀ D'ESGLAONAR L'INICI DE CURS, QUE AVUI COMENÇA AMB UN TOTAL DE 9.438 ESCOLARS A GRANOLLERS  3 i Edit.

somgranollers.cat

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

SALUT
L'AECC organitza la seva 
primera cursa solidària 
contra el càncer 
del Vallès Oriental 12

SUCCESSOS
Roben reixes i tapes 
metàl·liques del carrer 
a la zona del Puig de les 
Forques i el cementiri  14

HANDBOL
Antonio García Robledo 
deixa el Fraikin i marxa 
al Nantes francès, que 
en paga la rescissió  22

puja escales

609 314 500
www.farre.es

Les obres a l'institut Marta Estrada 
endarrereixen l'entrada a les aules



dj, 12 setembre 20192



dj, 12 setembre 2019 3

EN PORTADA

L'INS Marta Estrada, inacabat
Arrenca el curs 2019-2020 amb gairebé 10.000 alumnes a infantil, primària i secundària
GRANOLLERS. Les obres d’adequació 
de l’Institut Marta Estrada, al barri 
de Can Gili, obligaran a endarrerir 
l’inici de curs a més de 200 alum-
nes. Els Serveis Territorials d’Ense-
nyament i l’Ajuntament han confir-
mat aquesta setmana a les famílies 
que les obres d’ampliació de l’edi-
fici no s’han acabat en el termini 
previst i que, per tant, l’inici de 
curs es farà esglaonat i en altres 
dependències municipals. Concre-
tament, aquest dijous només inici-
en el curs els alumnes de primer, i 
ho fan a l’espai polivalent del pa-
velló del Congost. Demà divendres 
s’hi afegiran els alumnes de segon, 
també al mateix espai, mentre que 
a partir de dilluns tot l’alumnat de 
l’institut –dos grups per curs, de 
1r a 4t d’ESO– es traslladarà a les 
dependències de Roca Umbert, on 
probablement s’hi estarà tota la 
setmana. Segons ha explicat el re-
gidor d’Educació, Francesc Arolas, 
la previsió és que els alumnes "pu-
guin estrenar l’edifici remodelat 
a partir del 23 de setembre".

Gairebé 10.000 alumnes
Aquest dijous, malgrat l’excepció 
del Marta Estrada, gairebé 10.000 
alumnes d’infantil, primària i se-
cundària comencen el curs escolar 
a Granollers. Concretament són 
9.438, dels quals 656 comencen 
el cicle escolar a P3. Pel que fa a 
educació infantil i primària, 6.299 
alumnes inicien el curs aquest 
dijous, mentre que en educació 
secundària obligatòria són 3.139 
alumnes, dels quals 798 comen-
cen primer d’ESO. En aquest cas 
es mantenen als centres públics 
de la ciutat els 14 grups de primer 
d’ESO que ja hi havia l’any pas-

OBRES I MANTENIMENT ALS CENTRES 
EDUCATIUS DURANT ELS MESOS D'ESTIU
n Bona part dels centres públics de la ciutat han aprofitat els mesos d'estiu per 
condicionar les instal·lacions. Les escoles Mestres Montaña i Salvador Llobet han 
inciat la reconversió dels seus patis en jardins, amb la plantació de més vegetació 
i arbrat, la creació d'elevacions al terreny i la presència de l’aigua com a element 
de joc. Les escoles Ferrer i Guàrdia i Granullarius han instal·lat tendals de roba al 
pati per reduir l'impacte del sol, una actuació que també es farà a l'escola Salvador 
Espriu on, a més, s’ha pintat la planta baixa de l’edifici. Les escoles Lledoner i Joan 
Solans han instal·lat unes pèrgoles metàl·liques amb lones que també protegeixen  
del sol, i l’escola municipal Salvador Llobet ha millorat la cuina, ha reparat el  
paviment i ha creat un bufet d’autoservei al menjador. L’escola Pereanton, coincidint 
amb el centenari del centre, ha reparat el paviment del pati, ha creat zones de gespa 
artificial i un nou sorral, ha plantat arbres, ha instal·lat una font nova i ha obert una 
altra porta d’accés al pati, i l'Escola Municipal de Treball ha construït una caseta  
per col·locar-hi un compressor d’aire comprimit i desplaçar-lo a l’exterior del taller 
de mecanització i ha actualitzat la xarxa elèctrica i informàtica d’un dels edificis. 

Curs 2019-2020

Les Franqueses comença el curs escolar 
amb 3.434 alumnes, una xifra semblant a 
la del curs passat. Concretament, dilluns 
hi havia matriculats 160 infants a les tres 
escoles bressol municipals –Cavall Fort, 
Les Tres Bessones, El Gegant del Pi–, 
mentre que a educació infantil i primària 
–Colors, Camins, Guerau de Liost, Joan 
Sanpera i Bellavista-Joan Camps–, hi 
haurà 2.029 alumnes de 3 a 12 anys, una 
quarantena menys que el curs passat. 
Malgrat la reducció d'alumnes, es man-
tindran les 8 línies de P3 que té el muni-
cipi, cosa que permetrà reduir les ràtios 
d’alumnes per aula, dels 25 als 21 o 23. 
“Ara tenim una oportunitat per rebaixar 
la ràtio d’alumnes per aula i mantenir el 
mateix professorat, i farem el possible 
per mantenir aquestes xifres els prò-
xims cursos”, diu el regidor d’Educació 
de les Franqueses, José Antonio Aguilera. 

Pel que fa a l’ESO, de 12 a 16 anys, co-
mençaran el curs 952 alumnes als insti-
tuts Lauro i El Til·ler. En aquest cas també 
es mantindran les 8 línies d’ESO del curs 
passat, tot i que hi haurà un increment de 
més de 60 alumnes. Aquesta tendència 
anirà a l’alça els pròxims cursos, motiu 
pel qual ja ha començat la planificació, 
de cara als pròxims anys, per habilitar un 
institut-escola al municipi. 

Finalment, 207 nois i noies comença-
ran batxillerat, 30 el cicle de grau mitjà 
en Conducció d’Activitats Fisicoespor-
tives en el Medi Natural i 56 el cicle de 
grau superior en Animació d’Activitats 
Físiques i Esportives, en total una tren-
tena més que el curs passat.

3.434 ALUMNES
A LES FRANQUESES

mes de formació i inserció del pla 
de transició al treball), on hi ha 
254 preinscripcions fetes. i x.l.

curs de batxillerat, mentre que el 
Centre Vallès ofereix els PFI-PTT 
per a joves sense l'ESO (progra-

sat, tot i que es redistribuiran els 
grups. En aquesta ocasió n’hi hau-
rà 3 a l’institut Carles Vallbona (el 
curs passat n’hi havia 2) i a l’EMT 
n’hi haurà també 3 (el curs ante-
rior va augmentar a 4). “Aquest 
any hi haurà 14 línies, però per 
l’any que ve ja estem negociant 
amb Educació poder disposar 
d’un parell més de grups”, diu 
Arolas, qui admet que la ràtio 
d’alumnes per aula a secundària 
–a l’entorn de 30– és molt elevada.  

Pel que fa a la formació posto-
bligatòria, 925 alumnes han fet la 
preinscripció per a cicles forma-
tius de grau mitjà i 623 ho han fet 
per als de grau superior, de mane-
ra que més de 1.500 cursaran es-
tudis de formació professional a la 
ciutat, amb una oferta molt similar 
a la del curs anterior. 

A més, 527 alumnes han fet la 
inscripció per iniciar el primer 

EN OBRES  Més 200 alumnes del Marta Estrada començaran el curs esglaonadament en altres equipaments municipals

arxiu/ajuntament
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Voluntariat educatiuInscripcions per als cursos de català per a adults
El Consell Escolar Municipal, a través de l’entitat 
de mestres i professors jubilats RELLA, fa una 
crida per trobar voluntaris educatius. El curs 
passat 157 persones van fer de voluntàries
educatives a 22 centres educatius de la ciutat.

Del 16 al 27 de setembre estarà obert el termini per inscriure's als cursos 
de català per a adults en qualsevol dels centres del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL) del Vallès Oriental. Els cursos, de tots 
els nivells, de bàsic a superior, tenen una durada de 45 hores. L'oficina del 
CPNL de Granollers està situada al carrer Enric Prat de la Riba, 84, 1r.

SOCIETAT

La Taral·la, la fira de la música
i l'educació, torna a Roca Umbert

LA TARAL·LA  La fira tindrà lloc dissabte durant tot el dia a Roca Umbert

GRANOLLERS. El recinte fabril de 
Roca Umbert acollirà el cap de 
setmana la quarta edició de la fira 
Taral·la, un certamen de música i 
educació adreçat tant a professi-
onals del sector com al públic fa-
miliar, que pretén donar valor a 
la música com a eina i estratègia 
educativa. La Taral·la està orga-
nitzada per l'Associació Totsona, 
sota la direcció de Dàmaris Gela-
bert, Roca Umbert i l'Ajuntament 
de Granollers. Tot i que els desti-
nataris són principalment docents 
i estudiants d'educació, la Taral·la, 
ja des de la seva segona edició, es 
va obrir al públic en general, amb 
un bon gruix d'activitats d'accés 
gratuït als espais de Roca Umbert.

Enguany, durant tot el dissabte 
hi haurà foodtrucks, una desena 
d'expositors i instal·lacions musi-
cals. A més, a les 11 h es presen-
taran el llibre i CD Els tresors d'en 
Pau, una proposta de Júlia Pérez 
de música per a nadons inspira-
da en la figura de Pau Casals i el 
violoncel; les aplicacions Si vols 
estar ben servit, fes-te tu mateix 
el llit, una proposta de música i 
tecnologia de Ferran Castanyer i 
Albert Burcet de l'Escola d'Arts en 
Viu del Prat de Llobregat, i el CD 
Do re mi fa flor. La primavera en 
cançons de Sergi Esparza i Ferran 

EDUCACIÓ  LA QUARTA EDICIÓ MANTÉ, A BANDA DE LA FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS, ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC FAMILIAR

arxiu

Andechaga, presentat per Marta 
Amigó i Maria Tarés.

Les presentacions per a adults 
continuaran a les 11.30 h amb la 
unitat didàctica de música i mo-
viment Mini-esportistes, a càrrec 
d'Ana Quílez; el projecte Prem i 
aprèn! Com les màquines d'escriure 
ens fan estimar més la música de 
Jonathan Gelabert, i el CD Desitjos 
de colors, en què Anna Llopart i 
Xavi G. Cabré han ideat cançons de 
diferents estils musicals i amb te-
mes que agraden els nens i nenes.
Al migdia començarà el taller del 
grup de musicoterapeutes El cin-

què so, que treballa la participació 
comunitària a partir de cercles de 
percussió pensats com activitat 
familiar. Seguidament comença-
ran els tallers de pagament, alguns 
dels quals tenen les entrades ex-
haurides. I, per acabar el matí, a 
les 13.30 h hi haurà el concert de 
Lali BeGood, i el de Cançons i jocs 
per despertar l'alegria, així com un 
taller de dansa africana Malinké 
amb percussió en directe.

A la tarda (15.30 h) es repren-
dran els tallers de pagament, pen-
sats per infants de 0 a 10 anys, i 
que tracten l'estimulació musical, 

els jocs rítmics i harmònics per 
a l'aula, l'experimentació amb la 
percussió i l'estimulació neuro-
motriu de la musicoteràpia, entre 
d'altres.

Cantata amb Arnau Tordera
Els plats forts del dissabte oberts 
al públic en general començaran a 
les 17.30 h, amb la cantata La mà-
quina del temps, un concert gratuït 
ideat pel polifacètic compositor 
Arnau Tordera –conegut per ser 
el cantant d'Obeses– i amb dra-
matúrgia d'Antoni Font-Mir, que 
adapta l'espectacle La màquina del 
temps a cor infantil, solista i piano. 
La cantata la interpretaran els cors 
del Secretariat de Corals Infantils 
de Catalunya amb la veu solista del 
mateix Tordera. La composició és 
un viatge en el temps, passant per 
la Prehistòria, l’època medieval o 
l’antiga Roma, on hi apareixen es-
tils musicals diferents.

Concert de cloenda
Dissabte es clourà amb el concert, 
a les 18.30 h, de l'anima mater de 
Taral·la, la cantant i pedagoga Dà-
maris Gelabert, que acompanyada 
del músic americà Dani Griffin in-
terpretarà les seves cançons, molt 
apreciades per als nens i nenes. El 
preu de l'entrada és de 7 euros. i

Coincidint amb l’inici del curs es-
colar, aquest dijous, l’alumnat i les 
famílies dels centres educatius de 
Granollers podran participar en 
una proposta de ciència ciutadana 
per recollir informació relacionada 
amb els itineraris i els mitjans de 
transport que fan servir alumnes 
i famílies per accedir a l’escola. 
La informació s’introduirà de ma-
nera anònima a una app i servirà, 
posteriorment, perquè la comissió 
de treball del projecte de camins 
escolars segurs pugui dissenyar les 
accions a dur a terme per millorar 
aquests recorreguts. El disseny de 
les accions sortirà de les dades re-
collides a través d’aquesta aplicació 
–Atmoos–, però també d’enquestes 
i d’un treball de camp realitzat als 
centres educatius per veure què 
passa a les hores d’entrada i sor-
tida de l’alumnat. En aquest sentit, 
s’han analitzat elements com l’ofer-
ta de transport públic a prop de les 
escoles, els itineraris de vianants, 
els aparcaments de bicicletes i de 
vehicles i també altres elements de 
mobilitat, com la senyalització o els 
reductors de la velocitat. 

Coincidint amb la celebració de 
la Setmana de la Mobilitat Soste-
nible (del 16 al 22 de setembre) es 
presentarà el projecte i s’explicarà 
a les persones implicades com s’ha 
d’emplenar l’enquesta per aconse-
guir el màxim de participació. 

MOBILITAT

Un procés 
participatiu per 
dissenyar camins 
escolars segurs

La cantant i pedagoga Dàmaris Gelabert clourà la fira amb un concert dissabte (18.30 h)
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GRANOLLERS. L’Aplegador de Roca 
Umbert serà l'escenari, dijous 26 
de setembre (18 h), de la xerra-
da inaugural de la 6a edició de la 
Universitat Popular de Granollers 
(UPG), una iniciativa que ofereix 
formació en diverses branques del 
coneixement amb rigor acadèmic 
i científic amb l'objectiu de "pro-
moure l’educació basada en el 
diàleg, el foment de la reflexió 
compartida i l’anàlisi crítica 
com a força motriu de les trans-
formacions socials". En aquesta 
ocasió, el convidat a la lliçó inaugu-
ral serà el reconegut escenògraf de 
Cardedeu Jordi Castells, que farà 
una xerrada amb el títol L’esceno-
grafia com a procés creatiu.

Entre l'oferta del primer semes-
tre, que tindrà 25 formacions dife-
rents, es podrà fer un recorregut 
per alguns títols clau de la literatu-
ra en el curs Literatura contempo-
rània. Clàssics i moderns, a càrrec 
d'Elena Mateos; s'abordarà si és 
segur enviar informació a través 

hi haurà cursos de pensament crí-
tic; aprendre a pensar històrica-
ment; art egipci, dels segles XVIII 
i XIX i contemporani; escacs; salut; 
dansa lliure; sociologia; economia; 
i música, salut i benestar entre d'al-
tres. El període de matrícula per 
al curs 2019-2020 està obert fins 
al 30 de setembre, i les classes co-
mençaran el 4 d’octubre. 

de la xarxa –Criptografia, amb M. 
Antònia Morató–; es descobrirà 
quin ha estat el paper de la dona en 
el món occidental des dels orígens 
–Història de les dones, amb Mercè 
Borràs–; i es farà un recorregut 
històric pel món del coneixement 
científic des dels origens fins el pre-
sent –Introducció a la història de la 
ciència, amb Orland Mena–. També 

L’associació Aules d’Extensió Uni-
versitària per a la Gent Gran del 
Vallès Oriental (Agevo) iniciarà 
un nou curs de xerrades a partir 
de l'octubre. La primera sessió 
anirà a càrrec del periodista gra-
nollerí David Bassa, cap d'infor-
matius de TV3 des del 2016, qui 
explicarà el paper de TV3 en el 
sistema de mitjans de l'Estat. Bas-
sa ha estat redactor d'informatius 
de TVC i responsable de la infor-
mació política dels programes La 
nit al dia, Hora Q i Àgora. També 
ha estat reporter del programa 
Catalunya Avui, de TVE, i ha co-
bert la informació política d'El 
matí de Catalunya Ràdio. Ha escrit 
diversos llibres d'assaig i ha par-
ticipat en diversos llibres col·lec-
tius d'assaig històric i polític, com 
Ponències (Editorial Granollers, 
2009) o Esquerra a la cruïlla (Edi-
torial Malhivern, 2011), així com 
en diferents congressos i semina-
ris d'assaig històric.

La següent sessió, el 8 d'octu-
bre, anirà a càrrec de Josep Maria 

David Bassa estrena
les xerrades de l'Agevo

arxiu

EDUCACIÓ  L'ESCENÒGRAF JORDI CASTELLS FARÀ LA XERRADA INAUGUARAL EL 26 DE SETEMBRE LES SESSIONS ES REPRENDRAN L'1 D'OCTUBRE AL MUSEU 

Més de 20 formacions per iniciar 
el curs de la Universitat Popular

UNIVERSITAT POPULAR  L'estrena del curs serà el 26 de setembre
Francino Arenillas, qui parlarà de 
The Beatles, fenomen musicosocial 
del segle XX.    

L'objectiu de l'entitat, que ja 
suma més de 25 anys d'història, 
és facilitar l’accés a la cultura en 
l’àmbit universitari a les persones 
a partir dels 55 anys. Totes les 
sessions es fan els dimarts a les 
18.30 h a la sala d'actes del Museu 
de Granollers. 

arxiu

DAVID BASSA
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GRANOLLERS. Una quarentena 
d'entitats han fet la tradicional 
ofrena floral al monument de la 
plaça Onze de Setembre de Gra-
nollers, en un acte institucional 
marcat pel protocol i amb menys 
mostres reivindicatives que altres 
anys. Només Òmnium hi ha estat 
present amb una pancarta per la 
llibertat dels presos polítics i la 
CUP, que no ha assistit a l'acte, ha 
deixat una estelada en un balcó, 
l'única que s'ha fet visible a l'acte 
amb motiu de la commemoració 
de la Diada Nacional de Catalunya.

A través de les xarxes la CUP ha 
explicat que enguany no ha volgut 
ser present a l'acte institucional 
per "no estar amb els del 155". 

conscients de la dificultat de tor-
nar a la normalitat amb perso-
nes a la presó". El ban de l'alcalde 
conclou que cal "retrobar espais 
d'ampli consens i aprofundir en 
eines d'autogovern".

El ritual de l'acte institucional 
granollerí ha continuat amb el Ball 
de l'Homenatge. I seguidament ha 
començat l'ofrena floral, que ha 
encetat l’Ajuntament de Grano-
llers, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i la Cambra de Comerç, 
seguit de les formacions polítiques 
(PSC, ERC, Jovent Republicà, Junts 
per Granollers, Primàries Grano-
llers i Granollers en Comú) i els 
sindicats, i la resta d'entiats cul-
turals, socials i esportives [podeu 
consultar el llistat complet a som-
granollers.cat]. Súmate va tancar 
l'ofrena amb un "Visca Catalunya 
lliure". Al final de l'ofrena, s'han 
sentit uns crits tímids de "volem 
el llaç groc a l'Ajuntament" de 
Granollers, que en el darrer ple va 
decidir no tornar-lo a penjar des-
prés de retirar-lo amb motiu de les 

Pel que fa als partits polítics, com 
els darrers anys, tampoc no hi han 
participat Cs i PP.

L'acte s'encetava amb la inter-
pretació de L'havanera del Vallès 
per part de Ensemble Aedea. Segui-
dament, s'ha llegit el ban de l'alcal-
de amb motiu de la Diada, en què 
Mayoral recorda els darrers mesos 
"marcats pel procés judicial a 12 
dirigents socials i polítics" i com 
"les urnes ens han dit que no hi 
ha majories úniques". L'alcalde 
granollerí reconeix que la sentència 
del judici als presos polítics marca-
rà l'agenda i que espera, ha dit, "una 
sentència justa". Com en altres 
ocasions, Mayoral ha insistit en la 
necessitat "d'obrir un nou diàleg, 

m.e.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA  UNA QUARENTENA D'ENTITATS FAN L'OFRENA FLORAL A LA PLAÇA ONZE DE SETEMBRE

Més protocol que reivindicació a l'11-S

OFRENES  Moltes entitats, com el BMG, van aprofitar per fer-se fotos en el moment de deixar el ram al monument

La pràctica absència d'estelades coincideix 
amb el primer any que la CUP no participa 
a l'acte "per no estar amb els del 155"

xavier solanas

PELS PRESOS  Una manifestació va sortir de la Porxada amb pancartes i torxes

darreres convocatòries electorals.
La interpretació de la sardana La 

Moreneta i d'Els Segadors van po-
sar el punt i final a l'acte.

Vigília de reivindicació nacional
Els actes amb un component més 
clar de reivindicació nacional van 
convocar-se dimarts, a la vigília de 
la Diada. Tot i que la marxa de tor-
xes de la CUP, que havia de reivin-
dicar els canvis de noms d'espais 

Crema de l'Article 155
La vigília de la Diada, a la Porxada, a banda de l'habitual crema del Drecret 
de Nova Planta organitzada per Òmnium, es va fer la cremada simbòlica de 
l'Article 155 de la Constitució, en el quan el govern de l'Estat es va basar 
per intervenir les institucions catalanes a finals de 2017.

xavier solanas

públics com la plaça de la Corona, 
es va anul·lar per la pluja, les enti-
tats sobiranistes van encendre les 
tradicionals torxes a la Porxada i 
van fer l'habitual concentració dels 
dimarts per demanar la llibertat 
dels presos polítics. A més,  CUP, 
ANC i CDR organitzaven un acte 
per reclamar les llibertats nacio-
nals, que es va haver de traslladar 
a cobert, a la sala Tarafa [més infor-
mació a la pàg. 8].   M.ERAS
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CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

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

P.-Què en pensa, vostè, dels an-
tivacunes?
R.-Més que donar-li la meva opi-
nió sobre aquest col·lectiu, l’hi 
donaré sobre les vacunes. Hi ha un 
consens indiscutible en el col·lec-
tiu mèdic i en els organismes 
mundials dedicats a la salut sobre 
el benefici de vacunar sistemàti-
cament davant de determinades 
malalties, i, a més, aquest consens 
està avalat científicament. Per part 
meva estic totalment en desacord 
amb els antivacunes.

P.-Què és l’epigenètica?
R.-L’epigenètica estudia aquells 
factors no inclosos en el nostre 
ADN que són capaços de regu-
lar-lo. Per exemple, l’epigenètica 
estudia els factors que influirien en 
què es manifesti o no una malaltia 
que genèticament estem predis-
posats a desenvolupar.

GRANOLLERS. Les entitats de lleu-
re juvenil de la ciutat han estat 
enguany les guardonades amb 
el Premi Salvador Casanova, que 
la secció local d'ERC atorga cada 
any a organitzacions que apor-
ten valor afegit a la cultura i so-
cietat catalanes i granollerines. 
Enguany, s'han reconegut l'Agru-
pament Escolta Sant Esteve, Colò-
nes Sant Esteve i Esplai Guai! per 
com "transmeten valors cívics", 
explicava la portaveu d'Esquerra, 
Núria Maynou al peu de l'olivera 
de la Porxada, on s'organitza l'acte 
i es fa una ofrena floral en record 
a Salvador Casanova, polític i llui-
tador per l'alliberament nacional.

En edicions anteriors, els gua-
nyadors del guardó han estat Òm-
nium Cultural, els Xics de Grano-
llers, la llibreria La Gralla, el Casal 
del Mestre i l'Associació Catalana 
pels Drets Civils, entre altres.

l'hora de teixir el projecte re-
publicà". També va advertir a l'al-
calde Mayoral que "la reacció a la 
sentència no pot quedar només 
en paraules per quedar bé".  

D'altra banda, en el marc de 
la vigília de la Diada, Maynou va 
aprofitar per fer una crida a la 
mobilització i va apuntar "la im-
portància de municipalisme a 

xavier solanas

POLÍTICA  EL GUARDÓ S'HA LLIURAT A L'AGRUPAMENT ESCOLTA, COLÒNIES SANT ESTEVE I ESPLAI GUAI!

ERC atorga el Premi Salvador 
Casanova a les entitats de lleure

A SALVADOR CASANOVA Acte de record a l'olivera de la Porxada

El PSC de Granollers ha presentat 
una moció al ple per fer front al 
deute pels impagaments de famí-
lies en situació de vulnerabilitat de 
les factures energètiques a Endesa. 
La moció demana, com a condició 
indispensable, la retirada de l’ame-
naça d’Endesa d’efectuar talls de 
subministraments a partir de l’1 
d’octubre a les persones endeuta-
des en situació de vulnerabilitat, 
per tal de poder iniciar una nego-
ciació amb un clima de cooperació 
i diàleg i perquè aquesta amenaça 

constitueix una il·legalitat d’acord 
amb la Llei 24/2015. També re-
clama una resposta institucional 
conjunta a la companyia, insta la 
Generalitat a liderar la negociació 
d’un conveni que permeti regular 
la gestió del deute, a crear un espai 
estable de treball per desplegar 
la Llei 24/2015 i exigir a Endesa 
que assumeixi responsabilitats en 
relació a la garantia dels drets de 
la ciutadania en situació de vulne-
rabilitat social al subministrament 
elèctric, tal com marca la llei.  

El PSC vol que Endesa retiri 
l'amenaça de talls elèctrics

Persones procedents de diver-
sos pobles del Vallès Occidental i 
l’Oriental vinculades a sindicats, 
moviments socials i organitzacions 
solidàries internacionalistes han 
decidit organitzar-se en una cèl·lu-
la del Partit Comunista del Poble 
de Catalunya (PCPC). El col·lectiu 
entén que “davant dels embats 
que el capitalisme està duent a 
terme contra la classe treballa-
dora que està causant estralls en 
una zona industrial com la nos-
tra en forma de desnonaments, 
deslocalitzacions d’empreses i 
acomiadaments i sinistralitat 
laboral” cal dotar-se d’una eina de 
lluita. La cèl·lula vallesana del PCPC 
es presentarà aquest dissabte (18 
h) al restaurant Anònims de Grano-
llers, on es projectarà la pel·lícula 
El jove Karl Marx i posteriorment 
es debatrà sobre com construir el 
Partit Comunista avui.  

ENTITATS

Es crea una secció 
al Vallès del Partit 
Comunista del 
Poble de Catalunya

Pa amb tomàquet d'Amics de l'11
Novament, la vigília de la Diada l'entitat Amics de l'11 va organitzar sota la 
Porxada el tradicional sopar de pa amb tomàquet, que es va iniciar amb 
l'actuació de l'Esbart Dansaire i es va cloure amb ball tradicional.

xavier solanas
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
02/09 Santiago Sánchez Martín  90 anys 
02/09 Jaime Martí Auladell  54 anys
03/09 Ángela Mateos Solana  91 anys
03/09 Julián Pérez Pérez  85 anys 
04/09 José-Ramón Sampayo Sedofeito 
   80 anys
04/09 Fermín García Muñoz  61 anys
06/09 Albert Serra Vergés  52 anys
06/09 Víctor Fernández Verdaguer 18 anys 

07/09 Àngela Puchol Illa  58 anys
07/09 Francesca Ballús Saborit  95 anys
07/09 Juana Momblan Martínez  86 anys
07/09 Juan Rosado Rodríguez  85 anys
07/09 Enrique Giráldez Fernández  78 anys
08/09 Manuel Delgado Delgado  88 anys
08/09 Maria-Dolors Sauleda Font  84 anys
08/09 Carlos Guerrero Bonallach  67 anys
09/09 María-Carmen Romera Lirola 89 anys

Treballs nocturns i en cap
de setmana a les obres
del pas soterrat de Bellavista
LES FRANQUESES. Les obres del 
nou pas soterrat que connectaran 
Bellavista, des del carrer d'Aragó, 
amb la zona esportiva de Corró 
d'Avall i Can Mònic, passant sota 
la línia de tren de Portbou, conti-
nuen segons els terminis previs-
tos. Ara però, s'inicia una fase de 
l'obra en què és imprescindible 
treballar amb la circulació de 
trens aturada. Per això, seguint 
indicacions d'Adif, durant tres 

caps de setmana es treballa en 
festius i en horari nocturn. Les 
afectacions són sempre entre les 
12 de la nit i les 5 de la matinada, i 
ja s'han produït les nits de diven-
dres 6 a dilluns 9 de setembre i es 
repetiran de dissabte 14 a dilluns 
16 de setembre i de dissabte 21 a 
dilluns 23 de setembre.

Les obres del nou pas iniciades 
al maig, que connectaran Bella-
vista amb la zona esportiva muni-

cipal de Corró d'Avall, consistei-
xen en la construcció d’un calaix 
de formigó a l’altura del carrer 
Aragó que travessarà sota les vies 
fins al carrer Francesc Gimeno de 
Granollers.

El calaix tindrà una llargada 
de 15 metres aproximadament 
i unes dimensions de 5 m d’am-
plada i 3,10 m d’alçada. A banda 
i banda del pas s’hi habilitaran 
rampes i escales per a vianants i 

URBANISME  ES CONSTRUIEX UN CALAIX DE FORMIGÓ DE 15 METRES DE LLARG QUE TRAVESSARÀ SOTA LES VIES DEL TREN DEL CARRER ARAGÓ A FRANCESC GIMENO

Els treballs estaran enllestits abans de finals d'aquest any

bicicletes. També s’hi instal·larà 
un sistema de drenatge, l’enllu-
menat i baranes de protecció; i 
s’urbanitzarà la vorera oest entre 
els carrers d’Aragó i Orient per fa-
cilitar l’accés al pas soterrat.

L'obra, que es preveu que es-
tigui enllestida abans de final 
d'aquest any, té un pressupost 
d'1.138.178 euros que assumeix 
l’Ajuntament a través de la regi-
doria del Pla de Barris. 

arxiu

OBRES  El pas soterrat que s'està construint serà per a vianants i ciclistes 

GRANOLLERS. Dilluns van comen-
çar, en el marc del projecte europeu 
Life Alnus, les obres de restauració 
de la llera i un marge erosionats 
al riu Congost, a l’altura de l'esta-
ció depuradora d'aigües residuals 
(EDAR). Per aquest motiu la mobi-
litat de la zona ha quedat afectada 
i s’ha hagut de tallar un tram del 
marge esquerre del passeig Flu-
vial, des de les escales que donen 
accés al gual de Can Cabanyes fins 
el terme municipal de Montornès. 
La durada prevista de les obres és 
d’unes quatre setmanes. Els via-
nants i ciclistes que, des de Grano-
llers, vulguin anar en direcció sud 
cap a Montmeló, hauran de fer-ho 
pel camí del marge dret. 

Comencen obres 
de restauració a
la llera del Congost

GRANOLLERS. L'Oficina del Síndic 
de Greuges va rebre un total de 
set visites en el seu desplaçament 
a Granollers de dilluns. Les perso-
nes ateses per l’equip del Síndic a 
Can Jonch, Centre de Cultura per 
la Pau,  van presentar quatre quei-
xes i van fer tres consultes. Segons 
han informat fonts de la mateixa 
oficina, les problemàtiques plante-
jades van ser, entre d'altres, temes 
relacionats amb el medi ambient, 
l'urbanisme, el consum (electrici-
tat) i la sanitat. Dues de les qua-
tre queixes presentades anaven 
adreçades a l'Ajuntament de Gra-
nollers. Totes les visites ateses per 
l'Oficina del Síndic eren de perso-
nes veïnes de la ciutat. 

L'Oficina del Síndic 
de Greuges atén set  
veïns a Granollers
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CUIDADORS A DOMICILI
I A CENTRES SANITARIS PER A INFANTS, ADULTS, 
GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

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

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

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

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

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

info@sacomsl.com 
www.sacomsl.com

SACOM SERVEIS GERIÀTRICS

Des de
8,53€

/hora
24h

EMPRESA
ACREDITADA

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

AJUDA A LA
DEPENDÈNCIA 
FINS A 578€ (Grau3)

BONA FESTA MAJOR DE CORRÓ D’AVALL!

L'Associació Espanyola Contra 
el Càncer (AECC) organitza per 
primera vegada al Vallès Oriental 
una cursa solidària contra el càn-
cer, que se celebrarà el diumenge 
29 de setembre a Granollers. La 
primera Cursa AECC Vallès Orien-
tal en Marxa té l’objectiu de reco-
llir fons per a la recerca científica 
en la lluita contra aquesta malaltia 
i en ajudes directes als pacients i 
familiars. A més, permetrà "do-
nar-nos a conèixer i promoure 
la vida activa", explica Marga 
Pellicer, delegada territorial del 
punt comarcal de l'AECC, inaugu-
rat ara fa un any i mig al passeig 
de la Muntanya de Granollers.

La sortida serà a les 10.30 h, a 
la plaça Lluís Perpinyà de Grano-
llers, i recorrerà els carrers de la 
ciutat. La prova comptarà amb 
una única distància de 5 quilòme-
tres, que es podrà fer corrent o 
caminant, amb un recorregut que 
s’ajusta a tots els públics amb la fi-
nalitat de fomentar la pràctica de 

convertir-se en una cita anual 
ineludible per tots els amants de 
l’esport que, a més, vulguin posar 
el seu granet de sorra en la lluita 
contra el càncer. Els diners re-
captats amb aquesta acció seran 
destinats íntegrament a la recer-

l’esport entre totes les persones. 
Els participants, a més de gaudir 
de l’esport popular i d’un bon es-
morzar, podran participar en una 
classe de ioga i de zumba i altres 
activitats sorpresa.

Aquesta cursa solidària pretén 

aeCC

SOLIDARITAT  L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER TÉ DES DE FA MÉS D'UN ANY UN PUNT D'IINFORMACIÓ A GRANOLLERS

L'AECC organitza una cursa 
contra el càncer a la comarca

DETALL DEL CARTELL  La cursa es correrà el 29 de setembre a la ciutat

En el marc dels actes amb motiu 
del Dia Mundial de la Salut Men-
tal que se celebra a l'octubre, i de 
l'exposició Parelles artístiques, sa-
lut mental i art, que mostra obres 
realitzades per dos artistes, un 
dels quals, vinculat a recursos de 
salut mental, es farà avui, dijous 
(18 h), una jornada adreçada a 
artistes de qualsevol disciplina a 
l'entorn de l'artteràpia al Museu 
de Granollers. La sessió abordarà 
com el gaudi de l'art pot esdeve-
nir una forma d’expressió i crei-
xement que impacta positivament 
en el benestar de les persones. Hi 
participen l’entitat Osonament i 
l’artista Beatriz Burgos, fotògrafa 
de Pots mirar sense jutjar?, un pro-
jecte local de reflexió a l'entorn 
de l'estigma que sovint acompa-
nya la malaltia mental. L'endemà 
divendres, davant del Museu es 
faran tallers creatius per difondre 
el projecte i la filosofia de Parelles 
Artístiques, amb l'artista Eduard 
Sagrest (de 18 a 20 h).  

SALUT

Xerrada i taller al 
Museu per difondre 
els beneficis 
de l'artteràpia

ca oncològica, a la lluita contra el 
càncer i a ajudes directes als ma-
lalts i les seves famílies.

Les inscripcions es podran fer 
per internet a la pàgina web de 
Ticketea i presencialment al Punt 
Comarcal de l’AECC  –passeig de 
la Muntanya, 68– de dilluns a di-
vendres, de 16 a 20 h. I a l’Espai 
Esport Wellness –passeig de la 
Conca de Besòs, 12–, de dilluns a 
diumenge, de 8 a 22 h. El preu de 
la inscripció és de 8 euros. Els me-
nors de 12 anys tindran un preu 
reduït de 5 euros.

L'AECC agraeix el patrocini de 
Sorea i a la col·laboració de l’Ajun-
tament de Granollers, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, Cai-
xaBank, Idilia Foods, Consum, 
Creu Roja, Club Triatló Granollers, 
Editorial Alpina, Espai Esport 
Wellsness, Disfruit, Gremi Hosta-
leria, Club Natació Granollers, As-
sociació Gran Centre, Associació 
Més que Comerç, Associació Camí 
Ral i CEDIV.

El punt comarcal de l'AECC és 
un servei gratuït per als malalts 
oncològics i els seus familiars. A 
més, mensualment s'hi fan xerra-
des sobre diversos aspectes de su-
port a aquestes persones, en espe-
cial a l'atenció psicològica.  M.E.
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GRANOLLERS. Veïns de Granollers 
han denunciat aquesta setmana 
la desaparició de reixes d’embor-
nals i tapes de claveguera a la via 
pública a l’entorn del Cementiri i 
el Puig de les Forques, uns roba-

SUCCESSOS  LA POLICIA LOCAL ASSEGURA QUE LA SOSTRACCIÓ D'AQUESTS MATERIALS DE LA VIA PÚBLICA SÓN PUNTUALS

Malestar veïnal pel robatori
de reixes i tapes metàl·liques

s.m.

SENSE REIXES  Aquesta setmana han desaparegut mitja dotzena de tapes i reixes metàl·liques al Puig de les Forques

xavier solanas

A LA FIRA  Els animals domèstics van atraure l'atenció de menuts i grans

toris que es produeixen de ma-
nera puntual a la ciutat, especial-
ment en zones poc transitades o 
freqüentades. Fonts de la Policia 
Local han confirmat que si bé de 
vegades s’han detectat aquests ro-

batoris, no es tracta d’un proble-
ma estès ni habitual, i quantifica 
en una desena els casos registrats 
l’últim any. “Quan es produei-
xen casos d’aquest tipus sovint 
enxampem el responsable”, as-

GRANOLLERS. La Porxada va acollir 
dissabte la segona edició de la Fira 
Animalista i Vegana de Granollers, 
organitzada per Empatia Animal, 
una associació del Vallès Oriental 
que emprèn accions de conscien-
ciació sobre el tracte als animals i 
el planeta. En aquesta ocasió la fira 
ha estrenat ubicació i ha ampliat 
el nombre d'estands i expositors, 
fins a gairebé la cinquantena. Du-
rant tot el dia, entitats i col·lectius 
van presentar les seves propostes i 
també es va poder gaudir de diver-

POPULAR   LA MOSTRA ES VA TRASLLADAR ENGUANY A LA PLAÇA DE LA PORXADA

Una cinquantena
d'expositors a 
la segona Fira 
Animalista i Vegana

L’Ateneu de Granollers celebrarà 
diumenge la 34a edició de la Festa 
del Vi a la plaça de les Olles. L’acti-
vitat, oberta a tothom, començarà 
a les 10 h i consistirà en l’aixafada 
del raïm, l'elaboració de mistela 
i la preparació d’un guisat amb 
most. Tot seguit hi haurà un dinar 
popular a la plaça i acabarà amb 
una bona tertúlia entre els assis-
tents. Hi col·labora La Clotxa. 

s.m.

seguren fonts de la Policia Local, 
que apunten que el perfil de lladre 
d’aquest tipus d’elements metàl-
lics no coincideix amb el d’un de-
linqüent comú. “Són lladres que 
actuen per necessitat buscant 
alumini, ferro i materials que 
després puguin vendre de sego-
na mà”, apunten.

De fet, els Mossos d’Esquadra 
fan inspeccions periòdiques en 
naus de reciclatge de metalls de 
Granollers, les Franqueses i Ca-
novelles per detectar possibles 
materials sostrets de la via pú-
blica i per alertar els compradors 
de metalls de les pràctiques frau-
dulentes que es poden produir al 
voltant d’aquests casos. 

En el cas del Puig de les For-
ques, tal com va passar al parc 
del Falgar de les Franqueses fa 
uns mesos, han desaparegut mitja 
dotzena de tapes i reixes metàl·li-
ques que, en alguns casos, poden 
suposar un perill a l’hora de tran-
sitar per la via pública.   

El Muc i l'Anna, a Urgències de Pediatria
La zona d'urgències de  pediatria de l’Hospital General de Granollers ha 
estrenat la nova decoració que van començar a treballar al juny els alumnes 
de segon de batxillerat artístic de l’INS Celestí Bellera. La nova decoració  
és un recorregut en tren del Muc i l’Anna, les mascotes de Pediatria, que 
acompanyaran els nens i nenes des de l’entrada al servei d’urgències fins 
els boxs de visita, on els protagonistes representen cada estació de l’any.

Hospital general

SALUT  ALUMNES DEL BELLERA HAN DISSENYAT LA DECORACIÓ

ses activitats. Entre d'altres, es va 
fer un taller d'exfoliació facial amb 
productes naturals; una fideuada 
vegetal popular –a càrrec d'Heu-

ra–; una presentació de les entitats 
participants a la fira i el debat És el 
veganisme l'alternativa ètica, sana i 
eoclògica a considerar?. 

La Policia Municipal de Mollet va 
detenir dos homes, de 21 i 32 anys, 
i veïns de Santa Coloma de Grame-
net i Badalona, com a presumptes 
autors de diversos robatoris en es-
tabliments de la comarca, un dels 
quals a Granollers a l'agost. La de-
tenció es va produir dijous gràcies 
a l'avís d'un ciutadà que va alertar 
que dues persones intentaven ro-
bar alguns productes en un establi-
ment i que, en ser descoberts, van 
fugir en un vehicle. Un cop localit-
zat el turisme, els agents van tro-
bar-hi gran quantitat de productes 
valorats en més de 1.000 euros i 
que pertanyien a establiments de 
Mollet. Malgrat la detenció, la in-
vestigació, coordinada entre Mos-
sos i Policia, continua oberta. 

ROBATORIS  

Detinguts els
presumptes autors 
d'un robatori a un 
comerç granollerí

L'Ateneu celebra
la Festa del Vi,
diumenge, a les Olles

L’Associació Cívica i Cultural de 
Corró d’Avall ja ha donat a conèi-
xer el calendari de sortides de na-
tura d'aquest curs. La primera serà 
el diumenge 22 de setembre al cas-
tell de Taradell des de l’Escola Les 
Pinediques, d’11,2 km i 318 metres 
de desnivell, mentre que la següent 
serà a l'octubre a Roca Centella des 
de Vallcàrquera. Cada mes hi haurà 
una sortida d'uns 10 km. 

La Cívica estrena
el calendari de
caminades a Taradell

L'atleta Mourad Mounim, veí de 
Granollers, es va veure immers en 
un presumpte cas de fals testimoni 
el passat 3 de setembre quan una 
persona va trucar el 112 i el va acu-
sar de portar una pistola. Els fets 
van passar a Sant Cugat, quan Mou-
nim va anar a visitar un amic seu. 
Un cop ja marxava en cotxe, una 
patrulla de paisà de la Policia Local 
de Sant Cugat li va barrar el pas i els 

dos agents el van apuntar amb una 
arma. Segons detalla l'atleta al Tot 
Sant Cugat, el van fer baixar del cot-
xe a punta de pistola, el van tirar a 
terra i el van mantenir estirat amb 
un genoll al coll. Els agents, ja amb 
reforços, van iniciar un escorcoll al 
vehicle i no van trobar-hi res. Final-
ment, el van deixar marxar, "sense 
disculpar-se", assegura Mounim. 
Tot i això, segons apunta el mitjà, 

Un granollerí denuncia
un testimoni que l'acusava 
de portar una arma de foc

l'escorcoll va provocar algun dany 
al cotxe i és per això que el veí de 
Granollers va presentar una re-
clamació a la Policia Local de Sant 
Cugat perquè es fessin càrrec dels 
desperfectes i, alhora, obtenir una 
explicació. "És la seva feina, però 
no puc entendre que després no 
es disculpin ni et donin informa-
ció per fer una reclamació", diu 
Mounim, qui no descarta un rere-
fons racista en el presumpte avís 
del testimoni i el seu origen marro-
quí. "No pot ser que aquestes co-
ses passin per alt", denuncia. Dies 
després es va trobar amb el regidor 
de Seguretat de Sant Cugat, qui es 
va disculpar pel tracte policial i va 
explicar-li el protocol seguit.  
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Avui milers d'infants i joves inicien el nou curs escolar, en una etapa en què la 
Generalitat inicia una prova pilot d'un batxillerat combinat amb un cicle de grau 
mitjà –que de moment, no ha arribat al Vallès– i té la intenció d'apostar pels 
institut-escola. I aquest interès del Departament d'Ensenyament enllaça amb 
una de les propostes dels governs locals, tant el granollerí com el franquesí,  
per garantir les places d'una demanda que serà creixent a secundària, així com 
en el marc d'estratègies per combatre la segregació escolar. De fet, aquesta és 
una de les preocupacions que, en l'àmbit de l'educació, més debat ha suscitat 
els darrers anys. Molts centres han optat per definir un projecte educatiu  
diferenciat que atreu diferents perfils, entre altres mesures. La situació, però,  
no es revertirà sense recursos, i és aquí que els ajuntaments i la comunitat 
educativa han d'estirar i la Generalitat ha d'escoltar i actuar.

ELS REPTES DEL NOU CURS
Editorial

onta la llegenda que a 12 de se-
tembre de 1714, després que 
James Fitz-James Stuart, duc de 
Berwick i comandant en cap de 

les tropes borbòniques hagués derrotat la 
Coronela, i el baluard de Santa Clara fos 
un munt de pedra fumejant… En el mo-
ment en què Felip V demanava la rendi-
ció incondicional i Catalunya començava 
a perdre institucions i llibertats. Quan els 
borbons i els seguidors de l’arxiduc Carles 
ploraven morts i auxiliaven ferits; llavors, 
diu la llegenda que els comerciants i els 
gremis de Barcelona van tornar a aixecar 
la persiana.

El relat històric és més curós, però. La 
situació era dramàtica, la destrucció om-
nipresent. La guerra havia acabat amb les 
esperances del bàndol austriacista i Cata-
lunya, la idea de nació, de país i de comu-
nitat començava un llarg viatge per con-
teses complexes. D’aquell temps fins avui, 
però, persistim.

I és que, en definitiva, aquest és el missat-
ge que preval després de cada celebració 
de la Diada; aquesta idea tossuda de seguir 
endavant. Aquesta idea constant de voler 
ser, de voler continuar reivindicant drets 
de justícia i llibertat. Una idea que ens em-
peny a seguir malgrat les maltempsades i 
els conflictes, malgrat les diferències ideo-
lògiques o la diversitat d’opinions sobre la 
cabòria leninista: "Què fer?".

Vivim una situació inèdita, absoluta-
ment irreal. Dotze presos polítics i exilia-
des (bona gent que va voler posar urnes) 
esperen sentència d’un tribunal que mar-
carà un abans i un després en la història de 
l’Espanya hereva del comte duc d’Olivares. 
La sentència mostrarà els fonaments de-
mocràtics de l’Estat, ras i curt. Després, ja 
res no tornarà a ser igual.

Per això, ens caldran moltes mans, en-
cara. Moltes esperances d’un futur millor 
per a seguir sumant. Ens caldrà recupe-
rar forces i buscar nous aliats, noves mi-
rades. Hem arribat fins aquí amb la unió 
de tanta gent. Hem anat aglutinant idees; 
hem fet de la pàtria un esdevenir compar-
tit, divers, mestís. L’ideal de Macià avui es 
nodreix de tantes i tantes il·lusions. Hem 
convertit el país en un mosaic de sensi-

La república i la democràcia 
van d'una Mònica a l'altra

bilitats que defuig l’hermetisme o l’im-
mobilisme romàntic i que vol oferir una 
mirada nova, oportunitats i benestar a la 
seva gent. Fugint d’aquelles convencions 
antigues del què era la nació, avui parlem 
d’una república que atengui la riquesa del 
món en el què vivim, que ofereixi justícia i 
llibertat. Una república fraterna, vaja.

Avui que esperem, doncs, el sentit final 
d’un judici que ja és injust pel fet que s’ha-
gi celebrat; avui que moltes no renunciem 
a res per assolir un futur millor per als 
nostres. Avui que, nosaltres els indepen-
dentistes, seguim asseguts a la taula del 
diàleg i la democràcia; amb arguments 
de pes que es resumeixen en el concepte: 
"Dret a l’autodeterminació dels pobles". 
Avui que els estats ja són vells i la ciutada-
nia pren la paraula sense renunciar a res, 
i alhora, anem repensant estratègies i sa-
bem llegir què haguéssim pogut fer millor 
del passat més proper.

Avui, doncs, ens cal persistir. Tornar 
a aixecar la persiana, trobar la gent i els 
ideals que ens congreguin a totes les que 
volem donar la veu al poble per dialogar 
en comptes d’empresonar. I preparar-nos, 
sobretot, per a estratègies unitàries no vi-
olentes que siguin el nou baluard de la de-
mocràcia que defensem davant d’un Estat 
antic i cansat. Temps de tsunamis demo-
cràtics, doncs.

A l’Ajuntament aquesta unitat es veu, hi 
és, es nota. Hi ha una grandíssima part dels 
regidors i regidores representants del po-
ble que defensa aquests ideals i que, des 
de les sanes discrepàncies ideològiques, 
entén que la lluita contra la repressió esta-
tal és la lluita a favor d’una democràcia mi-
llor. L’arc municipal que va d’una Mònica 
a l’altra (amb el centre neuràlgic republicà 
que representa la Núria) és el marc on cal-
dria saber sumar esperances. Uns i altres 
tenim la obligació i el deure d’intentar-ho 
per donar forma a un espai de reivindica-
ció que aglutinarà, segur, grans consensos 
futurs.  Indesinenter, que deia Espriu.

C

PAU LLOBET
I ROURA

Sociòleg i regidor per ERC a 
l'Ajuntament de Granollers

començar el nou curs. La cua va començar a 
avançar i van pujar fins al segon pis. Un cop 
allà, la mestra, que devia ser la mateixa del 
curs anterior, va anar saludant alumne per 
alumne a mesura que entraven a l’aula de 
taules disposades en forma d’u amb la taula 
de la mestra al centre i just davant de la pis-
sarra que omplia la classe amb un “Benvin-
guts i benvingudes al nou curs 2019-2020”. 
Quan va ser el seu torn d’entrar, la mestra va 
presentar-se: “Tu deus ser la Marta, oi? Sóc 
la Berta, la teva tutora. Espero que t’hi trobis 
bé, en aquesta escola. Vols seure a aquella 
taula?”, li va preguntar assenyalant una taula 
que quedava bastant al centre i on hi havia 
un nen a un costat i dues nenes a l’altre, que 
l’observaven mentre es tapaven la boca di-
ent: “És la nova”. La Marta va assentir i va 
anar a seure al lloc que li havien assignat. 
Les cames, sota el pupitre, no paraven qui-
etes. Endavant i endarrere. Ningú, tret de la 
tutora, li havia dit res encara.

La Berta va tancar la porta i va presentar 
la Marta demanant a tothom que la fessin 
sentir com a casa i que l’ajudessin a adap-
tar-se a l’escola. La vintena d’alumnes van 
mirar-la i la Marta va desitjar fer-se fone-
dissa. “Començarem fent una petita redac-
ció del vostre estiu”, va demanar la tutora.

Quan va obrir la motxilla per agafar l’es-
toig va adonar-se que se l’havia deixat a 
casa. El Pol, el seu company, va veure com 
la Marta mirava l’estoig de l’altra companya 
de pupitre esperant un oferiment que no va 
arribar mai. “Vols que et deixi un llapis?”, va 
preguntar-li el Pol mentre li atansava aquell 
llapis ple de gratacels i encara per estrenar. 
Era la seva manera de dir, orgullós, on havia 
estat de vacances.

a Marta va despertar-se tres ve-
gades aquella nit. Tan sols feia 
dos mesos que vivia a aquell pas-
seig tan costerut de Corró d’Avall, 

el poble que encara no s’havia fet seu. L’es-
cola que havien triat els seus pares, abans 
de mudar-se de Girona per motius de fei-
na, era el Joan Sanpera, que resulta que va 
ser el marquès de les Franqueses. “Inte-
ressant, aquest home”, va pensar la Sara, la 
mare de la Marta, després de buscar-lo a 
Google. Després va començar a buscar fo-
tos de l’edifici per ensenyar-li a la Marta i 
de seguida va saber que havien fet diana. 
La Marta adorava tot tipus d’esports i l’ho-
ra del pati, com per a la majoria de canalla, 
era el millor del dia. La cirereta del pastís.

Quan va veure l’enorme pati que presidia 
el recinte va deixar un sentit “ualaaaa! Quin 
pati, mama”. Un parell de pistes grises de bàs-
quet i handbol omplien el primer nivell dels 
dos patis. A sota hi havia un enorme camp 
de futbol de terra. L’altre pati era just a l’altra 
banda de l’escola i era per als més petits.

Avui era el primer dia de l’escola i els 
nervis de cada setembre s’havien multipli-
cat, ja que la Marta no coneixia ningú de la 
seva classe: la de quart B. El pare, l’Ernest, 
la va acompanyar fins a la porta i abans de 
rebre un petó, va posar-li la mà sobre l’es-
patlla i li va dir que tot aniria bé. Ella va as-
sentir i va posar-se a una cua de nens des-
prés de preguntar quina era la de quart B.

Davant seu, tot eren abraçades de retroba-
ment i la Marta es va sentir estranya en aque-
lla multitud de nens i nenes de pells brunes 
i motxilles noves que esperaven, impacients, 

L
L'ESTOIG

Periodista cultural
CLARA M. CLAVELLFiccionant 

el Vallès

Ens cal persistir. Cal 
preparar-nos per a estratègies

unitàries no violentes que siguin
el nou baluard de la democràcia

que defensem davant 
d'un Estat antic i cansat
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Residencial El Lledoner
Nova promoció a la zona nord de Granollers. Una àrea de traçat urbà modern, 
amb amplis espais verds, que brinda la màxima tranquil·litat sense renunciar a 
les comoditats que ofereix una capital comarcal.

      c. Sant Plàcid, 22
Granollers

Oficina comercial:  c. Rosselló, 134, cantonada Josep Pla · T. 606 322 529 - 662 329 114
Oficines Centrals:  Pg. Manuel Girona, 62 · 08034 Barcelona · T. 932 064 000 · comercial@lallavedeoro.com

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

PREU DES DE

196.500 € +IVA
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

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

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

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

PROGRAMACIÓ DESTACADA
19 DE SETEMBRE
9.00 a 14.00 h. Formació bonificada de 10 hores. 
EXCEL: PERFECCIONAMENT I DRECERES DE TECLAT.
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

25 DE SETEMBRE
9.30 a 12.00 h. Sessió. Emprenedoria. 
KIT DE COMUNICACIÓ PER EMPRENEDORS. 
L’imprescindible per començar fer presentacions i 
a donar a conèixer el teu negoci. 
Granollers Mercat

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

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

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

SESSIONS GRUPALS

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

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

25 DE SETEMBRE
9.00 a 14.00 h.  Formació. Empresa i emprenedoria. 
MENTRE ESTÀS A L’ATUR, TREBALLA AMB LES IDEES.
Granollers Mercat

25 DE SETEMBRE
9.00 a 15.00 h.  Formació bonificable de 6 hores.
COM NEGOCIAR CRÈDITS DOCUMENTARIS.
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

26 DE SETEMBRE
9.00 a 14.00 h.  Jornada. Empresa i emprenedoria. 
GRANOLLERS ENTRE EN SIMBIOSI. AVALUEM ELS 
RECURSOS MATERIALS. 
Granollers Mercat

27 DE SETEMBRE
9.00 a 14.00 h. Formació bonificable de 10 hores
INICIACIÓ A L’EXCEL.
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

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

19 DE SETEMBRE
18.30 h. Jornada. Empresa i emprenedoria. 
EINES DE DIRECCIÓ PER DONAR MÉS VALOR.
UVic

RELAX

CHICA PARTICULAR Y 
FIESTERA. Madurita, 50
años, gordita y cari-
ñosa. 150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 
gustan los besos con 
lengua, francés natu-
ral y hago todo tipo de 
servicios. Tel. 698 233 
361. Susi.

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Empresa industrial fabricant de materials per la construcció , situ-
ada als voltants de Cardedeu , precisa : 

MECÀNIC/A INDUSTRIAL (Ref.1309-02a)
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 pro-
ducció i s’encarregarà del manteniment tant preventiu com correc-
tiu de la maquinària de l’empresa.La retribució orientativa serà de 
23-24.000 € bruts anuals. 

UN SOLDADOR/A (Ref.1309-02b)
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 Manteni-
ment. Es valorarà experiència mínima de 2 anys en tasques de sol-
dadura en general , manteniment i reparacions.Sou adequat al lloc.

Per ambdos llocs s’ofereix un contracte estable i directa amb l’em-
presa, 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. 

Multinacional líder en sector de lloguer de vehícles industrials , 
precisa per les seves instal.lacions de Granollers :

RESPONSABLE TÈCNIC INFRAESTRUCTURES (Ref. 1309-04)
Funcions Principals:
-Gestionar un equip de persones repartides per tot Espanya: definir 
tasques i prioritats, coordinar i supervisar les seves actuacions.
-Gestió d’ infraestructures: apertura noves delegacions, actualitza-
ció de les presents.
-Gestió de dos tallers mecànics interns com a centre de cost.
-Donar suport a l’àrea d’oficina tècnica
-Gestió de projectes
Requisits imprescindibles:
-Graduat en Enginyeria ( valorable industrial o mecànica, però en 
qualsevol de les seves àrees)
-Arquitectura o Arquitectura Tècnica
-Anglès (First Certificate) indispensable. Francès es valorarà posi-
tivament.
Es valorarà:
-Experiència en llocs similars.
-Proximitat geogràfica.
-Coneixement de programes tècnics.
-Capacitat d’organització.
S’ofereix:
- Formar part del departament tècnic d´una empresa multinacional 
líder en el seu sector.
- Contracte laboral indefinit.
- Horaris: de 9h a 13h i de 15h a 19h de dilluns a divendres.
- Salari: En funció del candidat.

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

TECNICO DE MONTAJE (Ref.1309-03)
S’encargará de ejecutar y supervisar el montaje mecánico y eléctrico 
de instalaciones en casa del cliente y puesta en marcha de la insta-
lación.
Requisitos 

-Formación: FPII (Mecánica, Mecatrónica) o Ingeniero Técnico.
-Idiomas: Inglés: nivel  medio-alto; Castellano: avanzado. Valorable otros idiomas.
-Experiencia: Mecánico y eléctrico de campo. Coordinador de equipos multidisciplinares. PRL.

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

FEINA  / SERVEIS
DEMANDES

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS/
FISCAL/IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒ-
NOMS. Tel. 651 04 
00 07.
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ECONOMIA
Dissabtes de fires i mercatsFormació sobre subvencions per a la contractació
Finalitzat l'agost tornen els dissabtes de fires  
i mercats a Granollers. Aquest dissabte  
coincidiran el mercat setmanal de Can Bassa,  
el mercat de proximitat de la Corona i la fira 
Abac-Gra d'antiquaris i brocanters al Parc Firal.

Granollers Mercat organitza divendres una sessió informativa sobre 
les subvencions del 2019 per a la creació d'activitat empresarial i la 
contractació de desocupats a Granollers. La sessió serà a Can Muntanyola 
de 9.30 a 12.30 h i s'hi explicaran les subvencions existents, els requisits per 
optar-hi i com tramitar-les. L'assistència és gratuïta però cal inscripció prèvia.

GRANOLLERS / LES FRANQUESES.  
Segons dades de la Direcció Gene-
ral de Trànsit, Granollers registra-
va l’any passat un parc de vehicles 
de 41.250 unitats, la xifra més 
alta de tota la història de la ciutat. 
D'aquests, la gran majoria eren 
turismes (29.770), mentre que 
també hi havia registrats 5.760 
camions i furgonetes, 4.209 moto-
cicletes, 308 tractors industrials i 
1.203 autobusos o altres tipus de 
vehicles. Aquestes xifres repre-
senten una mitjana de 67,6 vehi-
cles per cada 100 habitants, una 
dada que ja supera les xifres prè-
vies a la crisi econòmica –només 
els anys 2007, 2008 i 2017 s'ha-
vien superat les 40.000 unitats–. 
Fa 15 anys, per exemple, la mitja-
na era de 63,8 vehicles per cada 
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VEHICLES
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Les Franqueses

Granollers

MOTOR  GRANOLLES REGISTRA 67,6 VEHICLES PER CADA 100 HABITANTS, I LES FRANQUESES, 75

100 granollerins, gairebé quatre 
menys que ara. L’increment més 
notable dels últims anys s’ha pro-
duït en l’àmbit de les motos, i és 
que en poc més de 15 anys s’ha 
doblat el nombre de motocicletes 
registrades a la ciutat: de les 2.200 
que hi havia l’any 2003 a les 4.209 
de l’any passat. També els turis-
mes han registrat un augment 
considerable, especialment des 
del 2014. Aleshores hi havia re-
gistrats 27.680 cotxes pels 29.770 
actuals, de manera que en quatre 
anys l’increment d’aquesta tipo-
logia ha estat del 7,5%. En canvi, 
pel que fa a camions i furgonetes, 
la xifra s’ha mantingut estable els 
darrers 20 anys a l’entorn dels 
6.000 vehicles, així com les altres 
tipologies de vehicles, que no han 

patit variació malgrat l'augment 
sostingut de població. 

Pel que fa a les Franqueses, el 
parc de vehicles registrat l’any 
passat era de 14.818 vehicles, dels 
quals 10.459 eren turismes, 2.374 
camions i furgonetes, 1.443 moto-
cicletes, 87 tractors industrials i 
455 autobusos i altres. Respecte a 
fa 15 i 20 anys les xifres han aug-
mentat notablement d’acord amb 
el creixement de població, sobre-
tot en la tipologia de turismes. 
En aquest municipi la mitjana de 
vehicles per cada 100 habitants és 
de 75, força per sobre de la que hi 
havia fa 20 anys, que era de 66,4. 

Entre els dos municipis, l'aug-
ment del parc de vehicles ha es-
tat del 8,2% respecte al 2013, de 
51.789 a 56.068 unitats. i

El parc de vehicles puja un 8%
en 5 anys i bat tots els rècords

COMERÇ  LA VITALITAT COMERCIAL DE GRANOLLERS, BEN VISIBLE

Les botigues de Gran Centre, al carrer
Fins a 99 comerços i serveis adherits a Gran Centre –la xifra més alta fins 
ara– van participar dissabte en una nova edició de la Gran Fira al Carrer 
de l'entitat. Durant tot el dia, les parades disposades al voltant dels carrers 
Anselm Clavé, Sant Roc i Santa Anna van oferir els seus productes, tant 
d'estoc com de nova temporada, a peu de carrer i amb preus rebaixats.

x.solanas

El grup assessor Àgora, fins ara 
situat al carrer Joan Prim, s'ha 
traslladat aquesta setmana a un 
edifici icònic de Granollers. Es 
tracta de l'immoble situat al carrer 
Josep Umbert 129, cantonada amb 
carrer Equador, molt a prop dels 
Jutjats. L'espai té 1.500 metres 
quadrats repartits en 5 plantes, 
amb pàrquing propi per a clients. 
El nou edifici suposa l’evolució 
d’Àgora pel que fa a creixement i 
possibilitat de nous serveis. A més,  
permet distribuir adequadament 

cada departament, amb millor co-
municació entre ells i per poder 
donar un millor servei als clients. 
Una de les comoditats que desta-
ca l'empresa és la facilitat d’accés, 
ja que disposa de pàrquing propi. 
A més, l’edifici té una "situació 
idònia, davant d’organismes ofi-
cials i jurídics recurrents; per 
tant, afavoreix la rapidesa en els 
tràmits", assegura la firma, que el 
proper 19 de setembre (18 h) farà 
un acte d'inauguració, amb el con-
seller Chakir El Homrani. 

EMPRESES  EL GRUP S'HA TRASLLADAT AQUESTA SETMANA

L'assessoria Àgora estrena 
nou edifici a Josep Umbert
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Font vol el vot electrònic al BarçaRibot torna a guanyar el Duatló de Lleida
El granollerí Víctor Font, que es postula com a 
candidat a la futura presidència del FC Barcelona, 
ha anunciat una campanya de recollida de  
signatures perquè a la propera assemblea de 
socis compromissaris s'aprovi el vot electrònic.

El veterà del Club Triatló Granollers Santi Ribot, de 56 anys, ha 
revalidat la victòria aconseguida el 2017 en el Duatló Olímpic 
de Lleida, amb unes distàncies de 5 km de cursa a peu,  
40 de ciclisme en ruta i 2,5 més de cursa a peu. Ribot s'ha  
imposat a la categoria Màster-50 amb un crono d'1'29''54h.

GRANOLLERS. L’equip absolut de 
waterpolo del CNG, a Primera Di-
visió Estatal, inicia una nova etapa 
coincidint amb la temporada 2019-
2020 que ara s'enceta. I ho fa de la 
mà d'un nou entrenador, l'eslovac 
Tomas Bruder, que substitueix Pa-
blo Quattrocchio i que també assu-
meix la direcció esportiva de la sec-
ció, i la incorporació de 8 jugadors 
nous a la plantilla total de 14.

El club presentava dilluns el nou 
projecte, que té "l'objectiu de la 
permanència a primera, així 
com seguir fent créixer la base, 
tant masculina com femenina", 
explicava el director executiu, Jor-
di Mas. El waterpolo del CNG va 
tancar la seva quarta temporada 
a primera divisió en una meri-
tòria setena posició. Ara, Bruder 
vol "fer-ho el millor possible a 
primera, començant per refor-
çar la defensa perquè cada cop 
rebem menys gols", indica, tot i 
que reconeix que tot just han co-
mençat a entrenar i cal acabar de 
conèixer l'equip. "Jo sempre vull 
guanyar, però no puc dir ara 
com ara com ens anirà", conclou. 

m.e.

WATERPOLO | Primera Divisió  TOMAS BRUDER COMANDARÀ EL CONJUNT AMB VUIT NOVES ALTES DELS 14 JUGADORS DE LA PLANTILLA

El CNG renova l'equip i el tècnic amb les 
fites de la permanència i impulsar la base

NOU CURS  El capità de l'equip, el nou tècnic i el director executiu del CNG, al centre

CNG - CN SANT FELIU
Dissabte, 21  16.15 h CNG

Bruder arriba a Granollers proce-
dent de la 3a Copa Eslovaca, la 3a 
Lliga Eslovaca. El 2015-2016 va 
compaginar la tasca de prepara-
dor físic al CN Sant Andreu amb la 
d'ajudant del seleccionador eslo-
vac. En la seva carrera com a juga-
dor Bruder ha passat per equips 
eslovacs, brasilers, australians, 
espanyols i catalans (Sant Andreu, 
CN Catalunya i CN Barcelona).

La plantilla 2019-2020
La plantilla tornarà a comptar 
amb David Díaz, capità de l'equip, 

Daniel López, Magí Salvà, Gerard 
Troyano i Rodrigo Piedrabuena. 
S'hi incorporaran Marc Mora, tor-
nat a la competició després de dos 
anys de pausa i format al Mataró; 
Arnau Fernández, porter arribat 
del CN Rubí i format a Terrassa; 
Josep Bertrán, procedent del CN 
Hospitalet i format a Sant Andreu; 
Tood Howard, del KZN Aquatics de 
Sud-àfrica; Marc Tarrés, provinent 
del CN Rubí i format a Mataró; Pau 
Shindler, també recuperat després 
de dos anys de descans; Albert 
Tarrés, del CN Rubí, i Pitu Puig, que 

torna al CNG després del seu pas 
per Mataró i que és el primer ju-
gador de l'equip absolut granollerí 
convocat a la selecció catalana.

El capità, David Díaz, explicava 
que la plantilla està molt contenta 
amb el nou tècnic i amb l'entesa 
general entre els jugadors.

Enguany el club s'acomiada 
d'Adrián Rodríguez i Carlos de la 
Cerda, que s'han retirat; de Gui-
do Gabriel Martino, desplaçat al 
CN Sabadell; Jean Sánchez, al CN 
Horta; Diego Vilar Osterling, fitxat 
al Regatas de Lima, al Perú, i Raúl 

Juvenil

La segona edició del Youth Cut Gra-
nollers se celebrarà aquest cap de 
setmana a la ciutat. Serà, novament, 
amb la presència d'una dotzena dels 
millors equips catalans en categoria 
juvenil i amb reforços, de manera que 
els jugadors més joves s'integraran 
als jugadors absoluts dels seus clubs. 
El torneig es disputarà de divendres 
a diumenge a les dues piscines del 
CNG, la coberta i la descoberta. Entre 
els clubs participants hi haurà l'Atlètic 
Barceloneta, el CN Mataró, el CN Sa-
badell i el CN Barcelona. El torneig es 
disputarà en una lligueta de quatre 
grups amb una fase final.

ELS MILLORS EQUIPS 
CATALANS DISPUTEN 
LA YOUTH CUP GRN

Loste, que s'incorpora al Mataró.
El president del CNG, Eduard 

Escandell, va agrair el pas de tots i 
"l'etapa de Pablo [Quattrocchio], 
que va iniciar un període molt 
important" per a la secció de wa-
terpolo del club. "Però ara cal un 
canvi; gent amb experiència i 
projectar la gent jove", assegurava 
Escandell, qui concloïa: "Més enllà 
del resultat, el més important és 
el dia a dia, i posar les bases".

La primera jornada
El CNG Granollers disputarà dissab-
te 21 (16.15 h) el primer partit de la 
temporada contra el CN Sant Feliu 
en el marc de la Copa Catalunya. 



dj, 12 setembre 2019 21ESPORTS

GRANOLLERS. El Club Bàsquet Granollers va 
inaugurar diumenge el nou paviment de la 
pista amb un partit amistós entre pares i ma-
res i entrenadors del CB; la presentació de la 
nova temporada, amb 36 equips, i unes pa-
raules de l'alcalde, Josep Mayoral.

A més, també es van presentar els dos 
nous patrocinadors per aquesta temporada. 
Es tracta de Blockchaine BCN-AP, que patro-
cinarà i donarà nom al primer equip, i Pisos.
com, que esponsoritzarà alguns equips de la 
base i donarà nom al torneig de Nadal que 
organitza el club.

Per al canvi de parquet, l'Ajuntament de 
Granollers va atorgar una subvenció de 
160.000 euros perquè el CB pogués fer front 
a la despesa de la renovació.  

El pavelló del CB estrena parquet

toni torrillas

AMISTÓS  Entrenadors i pares van estrenar el parquet del pavelló

BÀSQUET LA NOVA PISTA ES VA INAUGURAR DIUMENGE AMB UN AMISTÓS

GRANOLLERS. Després d'un empat a la pri-
mera jornada, l'EC Granollers va aconse-
guir diumenge la primera victòria de la 
temporada en un partit molt disputat con-
tra el Banyoles. Els granollerins van suar 
els tres punts que van aconseguir gràcies al 

gol de Diego Garzón al minut 16 de la pri-
mera part. Així, els de José Solivelles han 
sumat 4 punts dels 6 possibles i han eludit 
la derrota. Dimecres (amb aquesta edició ja 
tancada) l'EC rebia el Club Esportiu Europa 
al camp del carrer Girona. 

L'EC suma una primera victòria lluitada

CB Les Franqueses

El CN Sabadell i el Catalana Occident Man-
resa han estat els guanyadors del Torneig de 
bàsquet infantil organitzat el cap de setmana 
pel CB Les Franqueses. Un total de 26 equips 
i més de 280 jugadors i jugadores van dispu-
tar els partits als pavellons de Can Prat, Corró 
d'Avall i de bàsquet del CB Granollers. El pro-
per 21 i 22 de setembre el CB Les Franqueses 
organitzarà el torneig de categoria cadet, amb 
una vintena de clubs inscrits.

SABADELL I MANRESA 
VENCEN L'INFANTIL

EL CF LES FRANQUESES 
TORNA A GUANYAR 
EL TROFEU LOCAL

El CF Les Franqueses ha estat el guanyador, per cinquè any 
consecutiu, del Trofeu Ajuntament de les Franqueses, que 
ha celebrat la novena edició. L'equip, que milita a la Segona 
Catalana, va imposar-se dijous en la final al Bellavista Mi-
lan, de Tercera Catalana, per 3 gols a 1.

ajuntament

FUTBOL  DIMECRES VA REBRE EL CLUB ESPORTIU EUROPA
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Decebedor inici de la lliga Asobal 
en el desplaçament del Fraikin 
BMG a Galícia, a la pista de Frigorí-
ficos Morrazo-CB Cangas, una pis-
ta que a priori havia d'haver estat 
assequible per als granollerins, te-
nint en compte que els gallecs van 
acabar l'anterior temporada amb 
18 puns i el Fraikin amb 37. 

A la primera part es va palesar 
una igualtat de joc, que el Cangas 
va refutar al segon acte del partit, 
quan van començar els problemes 
a la porteria visitant, mentre que 
el porter gallec va afinar moltís-
sim. Amb tot, el marcador es va 
mantenir igualat fins als últims 
minuts, quan el Cangas va acon-
seguir ampliar la diferència fins al 
36-33 final. 

El Fraikin intentarà revertir la 
manca d'encert de la setmana pas-
sada aquest divendres a casa. El 
retrobament amb l’afició vallesa-
na en el primer partit de lliga re-
gular a casa serà en la rebuda del 
Viveros Herol Balonmano Nava. 
Tot i que, en un principi, podria 
semblar un rival fàcil, ja que és un 
equip acabat d'ascendir, ha iniciat 
amb bon peu el seu debut a la di-
visió d'honor. En la primera jorna-

agr

HANDBOL | Divisió d'Honor  EL BMG INICIA LA LLIGA ASOBAL AMB MAL PEU EN EL PRIMER DESPLAÇAMENT

García Robledo marxa a la lliga francesa
El jugador d'handbol Antonio García Robledo s'acomiada del Fraikin 
després que dilluns l'HBC Nantes fes oficial el seu fitxatge. García Robledo, 
de la Llagosta, va tornar al club granollerí l'abril de l'any passat després de 
disputar set temporades fora. Segons ha informat el club francès, García 
Robledo s'incorporarà a la seva plantilla la setmana que ve. Dilluns passarà 
la revisió mèdica a França i dimecres ja podria debutar contra el PSG. El 
jugador signarà per una temporada i el club francès abonarà la clàusula 
de rescissió, ja que García tenia contracte amb el BM Granollers fins al 30 
de juny de 2021. L'abril de l'any passat, el jugador i el BM Granollers van 
arribar a un acord perquè García tornés novament al Fraikin BM Granollers 
després de set temporades, on ja havia jugat 13 anys al primer i segon 
equip masculí i on també va participar com ajudant d’entrenador. El jugador 
dretà provenia del CSM Bucuresti, on va jugar la temporada 2017-2018 
després d’una cessió d'uns mesos al FC Barcelona. A més, durant aquests 
set anys, també va jugar al Reale Ademar León, el París Saint-Germain, el 
SC Pick Szeged i el KIF Copenhague. García, que en el darrer partit al Fraikin 
va marcar 8 gols, ha format part més d'un cop del 7 ideal de l'Asobal i ha 
completat el combinat estatal –l’any 2013 va aconseguir l’or al Mundial 
d’Handbol; el 2014, el bronze, i el 2016, la plata en el campionat europeu–.

El Fraikin vol revertir els errors contra el 
Cangas a la visita d'un confiat CB Nava

da va guanyar davant l’Atlético de 
Valladolid. Així que el BMG no pot 
baixar la guàrdia. 

El Circuit debuta a 
la plataforma iRacing

Eastern Watts Team 
venç a les 24 h del  
Festival BiCircuit

A principis de mes el Circuit va fer 
el seu debut a iRacing en el marc 
de les 24 h SimRacing –simultà-
nies a les 14 Hores d'Automobilis-
me de Barcelona– i els 15 millors 
equips van participar-hi. Així, ja 
forma part del circuit de la plata-
forma de simuladors. “El Circuit 
de Barcelona és una incorpo-
ració fantàstica a la família de 
circuits a escala mundial d’iRa-
cing”, comentava el productor 
executiu d’iRacing, Steve Myers. 
“Els iRacers portaven molt 
temps desitjant poder competir 
a la pista de Barcelona i estem 
molt contents de finalment po-
der donar-los aquesta oportu-
nitat", afegia. 

L’equip Eastern Watts Team ha 
guanyat el Gran Fondo 24 hores 
del BiCircuit Festival, que va tenir 
lloc el cap de setmana en l'asfalt 
del Circuit de Barcelona-Catalu-
nya. L'equip campió va completar 
les 24 hores de la prova ciclista de 
resistència amb 193 voltes. 

Format per sis integrants, Eas-
tern Watts Team va aconseguir 
creuar la meta en primer lloc des-
prés de completar els 912,3 quilò-
metres i completant 193 voltes en 
24 hores, de les 10 h de dissabte a 
les 10 h de diumenge. Amb una ve-
locitat mitjana de 42,2 km/h, l’Eas-
tern Watts Team va imposar-se 
en l’última volta al CC Ratpenat 1, 
guanyant per tan sols 5 segons de 
diferència en la línia de meta des-
prés d’una cursa emocionant.

En solitari, Sebastien Bertholet 
va aconseguir un treballat triomf 
després de rodar les 24 hores i 
aconseguir fer 156 voltes comple-
tes a la pista (737,4 quilòmetres). 
Cristina Gómez va ser la guanyado-
ra femenina amb 72 voltes.

Joan Font, el més ràpid a l'Open
Un centenar de ciclistes des de la 
categoria júnior fins als màsters 
van participar diumenge d'una 
gran jornada de ciclisme al Circuit 
de Barcelona-Catalunya a la pro-
va Open, que estava organitzada 
pel Bicircuit Festival i la Federa-
ció Catalana de Ciclisme. El triple 
campió mundial com a piltot de 
tàndem Joan Font (Barcelona BH 
Concept) va ser el guanyador de la 
cursa després de 2 hores, 1 minut 
i 55 segons. 

CICLISME

FRAIKIN BMG -  BM NAVA
Divendres, 13  20.30 h Palau

FRIGO. MORRAZO CB CANGAS 36
FRAIKIN BM GRANOLLERS 33

n Avui, dijous (18 h), a la sala de plens 
de l'edifici consistorial es farà la tertúlia 
Història del Club Balonmano Granollers, 
en què hi participaran els periodistes 
Karles Torra i Jaume Vivé –exjugador de 
la base del BMG–. De fet, tots dos estan 
treballant en la publicació de la histò-
ria de l'entitat amb motiu de la com-
memoració del 75è aniversari. L'acte, a 
més, servirà per presentar l'exposició 
Balonmano Granollers: un esport per a 
la ciutat, que l'Arxiu Municipal de Gra-
nollers inaugurarà a les 19 h a la planta 
baixa de l'ajuntament. Es tracta d'una 
mostra fotogràfica que repassa la tra-
jectòria de l'handbol a la ciutat, des del 
primer equip que va existir a Granollers 
l'any 1944 fins a la inauguració del Pa-
lau d'Esports, l'any 1991. Les fotografies 
escollides són d'Antonio Alcalde, Pere 
Cornellas, Pere Espaulella, Esteve Giro-
nella, Josep Lluís Sólvez i alguna d'autor 
desconegut. És la 27a exposició que es 
fa amb imatges de l'AMGr i es podrà vi-
sitar fins al 22 de novembre.

KARLES TORRA I 
JAUME VIVÉ REPASSEN 
LA HISTÒRIA DEL CLUB

El KH-7 viatja a A Guarda després d'una ensopegada
Després d'una ensopegada en la 
primera jornada a casa, el KH-7 
BMG es desplaçarà aquest dissab-
te (20 h) a A Guarda (Galícia) per 
veure's les cares amb el Mecalia 
Atlético Guardés. Les de Robert 
Cuesta s'han de sobreposar al mal 
resultat de la setmana passada a 
Màlaga, on van arribar potser mas-
sa confiades després d'una tempo-
rada històrica. El Rincón Fertilidad 
Málaga, només a un punt de les 
granollerins la temporada ante-
rior, van començar fortes un par-
tit que van acabar dominant fins 
al resultat de 27-30. Els primers 
punts de la temporada, doncs, es 
faran esperar. L'objectiu és acon-
seguir-los aquest dissabte.  

xavier solanas

Divisió d'Honor Femenina LA VISITA A CASA DEL MÁLAGA VA ACABAR EN DERROTA DE LES DE ROBERT CUESTA

FORT RIVAL  El Málaga va plantar cara al KH-7, en el primer partit de la lliga regular
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Trobada de vaporistesEl dia 21, gala inaugural d'Escena grAn
Cal Gavatx acollirà dissabte, a partir de 
les 10 h, la 19a Trobada de Vaporistes del 
Vallès Oriental. S'hi podran fer circulacions 
de trens, així com veure l'exhibició del 
fabricant de maquetes MABAR.

El Teatre Auditori acollirà novament, el dissabte 21 de setembre, la gran 
gala inaugural de la programació d'Escena grAn, que es presentava abans 
de vacances. En aquesta ocasió, el periodista Eloi Vila serà el mestre de 
cerimònies. El colofó de la gala serà el concert Revolution, dels cors d'Amics 
de la Unió. Les entrades valen 5 euros –és gratuït per als abonats–.

CULTURA

GRANOLLERS. La 47a edició del 
Cicle de Jazz al Casino, que de 
setembre a desembre organitza 
Jazz Granollers, portarà enguany 
11 directes a l'entitat del centre. 
El darrer serà el 27 de desembre 
i aplegarà diversos artistes que 
retran un homenatge al trombó 
vigatà Pere Enguix, conegut com 
el Petete, que va morir el febrer 
d'aquest any. Reconegut en el 
món jazzístic, Enguix s'havia ini-
ciat amb la Salseta del Poble Sec 
i va ser un músic sol·licitat per 
moltes bandes i artistes, com la de 
Lucrecia, Big Mama, Dusminguet, 
Fundación Tony Manero, la Vella 
Dixieland, Tete Montolou, Joan 
Manuel Serrat. Va ser membre de 
la Big Band de Granollers i va fer 
gires europees amb Manu Chao i 
Fermín Muguruza.

Abans d'arribar a aquest re-
cord a Pere Enguix, però, el cicle 
ha preparat 10 propostes al Casi-
no. La primera serà el dia 20 de 
setembre amb un concert km 0 
amb el quintet del bateria Alfons 
Bertran, un habitual del cicle. Al 
setembre el Casino també rebrà el 
sextet encapçalat pel pianista Jau-
me Vilaseca.

A l'octubre, el cicle, que fa pro-
postes per a cada divendres a la 

amjm

PERE ENGUIX  El jove trombó vigatà va morir el febrer d'enguany

MÚSICA  L'ACTIVITAT DE TARDOR-HIVERN DE JAZZGRANOLLERS ARRIBA A LA 47a EDICIÓ

El cicle de jazz durà 11 directes 
al Casino fins al desembre

nit, començarà amb Delight Band, 
i continuarà amb Alba Careta 
Group, i Edurne Arizu. 

Ja al novembre, arribarà un 
dels directes més destacats del 
cartell, el de Gonzalo del Val Trio 
amb Benet Palet –una col·labora-
ció d'excepció a la qual també s'hi 
sumen Marco Mezquida i David 
Mengual–.

També passaran per l'escenari 
del Casino de Granollers el guitar-
ra canadenc establert a Barcelona 
Cece Giannotti, els bascos De Die-

Hi passaran Alfons Bertran, Jaume Vilaseca, Edurne Arizu, Cece Giannotti i 
els germans De Diego, entre d'altres, i es clourà amb un homenatge a Petete

go Brothers –el trompeta i el saxo-
fonista– Juan i Víctor de Diego–, i 
Nestor Giménez Group.

Els clàssics anuals
Joan Sanmartí, amb una banda en 
format quintet, serà el desè con-
cert del Cicle de Jazz, el 20 de de-
sembre. El guitarra i compositor 
vallesà, col·laborador habitual de 
la JazzGranollers Ensemble, tor-
narà al cicle, que compagina mú-
sics del territori amb altres refe-
rents del jazz d'arreu de l'Estat. i

edison

PÒSTER DE 'WILD ROSE'

El drama musical anglès dirigit 
per Tom Harper –amb guió de Ni-
cole Taylor– Wild Rose ha estat la 
pel·lícula triada per encetar avui, 
dijous, la segona temporada del 
cinema Edison, a l'antic Centre 
Cultural. 

El nou curs s'encara amb una 
programació variada, que man-
té la qualitat autoexigida des del 
Cineclub de l'Associació Cultural, 
alhora que fa una petita conces-
sió per atreure més espectadors. 
Així, enguany les dues pel·lícules 
setmanals tindran, cada dissabte, 
una sessió en versió doblada al 
castellà –habitualment el cinema 
del centre projecta en versió origi-
nal subtitulada (VOS)–. Per exem-
ple, Wild Rose es podrà veure en 
VOS avui (20 h) i divendres (21.30 
h) en VOS i dissabte, doblada al 
castellà. Aquesta setmana, a partir 
de divendres, l'Edison també pro-
gramarà La biblioteca de los libros 
rechazados, una comèdia d'intriga 
francesa de Rémi Bezançon. 

Entre les pel·lícules que també 
es podran veure aquest setembre 
hi ha Yesterday, Lola et ses frères, 
Clara y Claire i El secreto de las 
abejas.

Els cicles
La cartellera inclourà el cinema 
per als més petits, que començarà 
el 6 d'octubre amb El bosc de Ha-
quivaqui. D'altra banda, ja dimarts 
(20 h), el Cineclub arrencarà el ci-

CINEMA  'WILD ROSE' ENCETA LA NOVA TEMPORADA

L'Edison introduirà sessions 
de pel·lícules doblades

cle Dimarts Singulars amb un dels 
grans clàssics de Howard Hawks, 
la comèdia Luna Nueva (His girl 
friday, 1940), amb Cary Grant i 
Rosalind Russell.

Altres títols que es podran veu-
re són Els dies que vindran i La 
vida sense Sara Amat, projeccions 
que formen part del circuit de 
cinema català Cicle Gaudí.

Altres col·laboracions
A més, la tardor arribarà a l’Edi-
son en col·laboració amb esdeve-
niments culturals de la ciutat, com 
el festival Panoràmic, amb la pro-
jecció del documental Apollo 11 de 
Todd Douglas Miller –el dimarts 
15 d'octubre– i una exposició de 
diversos artistes, i el Festival Fan-
tastik, que aquest any celebra la 
seva vuitena edició. 
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El Casino de Granollers rebrà di-
vendres dos grups granollerins, 
amb músics veterans que els da-
rrers anys han reprès l'activitat 
dalt dels escenaris. Començaran 
els més joves, Pops, i continuaran 
The Finikito$, reunits de nou fa 
dos anys però amb una motxilla 
musical ben plena.

El grup Pops –format pels gra-
nollerins Frank Martínez i Moi 
Vázquez, i el cardedeuenc Xavier 
Fernández– va presentar l'any 
passat el seu primer disc, La Mar 
Salada (Picap, 2018), però ja pre-
para un segon àlbum, del qual es 
podrà sentir un avanç en aquest 
bolo de divendres. De fet, fa uns 
mesos difonien el vídeoclip d'una  
la versió rockera del Que tinguem 
sort de Lluís Llach.

En el seu directe compten amb 
els músics Coqui Castells (Carde-
deu) a la bateria i Joan Vallcorba 
(Arenys de Munt) als teclats. 

Pops és un grup d'influències 
pop i brit-pop, tot i que també 
beu del rock dels 70, dels 80 i dels 
90. Abans de crear el grup, Frank 
Martínez, la veu i la guitarra de 
Pops, i Xavi Fernàndez, que n'és el 
baix i les veus, van formar part del 
conjunt Treepoli, que va gravar 
tres discs. Per la seva banda, el 
guitarrista solista i veus de Pops, 
Moi Vázquez, ha format part de 
diversos grups com ara la banda 
tribut a Elvis Blue Moon Boys.

El cartell es completa amb la 
banda també granollerina The 
Finikito$, amb músics veterans, 
alguns amb un llarg i fructífer 

historial. El sextet està liderat 
pel guitarra per Lluís Callejón, i 
compta també a guitarra i veus 
amb Rafa Baró Xec, la veu de David 
Casamiquela, el baix de Carlos Ji-
ménez Cume, la bateria i percussió 
d'Armand Parellada, i els teclats 
Casi Mateos.

The Finikito$ va començar com 
a retrobada i divertiment entre 
amics, que fa dos anys pujaven 
als escenaris. La trajectòria els 
va portar, poc després, a l'estudi 
de gravació, d'on n'ha sortit un 
primer disc titulat Whatch Out, 
amb cançons cantades en anglès i 
també un repertori que té influèn-
cies d'Eric Clapton, Tom Petty, The 
Who, King Crimson i Paco Pastori-
us, entre altres grans de la música 
del segle XX.

arxiu

MÚSICA  CITA AMB UNA GENERACIÓ DE MÚSICS AMB DOS ESTILS BEN DIFERENTS I NOUS TREBALLS DISCOGRÀFICS PRIMERENCS

Pops i The Finikito$, al Casino

THE FINIKITO$  La banda va tornar als escenaris fa dos anys

Dv 13 de setembre, 21 h
Casino de Granollers. Preu: 10 euros 
www.entrapolis.com/entrades/viernes-13

A banda del concert, els fans 
i amics de The Finikito$ podren 
sopar amb ells per 5 euros al ma-
teix Casino (amb un entrepà de 
botifarra i beguda).  M.E.

GRANOLLERS. Dràstik Punkaires, la 
seu d'Arcada Koncerts i el Col·lec-
tiu Punkaires, acollirà divendres, 
a partir de les 19 h, la presentació 
del nou disc del grup Zombi Pujol, 
titulat Mediocritat i Putamerdis-
me, que inclou 19 temes que ja es 
poden escoltar a Spotify i que ja té 
un vídeo de la cançó No tenir far-
lopa no em fa por. El treball dóna 
continuïtat a La conjura de les 
iguals (2017).

A l'escenari del local del carrer 
Joanot Martorell també hi pujarà 
Pentina't Lula, la formació de les 
germanes Anna i Laia Pantinat i 
Lula Thomas. Pentina't Lula ca-
talitzen el trauma d'una educació 
musical anacrònica fent cançons 

'MEDIOCRITAT I PUTAMERDISME' ÉS EL TÍTOL DEL TREBALL

Zombi Pujol presenta nou 
disc a Dràstik Punkaires

zombi pujol

CARÀTULA DEL DISC

curtes que sonen a garatge-punk 
amb lletres transgressores i irò-
niques a favor del feminisme i la 
llibertat d'expressió. i
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La fanfàrria La Batllia, estrenada 
el desembre de 2017 amb motiu 
de la missa de festa major d'hivern 
a Granollers, formarà part aviat 
d'un CD, emmarcat en el projecte 5 
orgues catalans per al segle XXI. La 
música de Pol Requesens Roca, edi-
tat per FICTA Música de Barcelona, 
juntament amb el llibre de partitu-
res corresponents, i que implicarà 
també els municipis d'Igualada, 
Montserrat, el Vendrell i Talarn –a 
banda de Granollers–.

La Batllia de Sant Esteve, un 
encàrrec de l'organista Vicenç 
Prunés al compositor igualadí Pol 
Requesens, es va crear per rebre 
les autoritats municipals a la porta 
de l'església i acompanyar-les en 
processó fins a l'interior del tem-
ple en la missa de festa major. La 
fanfàrria està pensada per a tres 
gralles –dues dolces i una baixa–, 
un timbal i dos orgues de tubs, 

Dissabte es gravarà 
'La Batllia' de la 
missa de festa major

ajuntament

MÚSICA  L'ENREGISTRAMENT A SANT ESTEVE S'EMMARCA EN EL PROJECTE '5 ORGUES CATALANS PER AL SEGLE XXI. LA MÚSICA DE POL REQUESENS ROCA'

que interpretaran els músics Enric 
Montsant, Xavier Pijuan, Gemma 
Rovira, Albert Mallorca i Vicenç i 
Ignasi Prunés –els mateixos que fa 
prop de dos anys la van estrenar–.

La peça, que s'enregistrarà 
aquest dissabte a la mateixa esglé-
sia, dura uns cinc minuts i té tres 
pilars sonors, el toc d'inici, la so-
lemnitat i la fe popular –basat en 
els goig de Sant Esteve de Grano-
llers, del mestre Josep M. Ruera–.

'Überquellen Bach'
Aquest dissabte també es gravarà 
a Sant esteve la peça Überquellen 
Bach, del mateix Requesens, que 
la va compondre per a orgue i per-
cussió, i que també va estrenar a 
Granollers l'any 2016. Novament 
els Prunés hi posaran la música 
d'orgue, mentre que el persussio-
nista serà el vigatà Marc Casas.

El projecte pretén captar la so-

LEIOA KANTIKA 
KORALA, CONVIDATS 
D'EXCEPCIÓ DE VEUS

L'església de Sant Esteve va acollir dissabte a la nit un concert d'excel·lent cant 
coral, gràcies a la col·laboració i intercanvis del cor infantil d'Amics de la Unió Veus 
i al prestigiós Leioa Kantika Korala, una formació del País Basc dirigida per Basilio 
Astúlez. Així, es van poder escoltar dos dels cors de veus blanques més recone-
guts de l'Estat i de més prestigi internacional. Creada l’any 2000 dins el Conser-
vatori de Música de Leioa, la coral està formada per 45 joves estudiants de música 
de diverses especialitats i edats. Kantika ha visitat més 15 països d’entre els quals 
destaca Corea del Sud, en el X Simposi Mundial de Música Coral celebrat a Seül el 
2014. Dissabte les dues formacions també van actuar conjuntament.

noritat a orgues molt diferents de 
les composicions contemporànies 
de Requesens, un músic amb una 
prometedora projecció internaci-

onal. Aquest no és l'únic projecte 
que vincula el compositor a Gra-
nollers, sinó que ha participat a 
diverses propostes de l'Orquestra 

de Cambra. De fet, sent estudiant 
de l'ESMUC, el 2012 la formació 
granollerina ja estrenava dues de 
les seves obres al TAG. i
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LES FRANQUESES. Com cada any, el 
cap de setmana del tercer diumenge 
de setembre, les Franqueses tanca 
el cicle de festes majors dels pobles. 
La darrera, doncs, és la de Corró 
d'Avall, i també la que té més acti-
vitats –a l'entorn de mig centenar– i 
acostuma a ser més participativa.

A banda dels actes de cultura 
tradicional, els àpats populars, les 
competicions esportives, la músi-
ca i les iniciatives per a un públic 
familiar omplen carrers i places 
durant quatre dies. Així, avui, di-
jous, Els Encendraires engegaran 
el coet festiu, tot i que l'inici ofici-
al anirà de la mà, divendres (20.30 
h), de la revista Garbuix, encarre-
gada del pregó en l'any que com-
memora el seu 30è aniversari.

Divendres també serà la nit que 
acostuma a ser més concorreguda 
gràcies a les propostes musicals. 
Enguany, a la plaça Joan Sanpe-
ra hi actuaran Andana i els Ebri 
Knight, un dels grups més pre-
sents als escenaris de les festes 
majors del país, gràcies al seu so 
eclèctic inspirat en les arrels tra-
dicionals, però transformat amb 
contundència i lletres combatives. 
Dissabte, al mateix escenari, serà 
el torn de Karaokes Band.

La música també serà present 
a la plaça de l'Espolsada –amb 
directes més tranquils, com el de 
dissabte de l'Orquestra Gerunda, 
que farà concert de tarda i ball de 
nit– i a la plaça de l'Espolsada amb 
les havaneres de fi de festa de diu-
menge, amb la Cobla Cavall Ber-
nat i la preparació de rom cremat 

Corró d'Avall està de festa amb 
mig centenar d'actes en quatre dies

POPULAR  DE DIJOUS A DIUMENGE ES VIURÀ LA DARRERA DE LES GRESQUES ESTIUENQUES DEL MUNICIPI I LA QUE TÉ EL PROGRAMA MÉS AMPLI

arxiu

EBRI KNIGHT  El grup, que serà divendres a Corró, és un dels més solicitats de les festes majors i festivals del país

ENGUANY S'HA DEIXAT DE BANDA LA COMPETICIÓ

Ratafia Sound System a la 
segona edició de l'Skate Jam
La festa de Corró d'Avall reedita 
l'Skate Jam a la pista de Cal Gavatx, 
la principal novetat del programa 
de l'any passat. Ho fa, però, amb 
canvis, ja que la comissió de fes-
ta major pretén aparcar l'esperit 
competitiu del campionat d'skate 
de l'any passat per transformar 
l'activitat en una festa més distesa 

de la comunitat skater.
Per això, en aquesta ocasió, des-

prés de la mateixa edició d'Skate 
Jam, hi haurà la música de Ratafia 
Sound System, una proposta al-
ternativa als sons més comercials 
per fer ballar tothom qui dissabte, 
a partir de les 16 h, passi per la 
pista de Cal Gavatx. 

per part de la comissió de festes.
La programació també aposta de 

manera cada vegada més evident 
per l'entreteniment del públic fa-
miliar, no només amb jocs i tallers, 
sinó també amb espectacles d'ani-
mació com el d'Ambäukatunàbia 
de dissabte (11.30 h) i l'Abracada-
bra de Rovell de l'Ou de diumenge 
(18.30 h). A més, el circ també ha 
agafat una presència destacada a 
la festa, amb el taller a càrrec de 
Circ de Jocs de divendres (18 h), i 
l'espectacle Flou Papagayo de Mu-
music Circus (22 h).Tot embolicat 
amb les habituals activitats espor-
tives i gastronòmiques.  M.E.

Divendres els Ebri Knight duran a la plaça
de l'Espolsada el folk més eclèctic i contundent

L'animació infantil i el circ prenen cada any 
més protagonisme a la programació diària

IGUALTAT

L'associació Mirall 
instal·la una parada 
contra el sexisme

Fa anys que les barres tenen gots 
reciclables de festa major, però 
enguany la comissió ha fet un 
pas més i tampoc se serviran gots 
d'un sol ús als àpats populars.

MEDI AMBIENT

Eliminats dels àpats 
els gots d'un sol ús

Seguint el model d'altres muni-
cipis que organitzen barraques 
de festa major, enguany la plaça 
Joan Sanpera no tindrà només 
una barra per al sopar de diven-
dres, sinó que la comissió s'ha 
obert a la participació d'altres 
entitats del municipi. Així, hi 
seran l'AE Ramassà, el CB Les 
Franqueses i la Unió Ciclista.

PARTICIPACIÓ

Tres entitats faran 
barra a la Sanpera

Les Franqueses participa, per 
quart any consecutiu, a la cam-
panya Festa Lliure, Fes-te lliure 
per promoure l'oci segur i lliure 
d'agressions sexistes i racistes. El 
consistori posa a disposició de la 
ciutadania un telèfon de suport 
i assessorament (680 52 08 99) 
i ha editat material informatiu i 
sensibilitzador, i braçalets amb 
la bandera de l'arc de Sant Mar-
tí que es reparteixen a les festes. 
A Llerona l'associació Mirall va 
muntar un photocall per fer-se 
fotos per compartir a les xarxes 
amb l'etiqueta #photocallfemi-
nistamirall i una frase contra l'as-
setjament. Divendres i dissabte 
també serà a Corró d'Avall.
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L'any 1994 un grup de nois i no-
ies del casal jove municipal de 
Bellavista va gestar la idea de cre-
ar un grup de diables. Aquesta és 
la llavor de la colla Els Encendrai-
res, que aprofitaran la festa ma-
jor de Corró d'Avall per comme-
morar els seus 25 anys d'història. 
"Volem fer una crema de l'ajun-
tament especial, que recordi 
l'efemèride, per la qual cosa hi 
apareixerà un 25", explica Jona 
López, de la colla de diables, que 
també incorporà alguna sorpresa 
al correfoc adult previ de dissabte, 
on cremaran més de 700 carreti-
lles. Les activitats dels Encendrai-
res començaran, però, avui, dijous 
amb el Despertar del foc, i conti-
nuaran divendres amb el correfoc 
infantil i la cercavila cabrona, en 
honor al Cabró, la bèstia d'honor 
de la colla des de 2005.

Durant aquest any, El Encentrai-
res també volen fer altres actes 
d'aniversari. De moment, durant 
la festa estrenaran les samarre-

Els Encendraires celebren els 25 anys 
al correfoc i la crema de l'ajuntament

arxiu / x.s.

EL DINAMISME ASSOCIATIU ES NOTARÀ A CORRÓ D'AVALL TAMBÉ AMB EL GRUIX D'ACTES DE CULTURA POPULAR 

CORREFOC  Els Encendraires és una de les entitats més actives del municipi

La fira d'atraccions 
tindrà franges sense 
soroll per l'accés de 
persones autistes
Els sorolls i els llums intensos són 
especialment molestos per a les 
persones amb TEA (trastorn de 
l’espectre autista). És per això que 
l’Ajuntament ha reservat unes 
franges horàries determinades en 
què els firaires hauran de reduir 
tant la música com el soroll amb 
l’objectiu que les persones amb 
autisme puguin gaudir de la fira 
d’atraccions de la festa major de 
Corró d’Avall. Aquesta mesura, 
adoptada pel govern arran d’una 
instància presentada per Ciuta-
dans les Franqueses, es farà efec-
tiva els dies divendres 13 i dissab-
te 14 de setembre, de 18 a 19.30 
hores per facilitar la participació 
plena d'infants, joves i adults amb 
trastorn de l'espectre autista.

La mateixa mesura, també a 
instàncies de Ciutadans, va apro-
var-se per unanimitat en el ple de 
Granollers de finals de juliol i va 
aplicar-se en determinades fran-
ges horàries de la fira d'atraccions 
situada al Parc Firal. i

tes commemoratives fetes per 
a l'ocasió. Els propers mesos es 
plantegen publicar un llibre sobre 
la seva història i fer una exposició 
dels 25 anys. Durant aquest quart 
de segle de pólvora, el Jona re-
corda com persones com el Pepe 
Algar, el David i l'Ismael Cañas i la 
Merche Toro han estat clares im-
pulsores i membres actius de l'en-
titat. Els diables franquesins, de 
fet, es van  constituir formalment 
el 1996 amb l'ajuda de colles de 
l'entorn. La seva primera bèstia 
de foc va ser el Closques, que anys 
més tard desapareixia d'un ma-
gatzem de la brigada municipal. 
Aquestes són algunes anècdotes 
de la trajectòria d'aquesta entitat 
que vincula unes 200 persones.

Gegants i gegantons
L'Associació Gegants de les Fran-
queses també farceix d'activitat el 
cap de setmana. Dissabte a la tarda 
concentraran gegantons d'arreu a 
la setena trobada. Diumenge serà 

el torn dels grans, amb la quarta 
trobada de gegants a la plaça Joan 
Sanpera i la cercavila fins a la pla-
ça de Can Font, on els Sardanistes 
Franquesins faran també la tradi-

cional ballada de sardanes, amb la 
Cobla Ciutat de Terrassa.

El colofó a les festes populars 
arribarà a les 20.30 h amb el genuí 
Ball de l'Espolsada. i
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 12 al diumenge 15 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

26º 14º 27º 16º 28º 17º 28º 18º

FUTBOL. DIMECRES 11, 18.00 h
EC GRANOLLERS - CE EUROPA
amb Arnau Moya i Emma Muntané
HANDBOL. DIVENDRES 13, 20.30 h
FRAIKIN BALONMANO GRANOLLERS - 
VIVEROS HEROL-BM NAVA
amb AitorCompañón i Guillem Raich
FUTBOL. DIUMENGE 15, 19.00 h
EC GRANOLLERS - FC TERRASSA
amb Roger Santaeugènia i Emma Muntané

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA
POPULAR  EL PROGRAMA D'ACTIVITATS ES VA CLOURE DIMECRES AMB LES HAVANERES I ELS FOCS

L'Editorial Alpina, 
a la Setmana del 
Llibre en Català
GRANOLLERS.  La granollerina Edi-
torial Alpina participa, des de di-
vendres i i fins al 15 de setembre, a 
la 37a edició de la Setmana del Lli-
bre en Català, una important cita 
del sector a la qual la firma ja ha 
participat en edicions anteriors. 
L'Alpina, especialitzada en la re-
alització de mapes i publicacions 
al servei del món excursionista, 
la cultura i la natura, hi presenta-
rà les darreres novetats de guies, 
com la familiar dels Estanys de la 
Catalunya Nord, i mapes, com els 
del Puigmal i els Picos de Europa, 
així com la sèrie Bolets en ruta, en-
tre altres propostes editorials.  

GRANOLLERS. La Roda d'Especta-
cles Infantils i Juvenils ha progra-
mat cinc propostes a la Casa de 
Cultura Sant Francesc entre octu-
bre i desembre.

La primera arribarà el 13 d'oc-
tubre de la mà de la companyia 
Petita Brownie, que portarà una 
adaptació en titelles d'El Patufet. 
El següent espectacle, el del 27 
d'octubre, estarà dedicat als na-
dons. Es tracta d'una proposta de 
la companyia Aboon Teatre que, 
amb el títol Petit Baby Esferix, 
convida, gairebé sense paraules, a 

gaudir de la diversitat de la vida al 
planeta.

La temporada d'espectacles fa-
miliars també comptarà amb les 
obres Cargol treu banya de Pami-
pipa, Hai, la pescadora de somnis 
de Giramàgic i Cuac de Txo Tite-
lles, que clourà el cicle l'1 de de-
sembre. 

La programació a la Casa de 
Cultura Sant Francesc és els diu-
menges a les 17.30 h. La majoria 
d'espectacles, a banda del desti-
nat a nadons, estan recomanats a 
infants a partir de 2 anys.   

Titelles i pallassos ompliran 
la Casa Sant Francesc

LA PISTA LLERONINA,
DELS PRIMERS ACTES 
DE LA FESTA MAJOR

La pista lleronina, amb fangada i festa de l'escuma inclosa, és un dels actes que van 
consolidant-se any rere any. Aquest circuit rural ja emblemàtic encetava un cap de 
setmana intens de concerts, teatre, actuacions infantils, jocs, sardanes i cultura 
popular. La pluja va obligar a posar sota cobert els actes programats dimarts a 
les Antigues Escoles. Dimarts va tenir lloc el tradicional sopar de festa major, i la 
gresca es va cloure dimecres amb havaneres i un espectacle pirotècnic.

xavier solanas

FAMILIAR  ENTRE OCTUBRE I DESEMBRE FARÀ 5 PROPOSTES
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Xerrada sobre medicina xinesa
L'Espai Tranquil de Barbany acollirà divendres 
(18 h) la xerrada Yang Sheng: El cultiu de la salut, 
a càrrec de la diplomada en acupuntura i medicina 
tradicional xinesa, i instructora de bioenergètica 
taoista, Carolina H. León.

Aquest cap de setmana Mollet del Vallès acull una de les fires d'artesania més 
reconegudes del país, que ja compta amb 36 anys d'història. La Fira d'Artesans 
aplega prop d'un centenar de parades de productors artesans als carrers del 
nucli antic del municipi. A més, alguns d'ells hi fan una mostra d'oficis i tallers 
familiars, ja siguin de pa, ceràmica o fusta.

La fira té una part de productes de la llar i personals, com porcellana,  
papereria, marroquineria, estores, seda, fusta, joieria, espelmes, tèxtil, joguines, 
mobles, encens, ungüents o vidre. També hi ha un segon àmbit força ampli de 
productes gastronòmics, com olis, mel, fruits secs, pa, dolços, vins, embotits, 
anxoves i formatges.

La Fira d'Artesans compta, a més, amb un programa d'actes que s'enceten 
divendres, amb la inauguració de divendres a la tarda de la fira i de l'exposició 
Upcycling al centre cultural La Marineta. Dissabte al vespre hi haurà ball amb 
Swing Shot Band; diumenge al migdia, la tradicional actuació dels Castellers de 
Mollet, i al vespre, la cantada d'havaneres amb Les Anxovetes.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 12
17 h Casal d'Avís i Centre Social
Setmana cultural de la gent gran 
de Bellavista
18 h Plaça Joan Sanpera

arxiu / sommollet

DIJOUS, 12
18 h Sala de plens de l'Ajuntament
Tertúlia de l'Arxiu sobre el BMG, amb 
Karles Torra i Jaume Vivé, sota el títol 
Història del Club Balonmano
18 h Museu de Granollers
Jornada per a artistes. Conversa a 
l'entorn de l'artteràpia
DIVENDRES, 13
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
18 h Museu de Granollers
Tallers per donar a conèixer el projecte 
Parelles Artístiques
20 h Dràstik Punkaires
Concert de Zombi Pujol i Pentina't Lula
DISSABTE, 14
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
 9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 h Plaça Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea 
d'Aturats de Granollers
11 h Roca Umbert
Taral·la, fira de la música i l'educació. 
22.30 h Casino
Festa country
DIUMENGE, 15
11 h Roca Umbert
Taral·la, fira de la música i l'educació
18 h Casino
Ball social amb Hector i Esmeralda
DIMECRES, 18
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda 0-15 mesos. Minimúsics 
amb Albada Blay, mestra de música

AGENDA

La Fira d'Artesans de Mollet 
acull un centenar de parades

Ajuntament de Granollers  
Exposició fotogràfica de l'Arxiu 
sobre el Balonmano Granollers. 
Inauguració, avui, dijous, a les 19 h. 
Fins al 22 de novembre
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
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
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
El meu nom és Calotriton i només 
visc al Montseny! Fins al 17 d'octubre 
Can Pedrals 
Punt a punt… Cares de punt de 
creu. Des d'avui, dijous, fins al 27 
de setembre 
Artemisia, art & tendències 
Rodalies Nord, de Bernat Barris. 
Fins al 26 d'octubre

12.30 h Plaça de l'Espolsada
FM Corró d'Avall. Festa de l'escuma
14 h Casal d'avis i Centre Social
Setmana de la gent gran de Bellavista
16 h Pista de Cal Gavatx
FM Corró d'Avall. Skate Jam
17 h Plaça Joan Sanpera
FM Corró d'Avall. Campionat d'escacs
17.30 h Plaça de la Font
FM Corró d'Avall. Animació infantil
18 h A l'olivera de la Rambla
FM Corró d'Avall. Trobada de Gegantons 
18 h Plaça de l'Espolsada
FM Corró d'Avall. Concert de tarda
20 h Plaça Joan Sanpera
FM Corró d'Avall. Botifarrada
20 h Plaça de l'Ajuntament
FM Corró d'Avall. Versots i Font del cabró
22.30 h Plaça de l'Ajuntament
FM Corró d'Av. Cremada de l'Ajuntament
23 h Carretera de Ribesa
FM Corró d'Avall. Correfoc infernal
23.30 h Plaça Joan Sanpera
FM. Mojitada. 1 h Karaokes band i dj
23.30 h Plaça de l'Espolsada
FM Corró d'Avall. Ball de nit
DIUMENGE, 15
9.30 h Zona esportiva municipal
FM Corró d'Avall. Festa de la Bicicleta
10.30 h Carretera de Ribes
FM Corró d'Avall. Jocs gegants casolans
11 h Plaça Joan Sanpera
FM Corró d'Avall. Trobada de gegants
11 h Plaça Can Font
FM Corró d'Avall. Ballada de sardanes
11h Can Gavatx
Circulació de trens tribupats
12 h Plaça Joan Sanpera
FM Corró d'Avall. Vermut musical 
14 h Plaça Joan Sanpera
FM Corró d'Avall. Arrossada popular
18.30 h Plaça Can Font
FM Corró d'Avall. Acte infantil
23.30 h Plaça de l'Espolsada
FM Corró d'Avall. Ball de l'Espolsada
21 h Plaçade l'Espolsada
FM Corró d'Avall. Havaneres

FM Corró d'Avall. Vine a jugar amb 
la comissió. 19 h Minidisco. 21 h El 
despertar del foc
DIVENDRES, 13
10.30 h Plaça de l'Ajuntament
FM Corró d'Avall. Matí infantil i jocs 
del casal. 11 h Juguem a escacs
11 h Plaça Joan Sanpera
FM Corró d'Avall. Miniarc
17 h Centre de Joves a Can Ganduxer
FM Corró d'Avall. Passadís del terror
17.30 h Casal d'Avís i Centre Social
Setmana cultural de la gent gran 
de Bellavista
18 h Plaça de Can Font
FM Corró d'Avall. Taller de circ. 
19 h inici de la cercavila cabrona
20.30 h Plaça de l'Ajuntament
FM Corró d'Avall. Pregó
20.45 h Plaça Joan Sanpera
FM Corró d'Avall. Sopar de barraques
21 h Carretera de Ribes
FM Corró d'Avall. Correfoc infantil
22.30 h Plaça de l'Espolsada
FM Corró d'Avall. Flou Papagayo
22.30 h Plaça Joan Sanpera
FM Corró d'Avall. Holi Fluor Festival. 
23.30 h concert d'Andana i Ebri Knight
DISSABTE, 14
9 h Plaça de la Font
FM Corró d'Avall. Taitxí
9 h Pavelló poliesportiu municipal
FM Corró d'Avall. Torneig de bàsquet
9 h Pistes de tenis municipals
FM Corró d'Avall. Jornada portes obertes
10 h Circuit ferroviari de Cal Gavatx
19a Trobada de vaporistes
10.30 h Camp de futbol 
FM Corró d'Avall. Torneig CF 
Les Franqueses
11 h Plaça de l'Espolsada
FM Corró d'Avall. Xocolatada, taller de 
maquillatge infantil, juguem amb fang i 
animació infantil
12 h Camp de futbol
FM Corró d'Avall. 
Torneig Memorial Jaume Ginestí
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