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EN PORTADA

La plataforma Connectem el Vallès en Bici
promou la creació de traçats interurbans 
que uneixin els pobles de la comarca 

Per una xarxa
pedalable a la comarca

SENSIBILITZACIÓ  Granollers Pedala va organitzar dimecres una acció de foment de la bici davant l'EMT

Pedalant fins
a Barcelona
GRANOLLERS PEDALA VA PARTICIPAR 
DIMARTS EN LA CURSA DEL 
Transport 2019 en el marc de la 
Setmana Europea de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. La cursa enfronta 
el transport públic amb el privat  
per demostrar que el tren, la bici  
i l’autobús són més econòmics,  
pràctics i sostenibles que no pas el 
cotxe. La cursa, entre la Porxada i el 
Casinet d'Hostafrancs, va sortir a les 
9.10 h. El trajecte en tren va durar 1 
h i 2 minuts; la combinació de tren i 
bicicleta 1 hora i 3 minuts –compta 
l'estona per aparcar la bici–; i la  
combinació de bus i metro 1 hora i 10. 
També hi va haver competició entre 
una bicicleta i un cotxe, i només es 
van registrar dos minuts de diferència.

n Per obrir el debat sobre la creació 
d'una xarxa pedalable al Vallès Orien-
tal, la Plataforma Connectem el Vallès 
en Bici ha organitzat per divendres (17 
h, Biblioteca Roca Umbert) una sessió 
amb ponències de Santi Ribas, del De-
partament de Territori, que parlarà de 
l’Estratègia Catalana de la Bicicleta; el 
Consorci Besòs Tordera, que abordarà 
el Pla de Camins Fluvials; Joan Calvera, 
del Projecte Cyclocat i de la Plataforma 
Connectem el Vallès en Bici, que farà 
propostes per a una xarxa pedalable 
a la comarca. A més, coincidint amb la 
Setmana de la Mobilitat, Granoller Pe-
dala mostra aquests dies dues exposi-
cions. Una de fotogràfica a Can Pedrals 
i una altra a Roca Umbert sobre l’excés 
de l’ús del vehicle privat amb el títol 50 
malentesos sobre el cotxe.  

OBRIR EL DEBAT DELS
CAMINS CICLABLES

GRANOLLERS. Diverses entitats per 
al foment de l’ús de la bicicleta de la 
comarca, entre les quals Granollers 
Pedala, s’han agrupat en una pla-
taforma –Connectem el Vallès en 
Bici– per reclamar a les administra-
cions que treballin en la connexió 
ciclable entre els pobles del Vallès. 
“La idea és que tots els pobles 
estiguin connectats amb els mu-
nicipis veïns, que hi hagi una tra-
ça contínua de camins ciclables, 
sobretot en municipis on hi hagi 
estacions de tren per facilitar 
l’accés en bicicleta al transport 
públic”, explica Benjamí Aguilar, 
de Granollers Pedala. L’entitat posa 
com a exemple la nul·la connexió 
que hi ha per a vianants i bicicle-
tes entre Granollers i la Roca, “un 

traçat de només quatre quilòme-
tres”, o entre Lliçà d’Amunt i Gra-
nollers, on sí que s’ha previst habi-
litar un traçat de 840 metres entre 
la rotonda de sortida de la C-17 fins 
al pont de l’estació de Renfe, però 
que “queda sense projecte per 
arribar a Lliçà”. L’entitat recorda 
que les distàncies entre pobles a la 
comarca “són molt curtes”, de ma-
nera que desplaçar-se en bici d’un 
a l’altre “és una opció raonable”, i 
més en zones com la conurbació de 
Granollers –Canovelles, les Fran-
queses i la Roca–, on pràcticament 
la urbanització del territori és con-
tínua i on, en molts casos, “no ca-
len traçats nous, sinó aprofitar o 
senyalitzar vials ja existents”. La 
plataforma reclama a les adminis-

entre els carrers Girona i Tarafa 
no està ben resolta, les terras-
ses conviuen amb el carril bici 
en llocs com les places Baran-
gé i Catalunya, i tampoc no s’ha 
explicat prou bé a la ciutadania 
com funciona l’itinerari”, diu 
Aguilar. Amb tot, apunten des de 
Granollers Pedala, “ens sembla 
bé que s’avanci”, i insten l’Ajunta-
ment a continuar treballant en una 
xarxa global pedalable que perme-
ti un salt qualitatiu important en 
l'ús social de la bicicleta. 

El regidor de Mobilitat, Juanma  
Segovia, assegura que a poc a poc 
s'avança en aquest sentit i ha ex-
plicat que la futura reforma de 
l'avinguda Sant Esteve donarà con-
tinuïtat a l'eix per a bicis que s'ha 
construït al carrer Girona.  

Aparcaments segurs 
Un altre dels temes que ha plante-
jat Granollers Pedala en diverses 
ocasions és la necessitat de des-
encallar el projecte d'aparcaments 
segurs per a bicis previstos en dife-
rents punts de la ciutat, com l’esta-
ció de Renfe de Granollers Centre. 
Segovia avança que pròximament 
es debatrà al ple el conveni amb 
Renfe que permetrà disposar d'un 
espai a l'estació per habilitar-hi un 
aparcament segur de bicicletes, tot 
i admetre que el debat sobre com 
ha de ser l'aparcament i el model 
de gestió que ha de tenir encara 
està obert. D'altra banda, Segovia 
ha explicat que, "mentre no ho 
faci la Generalitat, que és a qui 
correspon", diversos municipis de 
l'AMTU han començat a elaborar 
una ordenança que serveixi de re-
ferència per regular la circulació de 
patinets elèctrics al municipi. i x.l.

tracions que aprofitin les línies de 
finançament que hi ha per a l’ela-
boració d’aquest tipus de projectes 
i que, en la mesura del possible, els 
executin per afavorir un model de 
mobilitat més sostenible. 

Més carrils bici a Granollers 
Sobre els nous carrils bici senya-
litzats fa uns mesos a l’entorn del 
carrer Girona, a Granollers, uns 
traçats que a criteri de l’entitat 
haurien de formar part d’un re-
corregut més ampli que travessés 
tota la ciutat, des de l’entitat asse-
guren que “han servit per millo-
rar la seguretat dels ciclistes i 
la qualitat dels trajectes”, però 
afegeixen que l’actuació ha que-
dat curta: “Ha acabat sent molt 
menys del que s’hauria d’haver 
fet segons el Pla de Mobilitat de 
la ciutat”. A més, afegeixen, alguns 
aspectes no s’han resolt del tot bé. 
“El traçat queda tallat a l’altura 
del carrer Hospital, la connexió 

granollers pedala
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Granollers celebrarà diumenge, 
coincidint amb la Setmana Euro-
pea per a la Mobilitat Sostenible i 
Segura, una nova edició de la Festa 
de la Bicicleta. En aquesta ocasió 
s’han previst tres modalitats de 
pedalada. D’una banda hi haurà 
l’Eliminator BTT, que començarà 
a les 12 h. Els participants sorti-
ran per parelles i competiran de 
manera simultània en un circuit 
curt i explosiu amb algun obstacle. 
El millor de cada sortida avança-
rà a l’eliminatòria següent fins a 
arribar a la final. El recorregut és 
d’1 km dins del parc del Congost 
i hi ha tres categories: masculina 
i femenina (a partir de 16 anys), 
infantil (de 12 a 16 anys) i júnior 
(de 8 a 12 anys). La segona modali-
tat serà la Marxa Cicloturista, per a 
practicants habituals amb bicicleta 
de carretera, a partir de 16 anys, i 
amb un recorregut cicloturista de 
52 km que començarà a les 8.30 
hores. I la tercera modalitat serà 
la Pedalada Popular de caràcter 
lúdic i familiar, a partir de 6 anys. 
Consistirà en un recorregut de 
baixa dificultat de 12 km que co-
mençarà a les 10.30 h al Parc del 
Congost. Per participar a la peda-
lada cal inscriure’s, gratuïtament, 
a www.granollers.cat/esports fins 
aquest dijous. La inscripció in-
clou una assegurança d’accidents, 
avituallament líquid a l’arribada i 
aparcament vigilat de bicicletes. La 
recollida de dorsals per a totes les 
participants començarà a les 7.30 
h i es farà fins a l’inici de cada pro-
va. Els participants també podran 
comprar, per 3 euros, un esmorzar 
i beguda. La festa està organitzada 
per l’Ajuntament, el Club Triatló 
Granollers i el Club Ciclista Grano-
llers i compta amb la col·laboració 
de Granollers Pedala. 

x.solanas/ajuntament

MOBILITAT  TRES MODALITATS: ELIMINATOR BTT, MARXA CICLOTURISTA I PEDALADA POPULAR

Festa de la Bici Urbana a Corró d'Avall
El Patronat Municipal d'Esports, en col·laboració amb la Unió Ciclista  
Les Franqueses, va organitzar diumenge, en el marc de la festa major  
de Corró d'Avall, una nova edició de la Festa de la bicicleta urbana, una 
pedalada popular que aplega cada any centenars de ciclistes i que està 
pensada per promoure l'ús de la bicicleta. La passejada, enguany amb  
140 participants, va sortir de la zona esportiva de Corró d'Avall a les 9.30 h, 
i, després de 12 quilòmetres i de travessar el parc del Falgar i la Verneda, 
va arribar novament a la zona esportiva, on els participants van rebre  
l'obsequi d'una bossa, una carmanyola, aigua i una peça de fruita.

La Diada de la Bicicleta, diumenge
La pedalada popular, de caràcter familiar, té un traçat de 12 km

BUS GRATUÏT A LES FRANQUESES DURANT 
LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
n També amb l'objectiu d'adherir-se a la Setmana Europea de la Mobilitat  
Sostenible i Segura i promoure l'ús quotidià de la bicicleta i el transport públic, 
l'Ajuntament de les Franqueses reparteix títols de transport interurbà de la zona 
Transgran gratuïts a les persones empadronades al municipi entre el 16 i el 20 
de setembre als dos serveis d'atenció a la ciutadania (SAC) de l'Ajuntament, que 
seran vàlids fins diumenge 22 de setembre. La targeta no fa dues validacions  
seguides, de manera que si dues persones han de fer el mateix trajecte en el 
mateix moment, cal que cadascuna disposi de la seva pròpia targeta. Transgran 
compta amb 8 línies de transport urbà que donen servei a una població de  
més de 105.000 habitants –Granollers, les Franqueses, la Roca i Canovelles–.

Les ciutats de Sabadell i Terras-
sa han acordat treballar de for-
ma conjunta per exigir a Foment 
que el traçat del Quart Cinturó 
s'ampliï "com a mínim" fins la 
Ronda Oest sabadellenca. Aquest 
era un dels temes que abordava 
dimecres l'alcalde egarenc, Jordi 
Ballart, amb el president Quim 
Torra, amb qui confiava poder fer 
un front comú per assolir aquest 
objectiu. Ballart es mostrava opti-

mista al voltant d'aquesta qüestió 
perquè, segons assegurava, altres 
ajuntaments, com Castellar o Ma-
tadepera, també hi estan d'acord. 
Igualment, també reclamava al 
Ministeri de Foment "celeritat" 
perquè el tram actual fins a Abre-
ra s'ajusti al calendari i defensava 
estendre la via fins a Granollers, 
tot i que també deia entendre que 
definir un traçat que agradi al ter-
ritori "serà complicat". 

Ballart impulsa un front comú
per avançar en el Quart Cinturó

L'alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, i el conseller de Territori i 
Sosteniblitat, Damià Calvet, van 
presentar dilluns la posada en 
marxa de la Zona de Baixes Emis-
sions a Barcelona, una mesura que 
entrarà en vigor a la capital catala-
na l'1 de gener i que prohibirà als 
vehicles més contaminants poder 
accedir o circular per l'interior de 
la ciutat de dilluns a divendres en-
tre les 7 i les 20 h. La zona implica 
una àrea de més de 95 km2 que 
inclou, totalment o parcialment, 
Barcelona (a excepció de la Zona 
Franca-Industrial i el barri de 
Vallvidrera, Tibidabo i les Planes) 
i quatre municipis més: l’Hospita-
let de Llobregat, Cornellà de Llo-
bregat, Esplugues de Llobregat i 
Sant Adrià de Besòs. Malgrat que 
el tret de sortida es faci en aquests 
municipis, la Generalitat té previst 
estendre la zona de baixes emissi-
ons a totes les ciutats de Catalunya 
més endavant, "no només com a 

mesura correctora, sinó també 
com a mesura de prevenció", 
deia el conseller Calvet, i que la 
mesura –que alhora ha d'implicar 
una millora en l'oferta de trans-
port públic– s’inclogui en la nova 
llei de protecció de l’atmosfera. 
Segons l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, actualment ja hi ha una 
dotzena de municipis de la demar-
cació interessats a implementar 
aquesta mesura. 

Pel que fa a Granollers, el re-
gidor de Mobilitat assegura que 
"no té sentit que els vehicles 
contaminants no puguin circu-
lar per Barcelona però en canvi 
sí que puguin fer-ho per altres 
ciutats", perquè "no podem fer 
pedaços en la lluita contra la 
contaminació atmosfèrica". En 
aquest sentit, reclama una "refle-
xió conjunta" entre tots els muni-
cipis de l'entorn metropolità per 
treballar plegats en la gestió de la 
mobilitat a les ciutats. 

"En la lluita contra
la contaminació
no podem fer pedaços"

LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS ES PODRIA ESTENDRE ARREU

EN PORTADA
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SOCIETAT
Inauguració del curs, a Bellavista
Uns 200 docents de tota la comarca van assistir dimarts a la lliçó 
inaugural del curs 2019-2020 organitzada pel Centre de Recursos 
Pedagògics del Vallès Oriental, que va tenir lloc al Teatre Auditori 
de Bellavista. El ponent d'aquesta edició va ser el divulgador científic 
Marc Boada, qui va tractar sobre l'impuls de la ciència a l'aula.

Les Franqueses es tenyeix de lila
La façana de l'Ajuntament de les Franqueses s'il·luminarà, 
divendres, de color violeta. El municipi s'adhereix, així, a 
la convocatòria i al manifest 20-S Emergència Feminista, 
impulsat per la Plataforma Feminista d'Alacant arran de 
l'increment d'agressions sexistes a partir de juliol. 

Les càmeres de lectura 
de matrícula als accessos de 
la ciutat, a punt per instal·lar
GRANOLLERS. Els tràmits 
previs a la instal·lació 
de càmeres de lectura 
de matrícules als acces-
sos viaris de Granollers 
ja s'estan ultimant. La 
junta de govern ha ad-
judicat el contracte de 
subministrament i ins-
tal·lació a l'empresa 
Aplicaciones Eléctricas 
ENE, SA, amb un im-
port total de 94.570,44 
euros, més 19.859,79 
en concepte d'IVA, que 
representa una rebai-
xa del cost licitat del 
10,25%. A més, estipu-
la un preu unitari per a 
possibles modificacions de 8.597 
euros per cada punt de vídeo vi-
gilància. Al concurs públic s'hi van 
presentar una desena d'empreses.

Un cop contractats els equips de 
les 13 càmeres de control en 11 
punts dels principals accessos, cal 
adjudicar també el segon lot del 
contracte –encara pendent–, que in-
clou el cablejat de fibra òptica per a 
la connexió efectiva de les càmeres. 
L'actuació pretén detectar el pas de 
vehicles buscats per la policia –és a 
dir, que hagin estat robats o siguin 
sospitosos d'haver estat implicats 

SEGURETAT  LA JUNTA DE GOVERN HA ADJUDICAT EL SERVEI A APLICACIONES ELÉCTRICAS ENE

en fets delictius–. El sistema de se-
guretat, que s'alimenta de la base de 
dades de matrícules que compartei-
xen Mossos d'Esquadra i policies lo-
cals, emetrà una alarma a la comis-
saria de la Policia Local, de manera 
que permetrà la reacció immediata 
de les patrulles. Manca adjudicar el 
contracte de manteniment anual.

Videovigilància a Roca Umbert
L'Ajuntament també ha adjudicat 
un tercer lot a l'empresa Protección 
e Imagen, SL, per a la instal·lació de 
càmeres de videovigilància al recin-

te de Roca Umbert i els equips infor-
màtics corresponents. El preu dels 
equips i els treballs és de 29.662,62 
euros (IVA inclòs).

Els aparcaments
El govern municipal explicava fa 
uns mesos que també es plante-
ja introduir càmeres als aparca-
ments públics més grans de la ciu-
tat –Congost, Ponent i Jutjats–, on 
s'hi produeixen alguns robatoris i 
desperfectes a vehicles, així com al 
nucli antic, especialment a la zona 
comercial del centre. i m.e.

Les alumnes de batxillerat de l'ins-
titut Carles Vallbona Júlia Fajardo, 
Sara Jurado i Clàudia Colomina, 
juntament amb el seu tutor, Ivan 
Nadal, i un noi de l'institut Thalas-
sa de Montgat, participaran a la fira 
mundial de recerca Expo Sciences 
International, que se celebrarà 
a Abu Dhabi (els Emirats Àrabs) 
del 24 al 28 de setembre. Ho fa-
ran gràcies a un treball pràctic i 
multidisciplinari sobre l'aplicació 
de la robòtica en el món educatiu. 
"Primer vam investigar com fun-
cionen els robots. Després vam 
desenvolupar les activitats en 
diferents blocs: medi ambient, 
matemàtiques i física, i ciències 
socials", detallen les noies sobre el 
procés del treball de recerca, que 
ha demostrat que, didàcticament, 

els infants comprenen millor i pa-
ren més atenció als coneixements 
si físicament s'hi incorporen ele-
ments. Les investigadores afirmen: 
"No és només un paper o una 
pissarra, sinó que veuen el que 
aprenen. Així estan més impli-
cats en allò que fan". Els alumnes 
han experimentat diversos mate-
rials didàctics que, amb els robots 
indicats, permeten netejar petites 
superfícies de basses de jardins a 
mode de xarxa d'arrossegament, 
sistemes de mesura de temperatu-
ra amb càmera tèrmica, etc.

El treball és una recerca inte-
rescolar, "un experiment, que 
va més enllà d'un sol centre. 
Hem obert camí per decidir si 
s'hi vol continuar apostant", ex-
plica Nadal.  aïda jiménez

EDUCACIÓ  TREBALL SOBRE ROBÒTICA A LES AULES

Tres alumnes del Vallbona, 
a una fira mundial de 
recerca als Emirats Àrabs

a.j.

L'EQUIP TRIAT  Ivan Nadal, Júlia Fajardo, Sara Jurado i Clàudia Colomina

arxiu
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Les obres prèvies al desdoblament 
de la línia R3, pendents des de fa 
anys, han fet aquesta setmana un 
pas més amb la licitació, per part 
d’Adif, del contracte d'obres per a 
la supressió de dos passos a nivell 
a la Garriga, amb un pressupost de 
4.121.112 euros. L’actuació, amb 
un termini d'execució estimat de 
15 mesos, permetrà integrar la in-
fraestructura ferroviària als dos 
punts i augmentar així la seguretat 
i la mobilitat per al trànsit rodat 
i de vianants i la fluïdesa per a les 
circulacions de trens. La supressió 
d’aquests passos són els treballs 
previs a la duplicació de la via en 
diversos trams de la R3, concre-
tament entre Parets i Granollers i 
entre les Franqueses i la Garriga, 
que s’afegeixen als projectes de 
remodelació de via i electrificació i 
d'adequació de les instal·lacions de 
seguretat i comunicacions a les es-
tacions de Parets, Granollers-Cano-
velles, les Franqueses i la Garriga. 

LES FRANQUESES. L'Ajuntament de 
les Franqueses ha licitat aquesta 
setmana el contracte d'obres per 
a la rehabilitació de les façanes i 
els porxos del pati nord de l’edifi-
ci modernista de l’ajuntament, un 
contracte que s'estima en 257.369 
euros i que es preveu que s'executi 
en un termini de sis mesos un cop 
adjudicats els treballs. El termini 
de presentació d'ofertes acaba el 
7 d'octubre. La intervenció con-
sistirà a netejar els porxos, refer 
les parts malmeses i millorar la 
impermeabilització; fer una nete-
ja superficial de les façanes, con-
solidar i reparar el revestiment, 
substituir els elements malmesos 
i eliminar la vegetació; i canviar la 
fusteria de portes i finestres per 
millorar l'eficiència energètica i 
evitar les filtracions d'aigua.

L'edifici de l'Ajuntament data de 
1912 i està inclòs dins el Pla Es-

arxiu

MODERNISME  El consitori s'ha remodelat diverses vegades els últims anys

PATRIMONI  L LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SUBVENCIONARÀ LA INTERVENCIÓ AMB 200.000 EUROS

A concurs els treballs
per rehabilitar la façana
del pati nord de l'Ajuntament

pecial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic des de l'any 2000. 
Això suposa que el principi d'inter-
venció a l'edifici ha de ser mínim, 
sense afegir-hi elements que no 
siguin necessaris per a l'estabili-

tat de l'estructura, mantenint les 
obertures i les característiques 
constructives originals.

La primera intervenció a l'edifici 
de l'Ajuntament es va fer els anys 
1984 i 1985, quan es va transfor-

mar d'escola als usos actuals. L'any 
2003 es van rehabilitar la façana 
principal i la tanca perimetral. El 
2008 es va actuar en les façanes in-
teriors de l'edifici central i el 2013 
es van millorar les cobertes.

Subvenció de la Diputació
Per finançar la intervenció al pati 
nord, l'Ajuntament comptarà amb 
una aportació de la Diputació de 
Barcelona de 200.000 euros, una 
subvenció que prové de la partida 
que aquesta administració dedica a 
edificis singulars i elements patri-
monials i que enguany, coincidint 
amb l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural, serà de 23,5 milions d'eu-
ros repartits en 200 actuacions per 
preservar el patrimoni arquitectò-
nic de la demarcació. 

Rehabilitació de Can Puntes
Entre aquestes actuacions també 
hi haurà una reforma de la faça-
na de l'edifici modernista de Can 
Puntes, entre els carrers Santa Eli-
sabet, Espí i Grau i Jaume Camp de 
Granollers, que comptarà amb una 
subvenció de 60.000 euros. El pro-
jecte de rehabilitació també inclou 
la millora de l'accés a la planta co-
berta i dotar-la de les mesures de 
seguretat necessàries. i x.l.

INFRAESTRUCTURES

Pas endavant en 
els treballs previs
a la duplicació
de la línia R3
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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.-És útil prendre aspirina infan-
til cada dia per prevenir infarts i 
embòlies?
R.-Només té sentit prendre aspi-
rina per prevenir problemes si es 
pertany a un grup de risc i l’hi ha 
aconsellat el metge. Les persones 
que no tenen factors de risc no 
obtenen cap benefici.

P.-Quan cal vacunar-se de la 
grip? La vacuna té cap efecte se-
cundari?
R.-Al nostre país, sense haver-hi 
una data fixa, el que es recomana 
és vacunar entre finals de setem-
bre i mitjans d’octubre. Pel que fa 
als efectes secundaris, encara que 
com qualsevol fàrmac no n’està 
exempta, els beneficis que aporta 
la vacuna són prou importants i 
no paga la pena plantejar-se els 
possibles efectes secundaris.

x.solanas/ajuntament

EXTINCIÓ Quatre dotacions de Bombers van intervenir per apagar el foc

LES FRANQUESES. Els veïns i veïnes 
més grans de Bellavista s'han trobat 
durant set dies al Casal d'Avis i Cen-
tre Social del barri amb motiu de la 
Setmana Cultural de la Gent Gran. 
Durant tota la setmana, que va aca-
bar diumenge amb el ball de comi-
at amb música en viu, hi ha hagut 
desenes d'activitats, com treballs 
manuals, música, tallers i teatre. 

ENTITATS   UN ANY MÉS ELS ACTES PROGRAMATS HAN TINGUT UNA PARTICIPACIÓ NOMBROSA

La gent gran de 
Bellavista celebra 
la Setmana Cultural

Una taula rodona amb el títol Càn-
cer de cap i coll: tabac, alcohol i 
virus serà l’acte central, divendres 
27 de setembre al vespre, de la 17a 
edició del sopar benèfic de la Fun-
dació Oncovallès, que se celebrarà 
a l’Hotel Ciutat de Granollers. Pere 
Cladellas, president de la Funda-
ció Oncovallès, i Josep Mayoral, al-
calde de Granollers, presidiran la 
taula rodona, que estarà modera-
da pel doctor Josep Maria Ibáñez, 
president del Comitè Tècnic Sani-
tari d’Oncovallès. Com a ponents 
hi participarà el Dr. Miquel Quer 
Agustí, Catedràtic d’ORL de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i 
cap del Servei d’ORL i Cirurgia de 
Cap i Coll de l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau, de Barcelona, i 
altres autoritats. Per inscriure’s al 
sopar –60 euros per persona– cal 
trucar al tel. 93 870 01 67 o enviar 
un correu a fundacio@oncovalles.
cat abans del divendres 20 de se-

Oncovallès abordarà el 
càncer de cap i coll en 
el seu 17è sopar benèfic

LES INSCRIPCIONS ESTAN OBERTES FINS AQUEST DIVENDRES

La consultoria Àgora i el Gremi 
d'Hostaleria del Vallès Oriental 
han organitzat una experiència 
solidària i gastronòmica per re-
captar fons per al Projecte Diabe-
tis, una iniciativa en col·labora-
ció amb l’Hospital de Granollers 
per crear una nova línia mèdica 
per implantar bombes d’insulina 
per a pacients diabètics. El sopar 
serà a Can Jonc, d'Alella, el 26 de 
setembre (19 h). Els fons recap-
tats es destinaran a un projecte 
desenvolupat juntament amb 
l’empresa Medtronic, fabricant 
de bombes d'insulina que en cer-
tifica el compliment. D’aquesta 
manera, l’Hospital de Granollers 
passarà a ser el segon hospital 
de Catalunya amb aquesta certi-
ficació (actualment la té l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona). Així, els 
pacients diabètics podran gaudir 
d’un millor control de la diabetis 
a prop de casa, estalviant-se des-

plaçaments a Barcelona cada dues 
setmanes, amb més probabilitats 
de gaudir d’un d’aquests aparells, 
ja que n’augmentarà la disposició 
i, sobretot, millorar la qualitat de 
vida i de salut. Segons els orga-
nitzadors, aquesta experiència 
solidària i gastronòmica tindrà 
un format "d’alt nivell en un lloc 
idíl·lic, elegant i molt exclusiu". 
La iniciativa ha estat creada per la 
consultoria Àgora juntament amb 
el Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Oriental, i pretén repetir-se cada 
any per contribuir a projectes 
mèdics i socials, que seran "con-
crets, assolibles i controlables", 
de manera que pugui fer-se un se-
guiment del projecte per garantir 
que s’aconsegueixen els objectius. 
En el cas del primer sopar solidari, 
dijous vinent, es demana confir-
mar l’assistència a través d’Àgora 
al tel. 93 870 64 08. El preu del so-
par és de 85 euros per persona. 

L'ACTE SERÀ DIJOUS 26 DE SETEMBRE A CAN JONC, A ALELLA

Àpat solidari per recaptar
fons per un projecte de 
l’Hospital sobre la diabetis

tembre. Durant el sopar se sorte-
jarà una escultura cedida per Car-
me Albaigés, dibuixant i escultora, 
llicenciada en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona. 

Cursa

El Club Natació Granollers s'ha afegit a 
la iniciativa de la cursa En Marxa Con-
tra el Càncer que organitza l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer (AECC) el 
diumenge 29 de setembre. La cursa farà 
un recorregut de 5 km pel centre de la 
ciutat amb sortida a les 10.30 h a la plaça 
Perpinyà. El CNG ha tramitat inscripcions 
i el dia de la cursa farà sessions obertes  
de zumba i ioga a la plaça de la Corona 
després del lliurament de premis.

SUPORT DEL CNG A
LA CURSA DE L'AECC

Amb el lema Aquí no llencem res, 
quatre informadores del Consorci 
de Residus són aquesta setmana 
a les Franqueses per recordar als 
veïns i comerciants els bons hàbits 
de la selecció de residus i l’ús de les 
deixalleries. L’objectiu de la cam-
panya és reduir el volum de residus 
que no se separen correctament i 
que van a parar al contenidor de la 
resta i que es aprofitar si es llances-
sin al contenidor corresponent.  

Campanya a favor 
del reciclatge
a les Franqueses
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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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A UGT VOLEM DIR ADÉU A 
LA JORNADA DE 8 HORES

Avui dia tenim limitada la càrrega 
de treball a 8 hores diàries gràcies a 
l’esperit inconformista de centenars 
de treballadors que un dia van dir 
«prou». Els vaguistes de La Cana-
denca de Barcelona van paralitzar la 
capital catalana fins que el 3 d’abril 
de 1919 el president del govern es-
panyol, Álvaro Figueroa Torres, va 
cedir a les seves exigències i va sig-
nar el decret de limitació horària. No 
es tracta, doncs, d’un assoliment 
recent. Ni tan sols d’aquest segle. 
Per això a UGT creiem que Ja és 
hora, per tant, de reprendre aquest 
esperit de lluita i plantar-se davant 
una jornada que actualment és in-
sostenible.

A UGT la lògica, després d’aquests 
100 anys sense canvis, ens dicta 
que ha arribat el moment de fer un 
salt endavant: Treballar millor, tre-
ballar menys i cobrar més no només 
és possible, sinó que ens permetrà 
disposar d’una societat més justa, 
equilibrada i sostenible.

Fins ara el gran augment de la ca-
pacitat productiva només ha supo-
sat beneficis pels empresaris, alho-
ra que ha de servir d’excusa per a 
la destrucció sistemàtica de molts 
llocs de treball. Cada nova gene-
ració de màquines produeix més 
i necessita menys mà d’obra. La 
pèrdua de poder adquisitiu —i de la 
capacitat de consum—, la reducció 
de les cotitzacions i l’augment de 
la necessitat de subsidis o d’ajudes 
són algunes de les conseqüències 
que ja ens trobem actualment i que 
no faran sinó augmentar la despesa 
pública si continuem amb el mateix 
model de jornada laboral. UGT vol 
un canvi que permeti als treballa-
dors poder gaudir d’una bona esta-
bilitat —tant social com econòmi-
ca—, ja que aquesta és la clau per 
poder millorar la riquesa dels nos-
tres recursos públics.

La viabilitat d’aquest plantejament, 
sempre en entredit per alguns, ja 
ha sigut comprovada satisfactòria-
ment a molts altres països: Segons 

el llistat de l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE) de 2014, Aleman-
ya és el país amb una mitjana més 
baixa d’hores treballades, concre-
tament 1.371 hores anuals amb un 
salari mitjà de 45.170 euros. El se-
gueixen Holanda, amb 1.419 hores 
anuals i un salari mitjà de 48.109 
euros; Noruega, amb 1.419 hores 
i un salari mitjà de 67.144 euros; i 
Dinamarca, que compta una jorna-
da laboral anual de 1.419 hores i un 
salari mitjà de 53.061 euros.

Espanya, per contra, té una mitjana 
anual de 1.691 hores laborals i un 
salari mitjà de 26.027 euros anuals. 
Hi ha, doncs, molt espai de millora 
respecte als nostres veïns europeus 
i a UGT pensem que aquesta millo-
ra ha de passar per la contrarefor-
ma laboral perquè les dues últimes 
reformes impulsades pels partits 
PSOE i PP que han reforçat la flexi-
bilitat laboral, no han servit per as-
solir la plena ocupació i pel contrari 
han suposat més precarietat, injus-
tícia social i ens allunyen cada ve-
gada més dels països capdavanters 
d’Europa.

UGT vol una contrareforma labo-
ral que derogui les anteriors, que 
només ens han dut a una precarie-
tat laboral mai vista en els últims 
anys, i que limiti el treball diari a 6 
hores. Amb aquest canvi, per cobrir 
una jornada laboral de 24 hores es 
necessitaran quatre torns de treball 
i es reduirà l’atur, a més de distri-
buir-se equitativament els beneficis 
privats.

Les oligarquies econòmiques i els 
polítics liberals han fet creure a 
l’opinió pública, a través dels seus 
mitjans de comunicació, que la 
classe treballadora viu per sobre de 
les seves possibilitats. Ans al con-
trari: la gent treballadora té salaris 
per sota de les seves necessitats i 
ha d’exigir un canvi. Diguem tots «ja 
n’hi ha prou». 
A UGT volem dir adéu a la jornada 
laboral de 8 hores.

GRANOLLERS
c. Esteve Terrades, 30-32 (08400)
Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02
Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS
c. Balmes, 10, 2 (08100)

Tel. 93 579 07 17
Fax 93 570 78 90

www.ugtvallesoriental.cat

El Casino de Granollers vol recuperar els 
seus orígens "com a seu cultural i de de-
bat" a la ciutat. Així ho explicava el presi-
dent de l'entitat, Josep Rius, que dilluns 
donava pas a la presentació dels Debats al 
Casino, un cicle de ponències de primer ni-
vell que s'emprendran el 26 de setembre i 
que són "el punt d'inici d'aquesta nova 
manera de fer de la junta directiva", que 
ja prepara la commemoració del 140è ani-
versari del Casino.

L'acte va comptar amb la presència del 
secretari general de Cultura de la Gene-
ralitat, Francesc Vilaró, que va lloar la 
proposta. "És una gran iniciativa. En els 
moments de canvi actuals, la reflexió, 
el debat i l'humanisme són clau; són les 
activitats que ens calen", deia. El respon-
sable del govern català assegurava que "si 
no ens aturem i obrim debats, estem 
perduts", i recordava que cal pensar quins 
canvis comportaran avenços en l'àmbit de 
la intel·ligència artificial i la biotecnologia, 
per exemple. "Quin mercat de treball tin-
drem? com serà la mobilitat?", qüestio-
nava.

I és que precisament, el primer cicle de 
Debats al Casino té com a fil conductor les 

Mirades alternatives i "la reflexió sobre 
com serà la nostra societat en un futur 
proper", detallava el coordinador de la ini-
ciativa, Ramon Font. Així, s'hi ha convidat 
l'enginyer agrícola, historiador, divulgador 
i nét de l'autor de La matemàtica de la histò-
ria, Alexandre Deulofeu (el proper dijous); 
l'empresari i expert en mercats financers 
Alfons Duran, el catedràtic d'Economia i 
professor universitari Germà Bel, l'advocat 
i doctor en psicologia social Josep Redorta, 
l'enginyera de telecomunicacions i doc-
tora en Ciències de la Computació Emilia 
Gómez, el cuiner Fermí Puig; el doctor en 
física teòrica i científic del CSIC Antonio Tu-
riel, la psicòloga i divulgadora Dolors Reig, 
el periodista especialitzat en viatges Xavier 
Moret, i el periodista exdirector de Le Mon-
de Diplomatique Ignacio Ramonet.

L'alcalde, Josep Mayoral, va tancar l'acte 
amb un nou elogi per a "la proposta d'una 
acció educadora del Casino, que ens 
permetrà créixer com a ciutat i com a 
ciutadans". "Com fer un món més just i 
solidari ha d'estar sempre a la taula de 
debat, i això només es pot fer a través 
del coneixement, el pensament i el dià-
leg", concloïa. i montse eras

"Els Debats al Casino són una gran 
iniciativa, de les que calen al país"

m.e.

PRESENTACIÓ  Josep Rius, Josep Mayoral, Francesc Vilaró i Ramon Font (d'esq. a dreta)

ENTITATS  EL SECRETARI GENERAL DE CULTURA, A LA PRESENTACIÓ DEL CICLE

Els centres d'estudis locals del Vallès han 
obert les inscripcions al sisè Curs d'Història 
del Vallès, que aquesta tardor es dedicarà als 
40 anys d'ajuntament democràtics. El 13 de 
novembre, a la Fundació Bosch i Cardellach 
de Sabadell, una de les ponències de curs 
versarà sobre el primer consistori de la re-
cuperada democràcia a Granollers, de 1979 
a 1983, i com, contra tot pronòstic, el PSC 
va guanyar les eleccions. El regidor i histo-
riador Albert Camps analitzarà quins motius 
poden explicar la victòria socialista i com va 
ser la vida municipal durant el quadrienni, 
així com els resultats dels comicis de 1983.  

Un curs d'història 
del Vallès tractarà el 
consistori de fa 40 anys

Notícies en Xarxa, l'informatiu més matiner 
que emet VOTV i la resta de cadenes de la 
xarxa de televisions i ràdios locals, ha ini-
ciat nova temporada amb més connexions 
a l'exterior. El programa, que s'emet de 7 a 
10 h de dilluns a divendres, manté l'estruc-
tura i l'horari de la temporada anterior, de 
manera que tracta l'actualitat de 7 a 9 h i 
obre l'anàlisi de 9 a 10 h. Una de les nove-
tats és la incorporació del periodista Marc 
Rodríguez, de Mataró Audiovisual, que pre-
sentarà la part més informativa juntament 
amb Thaïs Trujillo. Seguidament, Vanessa 
Raja condueix l'espai per a la reflexió. 

L'informatiu matinal 
a VOTV prioritza les 
connexions exteriors
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GRANOLLERS. Els equips de go-
vern de Granollers i Canovelles 
van reunir-se dimarts per tractar 
una trentena de temes que són 
comuns als dos municipis. Aques-
tes són reunions habituals a l'ini-
ci del mandat per posar en comú 

POLÍTICA  ELS DOS MUNICIPIS CREARAN COMISSIONS DE TREBALL ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA D'HABITATGE, CIVISME I CONVIVÈNCIA

"Cal mirar més enllà de la ciutat i 
planificar plegats la conurbació"

ajuntament

REUNIÓ  Els governs de Granollers i Canovelles van abordar plegats en una reunió una trentena de temes

projectes municipals de cara a la 
redacció del Pla d'Actuació del 
Mandat (PAM). "Hem començat 
amb el govern de Canovelles i 
durant l'octubre també ho fa-
rem amb els de les Franqueses 
i la Roca", explicava l'alcalde de 

Granollers, Josep Mayoral, qui afe-
gia que l'objectiu de les trobades 
és "fugir de la mirada curta de 
la pròpia ciutat i obrir-la cada 
cop més a l’àmbit de la conur-
bació". "No té sentit que només 
planifiquem la nostra ciutat, 

El Casino de Granollers acollirà 
dimecres (19.30 h) la presentació 
del llibre Ho tornarem a fer, de Jor-
di Cuixart, una publicació en què el 
president d'Òmnium transforma la 
tristesa i la grisor d'una cel·la en 
el millor altaveu de la lluita com-
partida per l'autodeterminació i 
els drets humans. Al llibre, Cuixart 
convida a no defallir, a protestar i a 
la mobilització permanent no vio-
lenta. "Perquè quan la injustícia 
és la llei, la desobediència civil 
és un dret", assegura. La presenta-
ció anirà a càrrec del vicepresident 
d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i 
del periodista i exdiputat de la CUP 
al Parlament David Fernàndez. La 
sessió estarà moderada per la pe-
riodista i directora del SomGrano-
llers, Montse Eras. L'acte està orga-
nitzat per Òmnium i Ara Llibres, i la 
col·laboració de La Gralla. 

SOBIRANISME  

Marcel Mauri i 
David Fernàndez 
presenten el
llibre de Cuixart

El grup municipal d'ERC Grano-
llers ha presentat una moció per 
debatre al ple municipal de su-
port a les ONG que treballen al 
mar Mediterrani. El text recorda 
que al Mediterrani han mort més 
de 14.000 persones des del 2014 i 
assegura que "és urgent l’establi-
ment de corredors humanitaris 
segurs i programes de reassen-
tament i reubicació per soluci-
onar el problema". La moció ex-
pressa el suport amb les ONG que 
naveguen pel Mediterrani per res-

catar persones i denuncia la per-
secució política que reben; reitera 
el compromís de l’Ajuntament de 
Granollers com a municipi d’acolli-
da i exigeix al Govern de l’Estat el 
compliment de les sentències que 
l'obliguen a complir compromi-
sos de reubicació i reassentament 
de 19.500 persones i a transferir 
a la Generalitat la competència i 
els recursos per a l’acollida de les 
persones immigrades, sol·licitants 
d’asil, refugiades i beneficiàries de 
protecció internacional.  

Moció de suport a les ONG
que treballen al Mediterrani

Cs vol una ordenança que 
reguli la tinença d'animals

perquè aspectes com la mobili-
tat, la qualitat de l'aire o la ges-
tió del riu són compartides". De 
fet, destacava Mayoral, en aquesta 
edició van tractar-se fins a 29 te-
mes compartits, fet que "demos-
tra que la interrelació entre els 
dos municipis cada cop és més 
important".

Un dels aspectes que més es va 
valorar en la reunió, segons l'al-
calde, va ser la participació de Can 
Palots a la programació d'Escena 
grAn, i entre els acords concrets 
hi ha la creació de comissions es-
pecífiques de treball en matèria 
d'habitatge, convivència i civisme.  

Altres temes que es van tractar 
en la reunió feien referència als au-
tobusos Transgran, la gestió ambi-
ental del Congost, la lluita contra el 
canvi climàtic i la qualitat de l’aire, 
el desdoblament de la línia R3 i el 
projecte de remodelació de l’esta-
ció de Granollers-Canovelles.

També l'ordenació metropoli-
tana, el disseny del Pla General 
d'Ordenació Urbanística de Cano-
velles, en fase de redacció, i el 3r 
Pla Estratègic de Granollers, que 
s'abordarà pròximament.   

El regidor de Medi Ambient i Es-
pais Verds Obres i Projectes de 
l'Ajuntament de Granollers, Albert 
Camps, es perfila com el nou presi-
dent del Consorci Besòs Tordera, 
un ens supramunicipal que depèn 
del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i que s'encarrega de ges-
tionar la millora de l’espai fluvial 
d'aquestes conques. El Consell Co-
marcal celebrarà dimecres vinent 
el ple en què podria aprovar-se 
aquest nomenament.  

Camps es perfila 
com a president 
del Consorci Besòs

Els governs de Granollers i Canovelles aborden els projectes conjunts

El grup municipal de Ciutadans a 
l’Ajuntament de Granollers propo-
sa regular la tinença responsable 
d'animals de companyia i la crea-
ció d'una taula local sobre protec-
ció animal. El regidor Juan Manuel 
de Vargas assegura que "caldria 
redactar ordenances específi-
ques que abordin de manera 
completa i actualitzada la tinen-
ça d'animals de companyia", com 
l'adopció d'animals, les condicions 
higièniques, l'ús de morrions, la di-
fusió d'avisos d'animals extraviats 

i els protocols d'actuació davant 
l'abandonament i maltractament. 
El regidor també aposta per crear 
una taula local sobre protecció ani-
mal que posi en contacte l'Ajunta-
ment amb protectores, activistes i 
entitats en defensa dels animals.

D’altra banda, Cs insta l’Ajun-
tament a crear un recinte per a la 
pràctica de la cal·listènia o l’street 
workout a l'aire lliure, “una pràc-
tica esportiva de moda entre 
els joves que proposa un estil 
de vida saludable".  
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
10/09 Isidre Lloveras Estrada  91 anys 
11/09 José Henares Ramírez  55 anys
11/09 Antonio Arévalo García  76 anys
11/09 Jaume Jover Domingo  85 anys 
11/09 Gracia Rodríguez Tinajo  90 anys
12/09 Antonio-José Cejas Jiménez 91 anys
12/09 Rosendo Cuní Jané  71 anys

13/09 Antonio Mesa Merino  94 anys 
13/09 Esteban Pérez Ruiz  67 anys
13/09 María Murillo Villanueva  72 anys
14/09 Isidro Trinidad Morán  81 anys
14/09 Francisco Sánchez Navarro  81 anys
16/09 Asunción Caballero Oliz  91 anys
16/09 Narcís Prats Roura  83 anys

x.l.

PRESENTACIÓ  La plataforma anuncia accions als barris els pròxims mesos

GRANOLLERS. La plataforma Gra-
nollers contra les privatitzacions. 
Aturem la llei Aragonès, es mobi-
litzarà dijous (19 h) a la Porxada 
per rebutjar el projecte de Llei de 
Contractes de Serveis a les Perso-
nes –coneguda com a Llei Arago-
nès–, impulsat pel Govern de la 
Generalitat i que actualment s’es-
tà tramitant al Parlament.

Per als integrants de la platafor-
ma, el projecte de llei pot suposar 
la major externalització de serveis 
bàsics del govern català. “L’apro-
vació de la llei, previsiblement 
al novembre, afectaria sectors 
tan essencials com la sanitat, 
l’educació o els serveis d’aten-
ció a les persones”, denunciaven 
dijous els portaveus de la plata-
forma.

La llei regula explícitament l’ex-
ternalització sanitària de serveis 
ginecològics i obstètrics, pedià-
trics, serveis de planificació fa-
miliar o hospitalaris de cirurgia. 
També obre la porta, respecte a 
l’educació, a privatitzar serveis de 
preescolar (etapa 0-6), ensenya-
ment per a adults, educació espe-
cial i menjadors escolars; així com 
altres serveis de cura de les perso-
nes o geriatria entre d’altres.

Per a la plataforma, la privatit-
zació d’aquests serveis empitjo-
rarà les condicions de treball de 

Mobilització a la Porxada 
contra les privatitzacions 
de la 'Llei Aragonès' 

POLÍTICA  LA PLATAFORMA FARÀ UN ACTE PÚBLIC DE DENÚNCIA AVUI, DIJOUS (19 H)

docents, metgesses, monitores, 
vetlladores, infermeres, educado-
res, cuidadores, etc., unes feines 
ja precàries i “altament feminit-
zades”. A més, apunten, “el cri-
teri del preu podrà condicionar 
fins a un 40% la licitació d’un 
servei”, de manera que la quali-
tat deixarà de ser prioritària. “La 
millor garantia per tenir drets 
socials, justícia de gènere i con-
dicions laborals dignes és tenir 
uns serveis públics de qualitat”, 
assegurava Lluís Guix, un dels 
portaveus del col·lectiu.

Per això, la plataforma, forma-
da per diverses organitzacions i 
entitats de la ciutat (Assemblea 

Llibertària, CNT, Crida per Gra-
nollers-CUP, Intersindical-CSC, 
Marea Pensionista i Podem), i 
també persones independents, 
organitzarà actes a tots els barris, 
així com una assemblea oberta, 
per conscienciar els veïns i exigir 
que els serveis públics siguin de 
titularitat, gestió i provisió 100% 
públics, així com per incorporar a 
la lluita els sectors afectats.

Avui, dijous (19 h), “la Porxada 
serà un clam contra les priva-
titzacions”, un acte públic en què 
intervindran representants de 
Marea Pensionista, Marea Blanca, 
No + Precarietat, la FaPaC i la Pla-
taforma SAD Catalunya. 

El cap de setmana passat, la sec-
ció local de l'Assemblea Nacional 
Catalana de Granollers va hissar 
una estelada negra a l'entrada de 
Granollers per Palou, a Can Bassa, 
al pal on des de 2016 hi onejava 
una estelada quadribarrada, que 
ha estat objecte de diverses breto-
lades durant aquests anys.

La secció local de l'ANC ha de-
cidit incorporar aquesta bandera 
perquè "no és personalista com 
la quadribarrada que repre-
senta al comte de Barcelona; 
aquesta bandera negra és con-
ceptual i expressa una disposi-

anc

NOU SÍMBOL  L'estelada negra oneja a l'entrada de Granollers per Palou

ció anímica. Si la bandera blan-
ca és rendició, la negra és el 
contrari: resistència,  fermesa, 
no ens rendirem, lluita sense 
treva ni quarter", indiquen els 
impulsors d'aquest símbol.

La bandera negra, formada per 
una estrella i la creu de Santa Eu-
làlia en blanc, es va idear i presen-
tar –de la mà de la Fundació Reei-
xida– el 2014. Poc després, el seu 
ús es va començar a consolidar. 

LES FRANQUESES. El franquesí Jo-
sep Maria Jové, diputat al Parla-
ment i ex-secretari general de la 
Vicepresidència i d'Economia i 
Hisenda, va ser escollir diumen-
ge conseller nacional d'ERC en la 
renovació de l'executiva per part 
de la militància. Dels 30 consellers 
nacionals del partit, Jové va ser 
qui més suports va rebre (2.374), 
només per darrere de l'exdiputat 
Joan Tardà (3.460).

A més del consell nacional, ERC 
també va renovar l'executiva naci-
onal del partit. Oriol Junqueras va 
ser reelegit com a president des-
prés de rebre, com a únic candidat, 
un 88% de suports. Dels altres 
càrrecs destacats de la candidatu-
ra, la secretària general, Marta Ro-
vira; el coordinador nacional, Pere 

Aragonès; i la secretària general 
adjunta, Marta Vilalta, van obtenir 
entre el 83 i 86% de suports. El 
global de la candidatura va obte-
nir 4.693 vots a favor, el 90% dels 
vots emesos, i 499 en blanc.

Més vallesans a la direcció
A més de Jové, als òrgans de di-
recció d'ERC també hi haurà al-
tres vallesans, com Marta Vilaret, 
regidora republicana a Mollet del 
Vallès, que serà vicesecretària ge-
neral de Drets, Llibertats i Lluita 
Antirepressiva; Albert Biescas, 
president de la secció local d'ERC 
a Mollet, que serà conseller nacio-
nal; i Jordi Solé, exalcalde de Cal-
des de Montbui i eurodiputat, que 
serà secretari de Política Interna-
cional d'ERC. 

VA SER QUI MÉS VOTS VA REBRE DESPRÉS DE JOAN TARDÀ

Josep Maria Jové, elegit 
conseller nacional d'ERC

Desenes d'associats al PDeCAT 
del Vallès Oriental van reunir-se 
dissabte en assemblea a Cor-
ró d'Amunt per decidir, des de 
l'agrupació comarcal, el futur de 
l'organització i el seu encaix en 
l’espai polític del qual forma part. 
La trobada s'emmarcava en el 
procés participatiu que ha impul-
sat el partit a tot Catalunya aquest 
setembre entre els associats per 
encarar el futur un cop superat el 
cicle electoral de la primavera.

En el procés hi participen els 
associats i associades, amb la fi-
gura d’un relator, que no forma 
part de l’estructura del partit, i un 
treballador que actua de secretari 
per recollir-ne les conclusions.

En el cas vallesà, per desenvo-
lupar el procés de manera eficient 
i facilitar la participació de tots 
els assistents, es va dividir la ses-
sió en quatre grups de treball, que 
van debatre i reflexionar sobre 
tres punts: la utilitat dels partits 
polítics en l’actualitat, el futur del 
Partit Demòcrata i l’anàlisi i visió 
del projecte en el futur.

La sessió participativa que es va 
fer durant tot el matí de dissabte 
i gran part de la tarda, va donar 
com a resultat les conclusions i 
reflexions dels quatre grups de 
treball, que seran traslladades 
directament a la direcció de la 
vegueria i a la direcció executiva 
nacional del partit. 

El PDeCAT de la comarca 
debat sobre el futur del partit

L'ANC fa onejar 
l'estelada de la 
'lluita sense treva' a 
l'entrada per Palou
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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

RELAX
CHICA PARTICULAR Y 
FIESTERA. Madurita, 50
años, gordita y cariño-
sa. 150 de pecho natural, 
soy guapa, me gustan 
los besos con lengua, 
francés natural y hago 
todo tipo de servicios. 
Tel. 698 233 361. Susi.

FEINA  / SERVEIS
DEMANDES

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

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Empresa de fabricación de maquinaria situada en Granollers, precisa 
incorporar:
DELINEANTE con AUTOCAD (Ref.2009-01)
Los candidatos a seleccionar , hombre o mujer , aportaran formación a 
nivel de CFGM i CFGS Mecánica o Delineación.
Es imprescindible experiencia en tareas similares, mínima de 5 años.
Las tareas a desarrollar serán :
-Diseño de piezas para corte y plegado
-Diseño de piezas mecanizadas
-Despieces, elaboración listas de componentes
-Elaboración de documentación técnica
-Ejecución de proyectos
-Planos de implantación, trato con proveedores
Dominio total de Autocad .
Se valorará procedencia de empresas medianas de fabricación de 
maquinaria en entorno industrial.El lugar de trabajo comporta esta-
bilidad total .Valoramos residencia en el Vallès Oriental o comarcas 
limítrofes.

Taller de fabricació, reparació i manteniment de maquinària industri-
al, precisa incorporar : 
CAP DE TALLER (Ref.2009-02)
Candidats/es amb reconeguda experiència en feines de responsable de 
taller mecànic ( mínima de 10 anys).Formació mecánica a nivell de : FP II , 
maestria industrial , CFGS, etc 
Amb dependencia directa de la propietat , es responsabilitzarà del bon 
funcionament del taller mecànic d’empresa consolidada i de prestigi en 
el seu sector.És imprescindible tenir coneixements de torn i fresa.
Condicions i retribució negociable en funció de l’experiència i valúa dels 
candidats.Feina estable i amb contracte directa amb l’empresa.

Empresa de alquiler de vehículos industriales , precisa : 

MECANICO/A DE VEHICULOS INDUSTRIALES (Ref.2009-05)
FUNCIONES: 
-Diagnóstico de averías 
-Reparación mecánica y electricidad del automóvil
 -Mantenimiento básico de vehículos industriales 
-Inspecciones periódicas y diagnosis de los vehículos industriales
RESPONSABILIDADES:
 -Responsabilizarse de los vehículos 
-Tener los vehículos preparados para su entrega 
-Mantener en buen estado i revisados todos los vehículos 
Formación Inicial; -FP Mecánica, o similar. CFGM Electromecánica 
vehículos. CFGS Automoción.
 -Estar en posesión del carnet C (Imprescindible) 
-Conocimientos en mecánica de vehículos industriales 
EXPERIENCIA:
-En reparaciones de vehículos industriales 
-En reparación de vehículos ligero. 
-Se valorará experiencia mecánica en vehículos de frio 
CAPACIDADES:
-Capacidad de trabajo en equipo
-Capacidad de comunicación 
-Capacidad de aprendizaje 
- Paciencia 
-Capacidad de autonomía 
CONTRATACIÓN:
Contrato: Indefinido
Carnet conducir: B +C (Imprescindible)
Salario: 19000€-2000€ Brutos anuales x 12 pagas Horario: de 09h a 
13h y de 15h a 19h de lunes a viernes

Empresa líder en el sector, dedicada al diseño , fabricación y montaje de instalaciones industria-
les para sectores diversos, precisa incorporar : 
PROJECT MANAGER (Ref.2009-03)
Perfil: Persona responsable, proactiva y con capacidad para trabajar en equipo. Implicada, con ganas 
de compartir conocimiento y voluntad por formar parte de procesos de cambio. 
Nivel académico: Ingeniería de procesos, eléctrica o automatización. 
Nivel alto de inglés (conversación/lectura/escritura). 
Experiencia en gestión de proyectos de instalaciones de proceso e instalación y puesta en marcha de 
unidades completas de producción (a partir de 7-10 años) en entornos industriales sector químico, 
alimentación y/o farmacéuticos.
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OPINIÓ

Promou:
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de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Dilluns es presentava la Zona de Baixes Emissions a Barcelona, una mesura 
que entrarà en vigor l'1 de gener i que restringirà l'accés dels vehicles més 
contaminants a la ciutat. Aquest és un primer pas endavant en la millora  
de la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana, però que, davant de l'evident 
emergència ambiental, és del tot insuficient. Ciutats com Granollers i la  
conurbació franquesina podrien adoptar aquesta i altres mesures en un pas 
valent cap a un canvi de concepció de la mobilitat que faci desaparèixer el  
cotxe del centre de les ciutats i en disminueixi l'ús en general. Aquestes, però, 
són sovint mesures impopulars que els governs temen aplicar. De vegades  
les administracions fan actuacions puntuals que responen a certes demandes, 
però que no solucionen el problema de la mala qualitat de l'aire. És el cas dels 
carrils bici que no garanteixen una connectivitat àmplia. Fins que no millori 
el transport urbà i s'impedeixi el cotxe als nuclis urbans, la mobilitat tampoc 
canviarà i l'aire que respiren els vallesans continuarà altament contaminat. 

VIURE SENSE COTXES AL CENTRE
Editorial

l dijous 26 s’iniciarà el primer 
Cicle dels Debats del Casino 
amb la xerrada col·loqui Ale-
xandre Deulofeu i la matemàti-

ca de la història, amb el ponent Juli Gutiér-
rez Deulofeu, nét i divulgador de l’obra de 
l’il·lustre i polifacètic pensador català.

Aquest cicle de debats, que se celebra-
rà des de setembre fins a juny de l’any 
vinent, i que neix amb la voluntat de tenir 
una continuïtat en el temps, té un doble 
vesant de prevalença pública, tant pel que 
fa a l’entitat com pel que fa a la ciutat.

Pel que fa a l’entitat, és la primera concre-
ció palpable de la voluntat de l’actual junta 
directiva d’entrar en una nova dinàmica 
d’actuació, en què es vol retornar el Casino 
de Granollers als seus orígens i a la seva in-
tenció fundacional d’esdevenir una entitat 
dinamitzadora de la vida social i cultural 
de la ciutat, convertint-se, així, en un agent 
social actiu i capdavanter en aquest àmbit.

Pel que fa a la ciutat, és la possibilitat que 
pugui gaudir d’un fòrum de pensament, re-
flexió i debat continuat en què els assistents 
puguin deliberar i discutir, si cal, de qüesti-
ons transversals d'actualitat, amb ponents 
que són experts de la màxima reputació 
internacional, en els seus marcs respectius.

Per iniciar els cicles de Debats es volia 
comptar amb una proposta potent i en-
grescadora, que fos alhora diferent al que 

Els Debats del Casino
habitualment es fa a les nostres contra-
des, però que també fos prou motivadora 
per a tot tipus de públic. Per això, aquest 
primer cicle gira sota el lema de Mirades 
Alternatives que, tot i que pròpiament no 
conforma un conjunt d’unitat temàtica 
formal, sí que ho és en l’aspecte concep-
tual, perquè és la concreció del propòsit 
manifestat pel president Josep Rius el dia 
de la presentació pública “d’anar a buscar 
altres visions que ens permetin veure cap 
a on va el món”, per tal d’intentar consti-
tuir un espai vàlid de reflexió i diàleg so-
bre el futur immediat, a través d'aspectes 
tan actuals com la fi de l’energia, el can-
vi climàtic, la intel·ligència artificial i les 
infraestructures; tan propers com la cui-
na del futur, com ens ha canviat la vida 
internet i la manera de plantejar viatges 
alternatius; i tan específics com els que te-
nen a veure amb la resolució de conflictes 
o amb qui mana realment al món. Temes 
d’anàlisi transversal i que, al meu enten-
dre, seran de cabdal importància en els 
propers 20 o 25 anys, per la qual cosa val 
la pena esmerçar-hi temps i esforços i, so-
bretot, prestar-los la consideració i aten-
ció necessària per poder arribar a assolir 
un procés discursiu i deliberatiu adequat, 
que és el que es pretén amb aquest cicle.

En definitiva, doncs, es pretén col·laborar 
i ajudar a fer possible, en la mesura de les 
possibilitats limitades que encara té el Casi-
no, allò que diu la professora grega Athena 
Athanasiou respecte al fet que per ser capa-
ços de pensar i estudiar de forma col·lectiva 
no és important anar a la universitat, sinó 
saber anar més enllà de la universitat.

E

RAMON FONT
Advocat i coordinador dels 

Debats al Casino

l 1962 Kennedy es va adreçar per 
televisió als ciutadans davant la 
negativa del governador segregaci-
onista de Mississipí a complir amb 

les lleis federals: “Els estatunidencs són 
lliures, en resum, d'estar en desacord amb 
la llei, però no de desobeir-la. Perquè en un 
govern de lleis i no d'homes, ningú per molt 
prominent o poderós que sigui, i cap torba 
per més rebel i turbulenta que sigui, té dret 
a desafiar a un tribunal de justícia. Si aquest 
país arribés al punt en què qualsevol home 
o grup per la força o l'amenaça de la força 
pogués desafiar els manaments dels nos-
tres tribunals i la nostra Constitució, llavors 
cap llei estaria lliure de dubte, cap jutge 
estaria segur del seu mandat i cap ciutadà 
estaria a resguard dels seus veïns”.

Fa dos anys un tsunami destructor va ar-
rasar amb la democràcia al Parlament. El 
6 i 7 de setembre de 2017, dos de les jor-
nades més de negres d'aquesta institució 
(després vindria la proclamació fake d'in-
dependència) els partits secessionistes, 
sense comptar amb una majoria social, van 
passar per sobre dels drets dels partits de 
l'oposició i, per tant, dels seus votants. Els 
partits constitucionalistes van pregar que 
cessessin en la seva obstinació d'aprovar 
una Llei de desconnexió que, sens dubte, 
aprofundiria encara més en la crispació i 
fragmentació de la societat catalana, així 
com tindria un efecte devastador en l'eco-
nomia i conseqüències legals en els seus 
impulsors. Els partits independentistes 
van ignorar els advertiments dels propis 
lletrats i del Consell de Garanties Estatutà-
ries. Van vulnerar el reglament de la cam-
bra en evitar el debat parlamentari i, sense 
tenir la quantitat suficient de diputats com 
per canviar una sola coma de l'Estatut, van 
arrasar d'un cop amb el marc legal vigent.

Amb aquesta llei no només van descon-
nectar de l'Estatut i la Constitució, sinó de 

Cop a la raó
més de la meitat de la societat catalana. 
Aquest tsunami de destrucció democràtica 
va tractar d'aprovar un marc legal a la carta 
que, per exemple, els permetés nomenar els 
jutges a dit per a assegurar-se impunitat, si-
lenciar l'oposició i convocar un referèndum 
il·legal. A tot això, li va seguir una declaració 
unilateral d'independència que no va ser 
sinó una estafa monumental, amb un presi-
dent Puigdemont que no va dubtar a sortir 
fugint tot just començar, deixant a l'estacada 
una Catalunya trencada, per refugiar-se en 
el seu casalot de la república imaginària de 
Waterloo de 4.500 euros mensuals. Fins avui 
cap Estat ha reconegut la independència de 
Catalunya. És més, el Tribunal dels Drets 
Humans ha rebutjat la demanda interposa-
da contra Espanya per la suspensió del ple 
del 9 d'octubre de 2017, en què es pretenia 
declarar la independència. La Cort Europea 
afirma que “va ser necessari per mantenir la 
seguretat pública, l'ordre i la protecció dels 
drets i llibertats alienes”.

Dos anys després tenim l'actual president 
de la Generalitat fent gala que “ho tornaria 
a fer”. Un president Torra que la primera 
mesura que va aplicar és apujar-se el sou 
(152.861 euros anuals) per deixar-se opri-
mir per gairebé el doble de salari que el 
president del govern de l'Estat opressor. Un 
govern de la Generalitat que acaba d'apro-
var la primera llei en els dos anys que porta 
de legislatura… serà qüestió de prioritats.

Per això és fonamental que els partits 
independentistes deixin la via unilateral i 
d'amenaçar en fer de Catalunya una nova Es-
lovènia o Maidan. És lícit que treballin per la 
independència dins del marc legal, buscant 
majors suports en la societat o políticament 
a Madrid. Cadascú és lliure de treballar pels 
seus ideals. Això no és un Estat opressor; els 
partits secessionistes tenen veu i vot en el 
Congrés, els seus grups compten d'assigna-
cions pressupostàries i ses senyories de ge-
nerosos sous. No es jutja als polítics presos 
pels seus pensaments, sinó pels seus actes.

Esperem que no es torni repetir aquest 
tsunami destructor, doncs més que un cop 
a la democràcia va ser un cop a la raó.

E
JUAN MANUEL 
DE VARGAS

Regidor de Cs a Granollers

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Ens adherim al comunicat de @ttp_cat
Estem totalment en desacord amb el 
tractament que ha tingut el "teatre 
familiar" a #CatalunyaAixecaElTelo.  
Tot el suport als professionals que fan 
possible el teatre per a totes les edats

Escoles AC @escolesAC Marina Miralles @merinsmirrors

Quan truco a ma mare, al meu pare, al 
fix de casa i al fix de casa els meus avis, 
encara marco els dígits de memòria en 
comptes de buscar el contacte a la llista i 
prémer 'trucar'. És l’acte de romanticisme 
més gran a què pot aspirar un ésser humà.
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Consulti condicions particulars de finançament a les nostres botigues.

AL SETEMBRE FINANÇAMENT
FINS A 12 MESOS

SENSE INTERESSOS

www.gress.es

C32 
C32 

SORTIDA
ARGENTONA
CENTRE

NOMÉS A
5 MINUTS DE
GRANOLLERS

MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, al costat ITV
sense problemes d’aparcament)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARI COMERCIAL:
De dilluns a divendres: 7.30 a 13.30h i 15.00 a 20.00h
Dissabte: 8.00h a 13.30h i de 16.00 a 20.00h
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NOVETAT!
REVESTIMENT
35x90cm
1a qualitat
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per només12,30€/m2

REVESTIMENT
RECTIFICAT
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120x40cm
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12,30€/m2

per només

NOVETAT!
REVESTIMENT RECTIFICAT
GRAN FORMAT
120x40cm
1a qualitat

NOVETAT!

MÉS OFERTES A LES NOSTRES BOTIGUES!
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conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

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

I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

Escola d’educació 
i residència canina

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. 
L'Institut Nacional d’Estadística 
(INE) ha publicat aquest setem-
bre un nou servei de dades, ano-
menat Atles de Distribució de la 
renda de les Llars, que ofereix les 
xifres de renda a escala municipal 
i inframunicipal a partir de dades 
de l'Agència Tributària. El sistema 
desagrega les dades segons mu-
nicipi, districte i mesa electoral, 
cosa que permet conèixer la ren-
da mitjana per barris o veïnats. El 
càlcul és el resultat d’unir les da-
des del cens amb la informació de 
l’Agència Tributària. 

Segons les dades Granollers, 
amb 60.695 habitants l’any 2016, 
les rendes mitjanes disponibles 
per habitant oscil·laven entre els 
8.096 euros i els 16.430 segons el 

barri, de manera que els carrers 
més rics doblaven la renda anual 
de les zones amb menys ingressos.   

Aquesta desigualtat també exis-
teix a les Franqueses, on, amb 
19.584 habitants l'any 2016, re-
gistrava rendes mitjanes entre els 

RENDA MITJANA DISPONIBLE 
PER HABITANT (2016)

Corró d’Amunt
Marata
Llerona
15.584 €Corró 

d’Avall
Nord
14.093 €

Corró 
d’Avall
Sud
13.408 €

Bellavista
Sud
8.830 €

Bellavista
Nord
11.236 €

Lledoner
12.206 €Congost

8.096 €

Instituts
13.338 €

Sota el 
Camí Ral
13.298 €

Can Mònic
9.103 €

Granollers Nord
10.369 €

Centre
15.779 €

Font Verda
13.679 - 17.050 €

Tres Torres
14.354 €

Palou
10.647 €

Can Bassa
10.535 €

DADES  UNA EINA PUBLICADA PER L'INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA POSA DE MANIFEST LES DESIGUALTATS ENTRE VEÏNATS

8.618 i els 15.584 segons el veïnat. 
Per barris i veïnats, destaquen, 

de Granollers, la zona centre (entre 
els carrers Santa Anna, Sant Jaume 
i Prat de la Riba, amb 16.430 euros 

per habitant), així com els carrers 
compresos entre Francesc Ribas 
i Josep Umbert, amb 15.867 eu-
ros, i entre València, Ponent, Joan 
Prim i Santa Anna, amb 15.779. 

SINDICATS

La Clotxa, millor aparadorCCOO analitza a Can Ribas el registre de jornada
La Clotxa ha estat el comerç guanyador del concurs 
d'aparadors de la festa major 2019. Aquest any han 
participat en el concurs d’aparadors 16 botigues, 
mentre que 84 van participar en el recapte amb 60 
euros cadascuna, que fan un total de 5.040 euros.

CCOO del Vallès Oriental-Maresme-Osona celebra avui, dijous, una 
assemblea de delegats a Can Ribas, a les Franqueses, per analitzar les 
darreres novetats jurídiques en matèria d’igualtat i de registre de la 
jornada de treball i per proporcionar les estratègies i les orientacions 
d’acció sindical per implementar la normativa a les empreses.

ECONOMIA

La zona entre els carrers 
Santa Anna, Sant Jaume, 
Prat de la RIba i Alfons IV 
és la més rica de la ciutat

El grup assessor Àgora inaugura 
aquest dijous (18 h), al carrer Jo-
sep Umbert 129, les seves noves 
instal·lacions, un edifici de 1.500 
metres quadrats amb aparcament 
propi per als clients que substitu-
eix les dependències que fins ara 
tenia el grup al carrer Joan Prim. 
Les noves instal·lacions, que mi-
lloren la qualitat del servei, que-
den ara molt a prop dels Jutjats. 

LES FRANQUESES. Després de la 
constitució a l’abril de la secció 
sindical a l’empresa Estructuras 
Metálicas Moviestan, la CNT ha sig-
nat en aquesta pime del sector del 
metall el primer conveni col·lectiu 
de l’empresa. Moviestan es dedica 
a la fabricació d’estructures metàl-
liques d’entreplantes per a magat-
zems i de prestatgeries i mampares 
per a tancaments d'oficines. Segons 
la CNT, el conveni acordat regula el 
blindatge parcial contra la reforma 
laboral, l’impuls de la representació 
sindical, l'augment del 10% de la 
retribució de l’hora extraordinària, 
la limitació de la bossa horària a 40 
hores anuals i millores socials com 
l’increment dels dies de vacances, 
llicències retribuïdes, reducció de 
la jornada anual de treball i la nego-
ciació del calendari laboral. 

Àgora inaugura les 
noves instal·lacions

La CNT signa
el nou conveni de
la firma Moviestan

També per sobre dels 15.000 hi ha 
l'eix del carrer Girona i el barri de 
la Font Verda, seguits de l'eix de 
Joan Prim (14.292), Tres Torres 
(14.609) i l'entorn de l'estació de 
Granollers Centre, amb 13.610. 

En canvi, les zones amb ren-
des més baixes de la ciutat són el 
barri Congost (8.096), Can Mònic 
(9.103) i Sant Miquel, que oscil-
la entre 9.597 i 11.881 segons la 
zona. Segueixen Can Gili i la Terra 
Alta (10.024), Ponent (10.218), 
Can Bassa (10.535), Palou 
(10.647), l'Hostal (11.855), Lledo-
ner (12.206) i l'eix del passeig de 
la Muntanya (12.553).   

Rendes a les Franqueses
Pel que fa a les Franqueses, la ren-
da mitjana de Marata, Llerona i 
Corró d'Amunt és la més alta del 
municipi (15.584 euros per habi-
tant), mentre que les més baixes 
es concentren a Bellavista. Al cen-
tre i sud del barri la renda mitjana 
oscil·la entre els 8.618 i els 8.830 
euros, mentre que a la zona nord, 
de més nova construcció, augmen-
ta fins als 11.236. A Corró d'Avall 
també es distingeixen diverses 
zones, totes entre els 12.652 de 
la zona sud –entre el carrer de la 
Serra i la carretera de Cànoves– i 
els 14.093 de la zona oest i nord, 
que inclou Can Calet i l'entorn del 
passeig Tagamanent. i

La renda per capita al centre 
duplica la del barri Congost
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GRANOLLERS. La botiga Dracs, al 
carrer Santa Esperança, presenta 
divendres (18 h) la nova col·lec-
ció de jerseis IAIOS amb una festa 
oberta a tothom amb música i cer-
vesa artesanal del Vallès (Art Cer-
vesers). Els assistents podran des-
cobrir la nova col·lecció de IAIOS, 
emprovar-se els jerseis i comprar 
qualsevol producte de la botiga. “La 
idea és gaudir d'una estona agra-
dable amb amics i clients per ce-
lebrar l’inici de temporada dels 
jerseis IAIOS”, explica Gemma 
Barbany, de la botiga Dracs. 

Els jerseis IAIOS són un pro-
ducte de km 0 creats amb criteris 
de sostenibilitat. El fil dels jerseis 
és 100% reciclat i estan fabricats 
en un procés que no genera resi-
dus. El procés de fabricació del fil 
consisteix en recuperar retalls de 
llana i acrílics sobrants d'altres 
confeccions, separar-los per co-
lors i triturar-los per tornar-ne a 
fer fil. Es tracta d'un procés que no 
genera residus i que evita passar 

d’un transport de llarga distància. 
"Una de les coses més contami-
nants és el transport, i per això 
la nostra aposta és treballar 
amb proveïdors i petites em-
preses locals i, alhora, afavorir 
l’economia del territori". Per als 
impulsors de la marca, la durabili-
tat de la peça també és molt impor-
tant, i per això han dissenyat un 
patró modern amb un estil atem-
poral i fet per durar molts hiverns, 
sense botons, cremalleres o altres 
materials que puguin dificultar el 
procés de reciclatge.

IAIOS neix d’una empresa fami-
liar –Barbany– que es dedica a la 
venda de tèxtil des de fa 5 genera-
cions. Recupera una idea nascuda 
als anys 90 i que van reinventar el 
2016 després d'un procés de re-
disseny i conceptualització. 

A més, IAIOS vol ser un home-
natge a la gent gran. Per això, cada 
model de jersei porta el nom d’una 
àvia o avi del qual es poden apren-
dre coses.  x.l.

pel procés de tint, molt contami-
nant de l’aigua. “En el procés de 
fabricació només gastem un 1% 
de l’aigua que s’utilitzaria en la 
confecció d’un jersei convencio-
nal”, destaca Barbany.

A més, els jerseis són de proximi-
tat –es fabriquen entre Olot, Igua-
lada i Granollers–, de manera que 
així s’evita el cost mediambiental 

El grup d'interiorisme i de decora-
ció Grupo Lober, que compta amb 
dos establiments a Granollers –un 
al polígon Jordi Camp i un altre al 
Ramassar–, celebra avui, dijous, el 
50è aniversari de la marca amb un 
esdeveniment a la principal botiga 
de Granollers i del grup, al carrer 
Joanot Martorell, 272, al costat de 
l'empresa Bimbo. Grupo Lober va 
néixer a Cerdanyola ara fa 50 anys, 
però en fa 35 va obrir el seu esta-
bliment principal a Granollers. La 
botiga té una sala de vendes i d'ex-
posició de 4.000 metres quadrats 
i està especialitzada en pintures, 
paviments, cortines, jardí, decora-
ció i roba per a la llar. "Procurem 
oferir un bon servei i la màxima 
qualitat en tots els productes", 
explica Yasmina Buch, directora 
financera de l'empresa. Per cele-
brar el mig segle de vida, Grupo 
Lober fa una festa (19 h) per a 
proveïdors i clients amb càtering, 
música, un gran pastís d'aniversari 

i els parlaments de l'alcalde, Josep 
Mayoral, i el gerent, José Bertolín. 
A més, del 16 al 21 de setembre hi 
haurà descomptes, regals, sortejos 
i activitats per als clients, així com 
un 15% de descompte en tots els 
productes. Grupo Lober s'ha con-
solidat aquestes cinc dècades com 
un dels referents en pintures, pa-
viments, revestiments, cortines, 
roba per a la llar i catifes. Entre els 
serveis que ofereix hi ha compra 
o reserva online, instal·lació per 
part de tècnics especialistes, servei 
postvenda, finançament a mida, 
targeta premium per als clients 
habituals i altres serveis exclusius 
per personalitzar mobles o espais. 

Actualment el grup té una plan-
tilla de 90 treballadors, 35 dels 
quals al centre del polígon Jordi 
Camp, i disposa de 13 botigues: 
Barberà, Barcelona, Cerdanyola, 
l'Hospitalet, la Llagosta, Ripollet, 
Sant Cugat, Sant Boi, Mollet i les 
dues botigues de Granollers. 

Grupo Lober celebra els 
50 anys de la marca amb 
una festa a Granollers

g.b.

EMPRESES  LA MARCA IAIOS APOSTA PER PRODUCTES 100% RECICLATS I RECICLABLES DESCOMPTE DEL 15% EN TOTS ELS PRODUCTES FINS DISSABTE

Dracs presenta la nova 
col·lecció de jerseis sostenibles

NOVA COL·LECCIÓ DE IAIOS

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

Setembre 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

LÍNIA 1: SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ DURANT 12 MESOS DE PERSONES 
DESOCUPADES

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

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

LÍNIA 2: SUBVENCIÓ A L’AUTOOCUPACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES PER 
LA CREACIÓ D’ACTIVITAT EMPRESARIAL

LÍNIA 3: SUBVENCIÓ A LA DESPESA EN CONCEPTE D’INTERESSOS GENERATS 
PER UN PRÉSTEC ATORGAT PER UNA ENTITAT FINANCERA

LÍNIA 4: SUBVENCIÓ A LA COMPRA D’ACTIVITATS EN FUNCIONAMENT DINS 
EL PROGRAMA REEMPRESA

25 DE SETEMBRE 

Durada: 5 h. 
Horari: 9.00 a 14.00 h 

MENTRE ESTÀS A L’ATUR, 
TREBALLA AMB LES IDEES.
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

26 DE SETEMBRE

Durada: 2.5 h. 
Horari: 9.30 a 12 h

COM MUNTAR UNA EMPRESA. 
Emprenedoria
Granollers Mercat

30 DE SETEMBRE 
Durada: 8 h. 
Horari: 9.30 a 13.30 

Data Inici: 30/09/2019 
Data Fi: 07/10/2019

QUÈ ÉS EL QUE MÉS EM CONVÉ PER FINANÇAR EL MEU PROJECTE?
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat
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ESPORTS
Comença el curs sobre patins Etna Abella, als Jocs del Mediterrani Júniors
L'Associació de Patinatge Artístic de Granollers 
inicia el curs i obre les portes del pavelló del 
Parquet per a tothom que vulgui aprendre 
a patinar. Els entrenaments són de dilluns a 
dimecres, de 17.30 a 20.30 h.

La granollerina Etna Abella, gimnasta al CNG, ha estat convocada per 
la Reial Federació Espanyola de Gimnàstica per participar als Jocs del 
Mediterrani Júniors (COMEGYM), que es disputaran del 25 al 29 de 
setembre a Cagliari (Itàlia). El COMEGYM és una competició  
internacional en la qual participen els països de la costa mediterrània.

GRANOLLERS. Dissabte, el Fraikin 
BMG es desplaçarà a Santander 
per enfrontar-se al Liberbank 
Cantabria Sinfín a Cantàbria, en 
una tercera jornada de la Lliga 
Asobal que pot permetre als gra-
nollerins treure's el mal regust de 
boca dels primers partits. Després 
de la derrota a la primera jornada 
i de l'empat (25-25) a casa de di-
vendres contra el Viveros Herol 
BM Nava amb un duel més igualat 
del previst, els d'Antonio Rama 
cerquen aconseguir la primera 
victòria de la temporada.

A priori, el primer equip del 
BMG pot plantar cara a l'equip 
càntabre, que a la temporada an-
terior va quedar en 11a posició, 
i que, tot i guanyar a la primera 
jornada d'aquest nou curs, ve 
d'encaixar una derrota contra el 
Valladolid. 

bmg

HANDBOL |  Divisió d'Honor  ELS D'ANTONIO RAMA S'ENFRONTARAN AL LIBERBANK CANTÀBRIA

El Fraikin cercarà la primera 
victòria dissabte a Santander

El lateral Drasko Nenadic torna al BMG
Drasko Nenadic (1990) ha estat, fins ara, jugador de l'eslovè RK Celje. 
Ara s'incorpora al Fraikin per una temporada amb opció a una segona, en 
substitució d'Antonio García Robledo, que la setmana passada marxava a 
la lliga francesa. De fet, Nenadic ja va militar al BMG durant les temporades 
2010-11 i 2011-12 de l'ASOBAL. El nou jugador del Fraikin té 29 anys i, al llarg 
de la seva trajectòria, ha jugat a nombrosos clubs –Estrella Roja de Sèrbia, 
BM Guadalajara, SG Flensburg-Handewitt, HSV Hamburgo, Füchse Berlin, 
Bjerringbro-Silkeborg i RK Celje–. I ara ha estat el moment de tornar al BMG. 
Nenadic explica que el procés "va ser molt ràpid. Em van trucar del club i, la 
veritat, estic molt feliç que hagin pensat en mi per tornar-ne a formar part". 
El club va presentar el nou fitxatge exprés en una roda de premsa convocada 
en el mateix descans del partit contra el Viveros Herol BM Nava de divendres.

BM SINFÍN - FRAIKIN BMG 
Dissabte, 21  18.00 h Santander

FRAIKIN BM GRANOLLERS 25
VIVEROS HEROL BM NAVA 25

Cuesta rebaixa l'alegria 
del primer triomf i alerta 
d'un proper rival complicat

El Zubileta Evolution BM Zua-
zo compta amb "una pivot molt 
bona que dificulta l'oportunitat 
de poder guanyar a casa", aler-
ta l'entrenador del KH-7, Robert 
Cuesta, sobre el proper partit. 
Així, el tècnic vol preparar les ju-
gadores i l'afició per a l'encontre 
que tindrà lloc el 6 d'octubre i que 
preveu "complicat de guanyar".

Victòria per al KH-7 a A Guarda
Potser Cuesta vol temperar els 
ànicms després d'un dissabte 
d'èxit, quan el KH-7 BMG va tri-
omfar contra el Mecalia Atlético 
Guardés, i va aconseguir la pri-
mera victòria de la temporada, a 

Divisió d'Honor Femenina  NOU REPTE PER AL KH-7

la segona jornada de la Lliga Guer-
reres Iberdrola. Les jugadores del 
màxim equip femení de la ciutat 
van obtenir un resultat de 30 a 26 
contra l'equip de Pontevedra. El 
camp d'A Sangriña és una de les 
pistes més complicades de la cate-
goria. I tot i això, el KH-7 va fer la 
primera victòria de la temporada. 
El KH-7 va sortir a la pista a per 
totes, i tot i que en algun moment 
les del Guardés van aconseguir 
avantatge, la victòria va ser per a 
les granollerines.  

Aquesta temporada, el KH-7 hau-
rà de mesurar bé les forces, especi-
alment quan al novembre comenci 
la Challenge Cup d'Europa. 

LES FRANQUESES. L'equip juvenil 
femení de l'Associació Esportiva 
de Handbol (AEH) Les Franqueses 
ha obtingut victòria en els tres par-
tits que va disputar el darrer cap 
de setmana, i que van permetre la 
classificació per a la Lliga Catalana.

Divendres, les joves van jugar 
contra l'Igualada, un partit que 
van superar 34 a 24 al Pavelló 
Municipal de les Franqueses. 

L'endemà, dissabte, van competir 
contra el Club Handbol Esplugues 
i van triomfar, també, per 8 punts 
de diferència i van obtenir un re-
sultat final de 30-22. Per últim, 
diumenge van disputar-se l'últim 
partit del cap de setmana contra 
l'Handbol Sant Quirze, en què 
van aconseguir desmarcar-se per 
5 punts i arribar a la fi del partit 
amb un marcador de 32 - 37. 

aeh les franqueses

ASCENS DEL FEMENÍ L'equip que s'ha classificat a Lliga Catalana

El juvenil femení de l'AEH, 
classificat a la Lliga Catalana

Reconeixement municipal a l'hanbol platja
El consistori granollerí va rebre di-
lluns a la tarda a la sala de plens el 
cadet masculí de l'Handbol Platja 
Granollers, en reconeixement per 
als èxits de la passada temporada. 
L'equip es va proclamar campió 
d'Espanya a Alacant, tot aconse-
guint, a l'estiu, la primera posició 
i medalla d'or. El club, presidit 
per Miquel Flores Traveria, també 
ha tingut altres alegries enguany, 
com la segona posició i medalla 
de plata amb el sènior masculí i 
una quarta posició amb el juvenil 
femení. El Club Handbol Platja 
Granollers va néixer en 2010 de la 
mà d'uns amics i jugadors del BM 
Granollers. 

ajuntament

Institucional  EL CLUB VA SER REBUT DILLUNS A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

HANDBOL PLATJA CADET  L'equip campió estatal és rebut per l'Ajuntament

MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS 26
KH-7 BM GRANOLLERS 30

KH-7 BMG -  BM ZUAZO
Diumenge, 6  12.00 h Palau



dj, 19 setembre 2019 21



dj, 19 setembre 201922 ESPORTS

GRANOLLERS. El darrer cap de set-
mana es va disputar, a Granollers, 
la segona edició de la CNG Youth 
Cup, un torneig que va enfrontar 
una dotzena dels millors equips 
juvenils del país, amb reforços 
dels equips absoluts de Divisió 
d'Honor. La competició, organit-
zada pel Club Natació de Grano-
llers (CNG), es va disputar en les 
dues piscines, exterior i interior.

La competició, d'alt nivell i com-
petitivitat màxima, es va jugar en 
lligueta de quatre grups amb fase 
final. En total, durant tres dies 
s'han jugat 36 partits que han aca-
bat proclamant l'Atlètic Barcelo-
neta com a triomfador.

Boja Furió, director del torneig, 
ha agraït a tots els participants la 
"seva esportivitat i implicació. 
Els equips van sortir molt satis-
fets del torneig i amb intenció de 
repetir, fet que ens motiva per a 

WATERPOLO EL CLUB NATACIÓ ATLÈTIC GUANYA EL TORNEIG

El CNG queda 10è a la CNG 
Youth Cup celebrada a casa

cng

COMPETICIÓ EXTERIOR I INTERIOR  La disputa es va fer a Granollers

L'Esport Club Granollers troba la 
primera pedra en el camí a Terrassa

GRANOLLERS. El proper partit de 
l'EC serà a domicili contra el Fut-
bol Club Vilafranca (FCV), equip 
que tot just ve de perdre amb l'ac-
tual líder: la Pobla de Mafumet. El 

Vilafranca, que fins ara va segon 
classificat, la temporada anterior 
(2018/2019) va quedar en nove-
na posició.

Diumenge, l'ECG va perdre 1 a 

ecg

 Tercera divisió  EL PROPER PARTIT SERÀ AMB EL SEGON CLASSIFICAT FINS ARA

EL PRIMER EQUIP Contra el Terrassa Futbol Club

0 contra el Terrassa Futbol Club, 
a l'Estadi Olímpic de Terrassa. 
"Hem posat contra les cordes a 
un Terrassa FC que ha marcat 
a pilota aturada", consideren 
des de l'equip. L'entrenador José 
Solivelles reconeix que cal "ser 
més agressius a dalt. No podem 
tenir tantes ocasions i no encer-
tar-ne cap”, considera. Per la seva 
banda, Àlex Castillo (19 anys), ju-
gador del primer equip de l'ECG, 
preveia un partit difícil però tam-
bé esperançador.

Tot i la derrota, l'Esport Club 
Granollers està fent un bon ini-
ci de temporada, després d'una 
primera victòria, gràcies al gol de 
Diego Garzón, contra el Banyoles, 
i un empat a 0 contra el Club Es-
portiu Europa.  a.j.

Copa de Catalunya

Dissabte, el renovat equip absolut del 
Waterpolo - Club Natació Granollers 
(WP CNG) jugarà, a les 16.15 h, con-
tra el Club Natació Sant Feliu (CNSF). 
L'inici de temporada s'emmarca en la 
Copa de Catalunya de waterpolo mas-
culí. El partit es jugarà a les instal·la-
cions granollerines. Dimecres següent 
es disputarà el partit de tornada al 
complex municipal de les piscines de 
Sant Feliu de Llobregat. 

UN RENOVAT CNG 
ABSOLUT ENGEGA 
LA TEMPORADA

organitzar l'any vinent un tor-
neig amb més equips i amb l'ob-
jectiu d'internacionalitzar-lo".  

El granollerí Pol Espargaró va 
quedar setè a la cursa que es va 
celebrar diumenge a San Marino 
(Itàlia) en el Mundial de MotoGP 
2019. Aquesta és la millor actua-
ció del pilot sobre una KTM i un 
punt d'inflexió ja que mostra com 
ha superat la lesió que ha arrosse-
gat durant 2 anys i mig. 

Pol Espargaró partia de segona 
posició de sortida. El seu germà 
gran, Aleix Espargaró, a la matei-
xa categoria, va lluitar per acon-
seguir la 12a posició en una car-
rera guanyada pel talentós cerverí 
Marc Márquez. La propera setma-
na, del 20 al 22 de setembre, el GP 
es disputarà a l'Aragó. 

MOTOR  

Pol Espargaró queda 
setè a la carrera
de San Marino

Mireia Hernández, nedadora ar-
tística del CNG que ve de guanyar 
un triple bronze a l'Europeu Júni-
or en combo, s'incorpora a l'equip 
espanyol absolut que ha començat 
la pretemporada. La selecció se-
gueix comptant amb l'esportista 
Abril Conesa.

D'altra banda, diumenge, la gra-
nollerina Estel Xuan Galo va clas-
sificar-se en 10è lloc de la general 
femenina a la Travessia a l'Estany 
de Banyoles.

Finalment, Ariadna Bonet, Ju-
dith Torras i Guillem Matas van 
aconseguir grans resultats a  la 
vuitena Copa Marnaton eDreams, 
diumenge a Cadaqués.  

NATACIÓ  

Mireia Hernández, 
nova incorporació 
a l'equip absolut

GRANOLLERS. Eduard Riera, presi-
dent de l'Agrupació Excursionista 
de Granollers (AEG), explica que 
és moment de donar pas a nous 
projectes i tancar la caminada po-
pular Matagalls-Granollers. I ho fa 
amb una xifra significativa com és 
la 30a edició. Aquesta festa d'ani-
versari també serà el moment, 
doncs, de tancar una etapa que ha 
durat tres dècades. L'organització 
anima a participar especialment 
en aquesta darrera sortida, que ha 
estat tot un clàssic excursionista a 
la comarca. 

Les inscripcions per poder par-
ticipar el 6 d'octubre es poden fer 
des divendres passat fins dijous 3 
d'octubre a la secretaria de l'AEG, 
o bé a la pàgina web de la Fede-
ració d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC): inscripcions.
feec.cat. Pel que fa a l'import, el 
preu per a les persones que no 
siguin sòcies és de 27 euros (amb 
l'autocar inclòs) i per als socis 23 
euros. A més, hi ha a disposició 
una assegurança opcional. 

La sortida de l'excursió serà a 
l'estació d'autobusos de Grano-
llers (av. del Parc) a les 5.45 h del 
matí. I la caminada començarà al 
Coll de Sant Marçal entre les 7 h 
i les 7.30 h del matí. L'arribada a 
la seu de l'Associació d'Excursio-
nista serà cap a les 19 h, 12 hores 

arxiu

EXCURSIONISME  L'ENTITAT CONSIDERA QUE HA ARRIBAT EL MOMENT DE PLANTEJAR-SE EL FUTUR

L'AEG prepara l'última edició 
de la Matagalls-Granollers

ÚLTIMA EDICIÓ  La caminada serà diumenge 6 d'octubre

després de la sortida.
La versió completa, de 40 qui-

lòmetres, surt del Coll de Sant 
Marçal, es dirigeix cap al cim 
del Matagalls, després passa per 
Collformic, Pla de la Calma, Roca 
Centella, Cànoves i, finalment, ar-
riba al local de l'AEG, a Granollers. 
L'organització també ofereix La 
Semi, un trajecte de 20 quilòme-
tres que va des de Collformic fins 
a Cànoves. En aquest cas, el preu 
per a poder participar és de 30 eu-
ros per als no socis i 26 per als que 
formen part de l'entitat.

De cara a les persones que par-
ticipen en aquesta segona moda-
litat, cal tenir en compte que la 

sortida està prevista a les 7 h i 
l'arribada a les 14 h. 

A més, se sortejarà un vol en 
globus aerostàtic entre els par-
ticipants de les dues marxes. El 
guanyador es publicarà al web de 
l'AEG (www.aeg.cat).

Segons Eduard Riera, "darrera-
ment l'oferta de caminades ha 
anat creixent, fet que ha provo-
cat que la participació a la Ma-
tagalls-Granollers hagi baixat 
els últims anys". Per això, l'Agru-
pació Excursionista s'ha proposat 
"organitzar l'última edició en 
condicions abans no mori per 
si mateixa, i ho farem coincidir 
amb la 30a edició".  aïda jiménez
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"Si el BMG vol ser gran, no n'hi 
ha prou en ser Balonmano", ex-
clamava dijous passat Jaume Vivé, 
exjugador de la base del club, im-
pulsor de la campanya de restau-
ració dels trofeus i de recuperació 
de la memòria històrica del club 
i, ara, un dels responsables del 
futur llibre del 75è aniversari de 
l'inici de la pràctica de l'handbol a 
la ciutat, juntament amb el perio-
dista Karles Torra. Tots dos par-
ticipaven en una tertúlia sobre la 
història del club a la sala de plens, 
organitzada per l'Arxiu Municipal 
de Granollers (AMGr).

Vivé elogiava la gestió esportiva 
i econòmica de l'actual directiva 
del BMG, però hi trobava a faltar 
el vessant social. Per a l'exjuga-
dor, els canvis de normatives a les 
competicions i la professionalit-
zació del club va permetre "que 
marxessin tots els jugadors del 
planter. El Barça te'ls fotia!", ex-
clamava. Vivé recordava els seus 

m.e.

ENTITATS  L'ARXIU ORGANITZA UNA TERTÚLIA AMB ELS AUTORS DEL FUTUR LLIBRE DEL 75è ANIVERSARI, EL PERIODISTA KARLES TORRA I L'EXJUGADOR JAUME VIVÉ

Una exposició per a la nostàlgia
A l'espera d'una àmplia exposició del 75è aniversari que es prepara per als 
propers mesos, l'AMGr s'ha avançat amb una petita mostra, que es podrà 
veure fins al 22 de novembre a l'Ajuntament, i que recull una catorzena de 
fotografies que tenen com a fil conductor els espais on s'ha jugat a handbol  
a la ciutat. "Són totes imatges del segle XX, que s'acaben amb el primer 
entrenament del primer equip al Palau d'Esports, el 1991", detallava  
l'arxivera Carme Pérez. Les fotografies de Balonmano Granollers: un esport 
per a una ciutat són d'Antonio Alcalde, Pere Cornellas, Pere Espaulella, 
Esteve Gironella, Josep Lluís Sólvez i alguna d'autor desconegut. Dijous, a  
la inauguració, hi havia alguns dels protagonistes de les imatges, com un 
dels impulsors del BMG, Ricard Caussa –a la foto–, que als anys 40 "em 
vaig dedicar a fer socis", recordava.

BMG, més que un club

inicis al cadet B i com, quan feia les 
proves per entrar al primer equip 
cadet, va entrar l'Enric Masip, que 
llavors tenia 15 anys i que va ser 
un dels millors jugadors del país. 
"Érem el millor planter de l'Es-
tat, amb l'orgull del ser del Gra-
nollers", indicava, i recordava la 
darrera "etapa romàntica, la de 
Jaume Rodríguez, en què tots 
els jugadors eren d'aquí".

Per exemplificar la seva imatge 
ideal del BMG, l'exjugador recor-
dava Jesús Muñoz, un "senyor de 
Barcelona que va venir a viure 
a Granollers i, el primer que va 
fer va ser fer-se soci del BMG 
perquè va entendre que era 
part de la societat granollerina. 
Espero que el BMG sigui un club 
que inspiri i atregui gent com el 
Jesús", concloïa.

Per la seva banda, el president 
actual, Josep Pujadas, rebatia que 
la majoria de jugadors del primer 
equip són formats al club i expli-

El ponent elogia la gestió esportiva i econòmica de l'actual
directiva, però troba a faltar "el vessant social" i treballar el planter

cava que en el marc dels actes del 
75è aniversari es vol "aprofitar 
per destacar els èxits i valors 
que ens identifiquen, com la re-
lació amb la ciutat i l'aposta per 
la formació".

Memòria exhaustiva
La tertúlia comptava també amb 
Karles Torra, "la persona que 
més sap de l'handbol clàssic", 
que oferia una crònica detallada i 
exhaustiva dels primers anys del 
BMG, plena d'anècdotes i detalls, 
des que el 1944 una colla de gra-
nollerins van començar a jugar 
handbol, un esport que tot just es 
donava a conèixer al país. Torra re-
cordava, entre molts altres aspec-
tes, com la temporada 1949-1950 
començava "l'edat d'or del Gra-
nollers", que guanyava el primer 
campionat de Catalunya i iniciava 
una carrera plena d'èxits, fins a una 
etapa de decadència als 60. Amb 
tot, se'n refeia i el 1965-1966 puja-

va a Divisió d'Honor i la temporada 
següent guanyava la Copa d'Euro-
pa. El 1969-1970 guanya la lliga en 

una temporada invicta, "una fita 
que al segle XX no va aconseguir 
cap altre equip".  m.e.
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Lildami, premi CerveríPassaltpas arrenca el curs amb una ballada al carrer
La cançó Sempre és estiu del raper Lildami, 
que al novembre serà a la Nau B1, ha 
estat triada per votació popular com a 
millor lletra de 2019 en el premi Cerverí, 
al qual també era finalista Ivette Nadal.

L'associació Passaltpas prepara l'inici del nou curs de danses col·lectives 
d'arreu del món. Per escalfar motors, dissabte 28 de setembre ha
organitzat una ballada al carrer oberta a tothom, que se celebrarà a
les 18 h a la plaça de la Porxada. El curs a Granollers començarà el
2 d'octubre. Com sempre s'impartirà a La Troca, els dimecres a les 21 h.

L'artista Mina Hamada rubricarà 
un nou mural a Roca Umbert i una 
nova obra per afegir a la col·lecció 
del projecte Murs que parlen, im-
pulsat el 2006 per millorar el pai-
satge urbà i dinamitzar el territori, 
tot i que el primer grafit de grans 
dimensions és el que va fer Aryz el 
2014 al carrer Roger de Flor.

En aquest cas, Hamada pintarà 
un mur de davant de l'Espai d'Arts, 
i suposarà el segon any consecutiu 
que Roca Umbert acull la realitza-
ció d’un mural a la fàbrica –l'oc-
tubre de l'any passat coincidint 
amb la MAU–, amb la vocació de 
convertir el recinte en un museu a 
l’aire lliure d’art urbà. Amb tot, els 
grafits al recinte de Roca Umbert fa 
anys que són habituals.

roca umbert

COLOR L'estil d'Hamada

ART  LA NOVA INTERVENCIÓ DE 'MURS QUE PARLEN' ESTÀ PREVIST QUE COMENCI DILLUNS

La grafitera Mina Hamada farà 
el proper mural a Roca Umbert

Mina Hamada és una artista nas-
cuda a Louisina (EUA) d'origen ja-
ponès, instal·lada a Barcelona des 
de finals de 2009. La seva obra se 
centra en la pintura, la il·lustració 
i el muralisme, sobretot a grans 
superfícies, la qual cosa l'ha conver-
tit en una de les artistes d'art urbà 
de referència a escala mundial. El 
seu estil es caracteritza per molt 
color, símbols i ritme, i per la im-
provisació en el procés d'execució. 
Està previst que comenci a pintar 
dilluns i que el grafit, que ocuparà 
el mur de davant de l'Espai d'Arts, 
estigui enllestit a finals de mes.

Més grafits
A l'octubre de l'any passat, a Roca 
Umbert, es van pintar els dos mu-

rals de gran format de l'aparca-
ment, de la mà dels artistes Ivan 
Flor i Mohamet L'Ghacham. Poc 
després, Ovni –Anna Taratiel– 
acabava la seva intervenció a la 
nau Dents de Serra, a la plaça de 
davant d'Arsènic. 

Aquestes, però, no han estat 
les primeres intervencions en els 
murs del recinte, algunes fetes 
per part de les entitats que hi te-
nen seu i d'altres, com la de 2016 
al costat de la Nau B1, encarrega-
des en el marc del projecte Murs 
que parlen al grafiter Roc Black-
Block, qui va treballar en un pro-
jecte comunitari amb l'alumnat de 
l'Escola Ferrer i Guàrdia –que, de 
fet, també acull un mural de Sixe 
Paredes al mateix centre–.  m.e.

CULTURA

ll.estopiñan

'REVERS'  Una de les imatges de la sèrie guanyadora d'Estopiñan

L'artista granollerí resident a Roca 
Umbert Lluís Estopiñan ha guanyat 
el Barcelona International Photo-
graphy Award (BIPA), en la catego-
ria Portafoli i gràcies a la seva sèrie 
ReVers, que a l'agost ja va rebre una 
menció especial del jurat, als Lens-
Culture Art Photography Awards.

Aquesta és la quarta edició dels 
premis BIPA, que convoca Valid 
Foto BCN en col·laboració amb 
LensCulture, FineArt Igualada, 
Festival de la Imatge de Calella, La 
Fotografia Magazine i Fujifilm Espa-
nya. El seu objectiu és "buscar fo-
tògrafs amb talent i capacitat ex-
pressiva capaços de comunicar 
les seves idees a través del mitjà 
fotogràfic d’una manera singular 
i amb llenguatge personal propi".

Estopiñan comparteix el reconei-
xement amb quatre fotògrafs pre-
miats més. Tots ells produiran una 
exposició a la Galeria Valid Foto de 
Barcelona a l'octubre, amb possibi-

litat d'itinerància internacional. De 
fet, l’exposició es presentarà al 8è 
Festival FineArt d'Igualada al fe-
brer de 2020 i al 15è Festival de la 
Imatge de Calella a l’abril.

Als cinc guanyadors se’ls conce-
dirà un compte personal al portal 
de Lens Culture, on podran com-
partir els seus nous treballs foto-
gràfics. A més, la revista LF Maga-
zine realitzarà un monogràfic amb 
els guanyadors del concurs.

Un dels fotògrafs participants 
en el concurs tindrà la possibilitat 
de ser elegit per la direcció de la 
Galeria Valid Foto BCN per la seva 
representació. Aquest fotògraf pas-
sarà a formar part del programa 
d’exposicions i activitats de la ga-
leria durant el període 2020-2021.

Finalment, als fotògrafs guanya-
dors se’ls concedirà una Beca Valid 
Foto consistent en assessorament 
personalitzat per ajudar a intro-
duir la seva obra al mercat.  m.e.

LA SÈRIE 'REVERS' VA REBRE UNA MENCIÓ DE LENSCULTURE

Lluís Estopiñan guanya 
el Barcelona International 
Photography Awards

arxiu

2016 El mur de Roc BlackBlock i alumnat de la Ferrer i Guàrdia, dels més antics

Havaneres, àpats populars, pallassos 
i ball faran festa al barri Sant Miquel
L'AV del barri Sant Miquel organitza el cap de setmana la festa major del 
barri, que s'encetarà divendres a la nit (22 h) amb havaneres del grup 
Ultramar al carrer Francesc Macià i es clourà diumenge al migdia (13 h) 
amb el vermut a la plaça de Sant Miquel i el concurs de tapes. Dissabte, 
també al carrer Francesc Macià, es farà el mercat d'ocasió del barri, de 10 
a 19 h, i a la tarda (17 h), pallassos i titelles per als més menuts del barri. 
Seguidament (18 h), començarà el concurs de pastissos. I l'àpat popular 
més destacat arribarà a les 21.30 h amb el sopar de germanor –tiquets a 
la Llibreria Buñuel–, seguit de ball amb el Duet Costa Blanca. 

Roca Umbert ha obert les inscrip-
cions a la jornada Vine a ballar, 
que se celebrarà al recinte fabril 
el 5 d'octubre, de 10.30 a 13.30 
h. Aquesta és la tercera edició 
d'aquest tastet gratuït d'activitats 
que fan les escoles de dansa i al-
tres centres de la ciutat que tre-
ballen les arts del moviment. Així, 
durant tot el matí hi haurà classes 
gratuïtes de dansa en família, tea-
tre, salsa cubana, ballefit, acroioga, 

Bollywood, acrobàcies i swing, i hi 
participen les escoles Àgueda Mu-
rillo, Arsènic, Rítmic, Klass Estudi, 
Espai Ioga, Shindia, Carlos Carmo-
na i trackdance, i Bigpotters Swing.

Totes les activitats són gratuïtes 
però cal inscripció prèvia a www.
rocaumbert.cat. Les classes es fa-
ran al Centre d’Arts en Moviment, 
l’espai de Roca Umbert vinculat a 
les disciplines de dansa, circ i te-
atre. Concretament, a les 10. 30 h 

Inscripcions als tastets 
gratuïts del 'Vine a ballar'

DANSA  LES ESCOLES D'ARTS DEL MOVIMENT MOSTRARAN LA SEVA OFERTA EL 5 D'OCTUBRE

es podrà participar al taller d'ini-
ciació a la dansa en família, pensat 
per a infants de 4 a 6 anys acom-
panyats de pares i mares, i que ani-
rà a càrrec d'Àgueda Murillo. A la 
mateixa hora Arsènic impartirà el 
taller per adults The Underground 
of Movement, i Rítmi farà una clas-
se de salsa cubana. A les 11.15 h 
serà el torn de provar el ballefit, a 
càrrec de Klass Estudi, o bé l'acroi-
ogo, amb l'Espai Ioga. Finalment, 
a les 12 h, hi hauran els tallers de 
Bollywood, a càrrec de Shindia; 
d'acrobàcies, amb Carlos Carmona 
i Trackdance, i de swing, amb Bi-
gpotters Swing. 
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LES FRANQUESES. La festa major de 
Corró d'Avall, marcada enguany 
pel canvi de la junta de la comis-
sió de festes i pels 25 anys de la 
colla de diables Els Encendraires, 
es va cloure diumenge al vespre 
amb l'habitual traca final. A la 
tarda, però, desenes de veïns ves-
tits de blanc i negre –i mocadors 
vermells– acudien a la plaça per 
participar en el tradicional ball 
de l'Espolsada, que va donar pas 
a unes concorregudes havaneres, 
amb el corresponent rom cremat 
per als assistents. 

La cultura popular ha estat molt 
present a la festa, tant de la mà 
dels Encendraires, que van pro-
tagonitzar els aguts versots, una 
cremada de l'Ajuntament especial 
i un correfoc ple de foc i espurnes, 
acompanyats de la colla de diables 
de Tremp. 

Gegants amb Oncovallès
També els Gegants de les Franque-
ses van sortir en cercavila acom-
panyats dels rajolers de Granollers 
–Galí i Biscarri–, els Veguers de 
Montblanc, els Gegants de Caldes 
de Montbui i els gegants de Ta-
radell. A més, la colla de gegants 
franquesins va dur a terme una 
recapta solidària per a Oncovallès, 
que va aconseguir 340 euros a la 
ballada de la plaça de Can Font, 
on també s'hi van fer sardanes. El 

El ball de l'Espolsada i unes havaneres 
concorregudes clouen la festa major

ajuntament / xavier solanas

TRADICIÓ  CORRÓ D'AVALL TANCA EL CICLE DE GRESQUES ALS POBLES FRANQUESINS I CELEBRA ELS 25 ANYS DELS ENCENDRAIRES

CINC COLLES  La cercavila de gegants va sortir de la plaça Joan Sanpera i va recórrer els carrers del poble

matí de diumenge va acabar amb 
un vermut musical amb LF Comerç 
i la tradicional arrossada, ideal per 
a les persones que de bon matí van 
agafar gana a la Festa de la Bicicle-
ta Urbana.

Meritxell Gres, nova presidenta
La festa s'obria amb el pregó a càr-
rec de Garbuix i que també tenia 
com a protagonista Meritxell Gres, 
la nova presidenta de la comissió 
de festes, que ha treballat durant 
8 mesos per tenir-ho tot a punt. i 

Drac de Granollers inaugurarà di-
marts al restaurant llibreria Anò-
nims l'exposició de fotografies del 
concurs #fotodrac2019, que pre-
miarà les millors imatges de les 
bèsties de foc de l'entitat –inclòs 
el Drac petit i la Granota de Can 
Bassa– que s'hagin fet durant la 
Mostra de Bestiari i la Festa Ma-
jor de Blancs i Blaus. Així també 
s'obrirà el període de votació po-
pular de les fotografies finalistes, 
que també es podrà veure a tra-
vés del web dracdegranollers.cat. 

La votació popular triarà una de 
les imatges guanyadores a través 
del vot dipositat en una urna de 
l'Anònims. Un jurat format pels 
fotògraf Arian Botey, Jordi Ribó i 
Toni Torrillas escollirà una altra 
foto premiada. I la darrera la tria-
ran els patrocinadors del concurs, 
Jordi Ribó Fotògraf i Restaurant 
Anònims. La fase inicial del con-
curs va començar el 20 de juliol 
amb la Mostra de Bestiari i va fina-
litzar l'1 de setembre amb la festa 
major. En aquesta fase han parti-

El Drac de Granollers exposa 
les fotos del concurs 2019

Llerona lliura la placa al civisme a Girbau
Les havaneres també van tancar dimecres de la setmana passada la  
festa major de Llerona. Prèviament, dimarts, la carpa del Consell del Poble 
va acollir més de 600 persones en el tradicional sopar de festa major,  
una de les activitats més emblemàtiques i participades, en marc de la  
qual es va lliurar la placa del civisme a Josep Girbau, de Can Sorgues,  
per la seva habitual col·laboració amb les entitats i les activitats del poble.

xavier solanas

LA FESTA MAJOR DE LLERONA ES VA ACABAR DIMECRES PASSAT

cipat 35 autors, que han presentat 
més de 200 fotografies. El jurat ha 
triat les 17 fotografies que estaran 
exposades al Restaurant Anònims 
fins al diumenge 29 de setembre. 

Els premiats es coneixeran el 6 
d'octubre en un acte organitzat pel 
Drac a l'Anònims. Els premis són 
un pack amb productes de mar-
xandatge del Drac, per la fotogra-
fia escollida per votació popular; 
material fotogràfic cedit per Jordi 
Ribó Fotògraf, per la fotografia es-
collida pel jurat, i un sopar per a 
dues persones a l'Anònims, per la 
fotografia escollida pels patrocina-
dors. A més, tots els participants 
en la votació popular entraran en 
un sorteig d'un vermut. 

EL RESTAURANT ANÒNIMS ACULL 17 IMATGES SELECCIONADES DE LES 200 PRESENTADES

L'AV Lledoner fa la 
vuitena edició de 
la caminada i la 
botifarrada al barri
GRANOLLERS. L'Associació de Veïns 
del Lledoner organitza diumenge 
la 8a edició de la caminada popu-
lar i botifarrada, que per primera 
vegada culminarà amb un sorteig 
de regals entre els participants. 
A partir de les 9 h, els caminaires 
sortiran de la plaça de Jaume I i fa-
ran un recorregut de 12 quilòme-
tres fins a tornar al punt d'inici, on 
es farà la botifarrada i el sorteig. El 
preu de la jornada és de 7 euros (5 
per als socis de l'AV) i inclou l'asse-
gurança de responsabilitat civil. A 
més, l'entitat també organitzarà el 
primer concurs de fotografia amb 
mòbil, amb el títol La caminada en 
imatges, el guanyador del qual tin-
drà un premi valorat en 100 euros 
en serveis de perruqueria. i

POPULAR

Xics signa la millor 
actuació de la 
temporada a Llinars
La colla dels Xics de Granollers 
van fer la millor actuació de l'ac-
tual temporada dimecres de la 
setmana passada a Llinars. Els Xis 
van iniciar l'actuació amb 3 pilars 
de quatre i van descarrergar el 4 
de 8, el 9 de 7 –el quart de la seva 
història– i la torre de 7. Van cloure 
la diada amb dos pilars de 5. L'ac-
tuació va comptar també amb els 
novells Manyacs de Parets, que 
estan consolidant els castells de 6 
i els Castellers de Sant Cugat, amb 
un 4 de 7, un 3 de 7 i un 5 de 7. i

ajuntament / x.s.

DANSA  El ball de l'Espolsada s'interpreta vestits de negre i blanc
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Assemblea Territorial de l’ANC, a Granollers

Entitats col·laboradores: Amb el suport de:

CICLE

Alexandre Deulofeu i la 
matemàtica de la història
Una visió diferent, basada en 
l’estudi dels cicles històrics, del que 
ha passat, el que passa i el que pas-
sarà al món, a partir del llegat d’un 
dels pensadors catalans més oblidats 
i desconeguts: Alexandre Deulofeu.

Ponent: 

Juli Gutiérrez Deulofeu. 
Enginyer agrícola i historiador. Nét 
d’Alexandre Deulofeu i divulgador de 
la seva obra.

26 de setembre de 2019 
a les 19.30 h

Patrocinadors:
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Dissabte, una nova temporada 
d'Escena grAn –que aplega les pro-
postes del Teatre Auditori (TAG), la 
Nau B1, Llevant Teatre, la Casa de 
Cultura Sant Francesc i Can Palots 
de Canovelles– aixecarà el teló. 
L'encarregat de conduir la gala 
serà el periodista Eloi Vila –ben 
conegut pel programa de TV3 Al 
cotxe!– . Abans que Vila vagi des-
granat les novetats i sorpreses de 
la temporada, la formació de jazz 
La Maquinista Quartet anirà escal-
fant motors a la terrassa del TAG. 
Així, a partir de les 20 h els assis-
tents podran gaudir de la música 
mentre prenen una copa de cava i, 
si ho desitgen, passar pel nou pho-
tocall Molt més que un teatre, ins-
tal·lat al vestíbul de l'equipament 
–les imatges es poden etiquetar a 
les xarxes amb #siquemestima, el 
lema d'aquesta temporada–.

Cants i coreografies
Un cop repassats els espectacles 
de la primera part de la tempora-

El jazz de La Maquinista Quartet i el 
musical 'Revolution' aixequen el teló

tag

ESPECTACLES  LA GALA D'INICI DE TEMPORADA D'ESCENA GRAN ESTARÀ CONDUÏDA PEL PERIODISTA ELOI VILA

'REVOLUTION'  Els cors Veus i Jove d'Amics de la Unió van estrenar-lo a l'abril

El TNC portarà els 
clàssics 'La Rambla 
de les Floristes'
i 'Solitud' arreu
La Rambla de les Floristes de Josep 
M. de Segarra i Solitud de Víctor 
Català, dues produccions de la 
temporada 2019-2020 del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC), es 
podran veure al Teatre Auditori 
de Granollers (TAG) l'any vinent, 
gràcies a la iniciativa El TNC surt 
de gira, que amb el finançament 
del Departament de Cultura per-
metrà fer una gira pel país amb 
dos clàssics del teatre català. 

El primer, amb direcció de Jo-
sep Maria Mestres, és una gran 
producció que no tots els muni-
cipis poden rebre per dimensions 
i pressupost. Per ara l’han sol·li-
citat 20 ajuntaments catalans, la 
majoria capitals de comarca. Pel 
que fa a Solitud, amb direcció es-
cènica d’Alícia Gorina, que és un 
muntatge més auster, són 11 els 
municipis que l’han contractat 
fins ara. De fet, el TNC ha confir-
mat que el Teatre Auditori de Gra-
nollers, de moment s'ha interessat 
per una de les dues propostes. i

TEATRE

da 2019-2020, arribarà el plat fort 
de la gala, el musical Revolution, a 
càrrec dels cors Veus i el Cor Jove 

d’Amics de la Unió. Aquesta serà 
una nova oportunitat per veure 
el que va ser un dels espectacles 

Ds 21 de setembre, 20 h
Teatre Auditori. Entrades exhaurides

revelació de la temporada passa-
da, que es va estrenar a l'abril al 
mateix TAG. 

Es tracta d'una proposta plena 
de vitalitat i amb coreografies es-
pectaculars, creada a partir dels 
musicals més cèlebres –Els   Mise-
rables, Hairs-pray, Rent, El Príncep 
d’Egipte i El rei lleó–. Totes aques-
tes músiques tenen en comú l’es-
perit de reivindicació, de rebel·lia 
i de lluita, i l’anhel de justícia i de 
llibertat. La direcció i coreografia 
de l’espectacle van anar a càrrec de 
la prestigiosa Panda van Proosdij, 
ballarina i directora d’escena neer-
landesa, experta en teatre musical i 
en el treball amb formacions joves. 
A més, compta amb les habituals 
batutes de Josep Vila Jover i Marta 
Dosaiguas, en la direcció musical. 
Es completa amb amb la música de 
Joan Vidal Quintet. i
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HANDBOL. DISSABTE 21, 18.00 h
LIBERBANK CANTABRIA-BM SINFÍN - 
FRAIKIN BM GRANOLLERS
amb Aitor Compañón

FUTBOL. DIUMENGE 22, 12.00 h
F.C. VILAFRANCA - EC. GRANOLLERS
amb Emma Montané i Ricky Alcántara

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 19 al diumenge 22 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

27º 17º 26º 18º 24º 19º 27º 18º

MÚSICA I LITERATURA  UN ESPECTACLE HOMENATJA L’ESCRIPTORA TERESA PÀMIES

Les biblioteques inauguren 
temporada a ritme de bolero

El talent km 0 es combinarà amb 
músics d'arreu de l'Estat a la 47a 
edició del cicle de jazz al Casino, 
que s'encetarà aquest divendres 
amb un habitual, el bateria Alfons 
Bertran, que oferirà un concert, a 

les 22 h, en format quintet. Així, 
l'acompanyaran Marcel·lí Bayer al 
saxo alt, Martí Serra al saxo tenor, 
Roger Mas al piano i fender i Aleix 
Forts al contrabaix.

A més, Alfons Bertran Quintet hi 

Alfons Bertran Quintet enceta 
el cicle de jazz amb nou disc

GRANOLLERS. Les biblioteques de 
la ciutat encetaran el curs a ritme 
de bolero, però també amb un pe-
culiar homenatja musicoliterari a 
l’escriptora Teresa Pàmies. L’au-
tora, enamorada dels boleros, opi-
nava que les coses de la vida, fins 
i tot les més sòrdides i desagrada-
bles, es podien explicar sense fas-
tiguejar ni avorrir el personal. Al 
llibre Coses de la vida: a ritme de 
bolero va fer una selecció dels fu-
lletons que llegia al programa Els 
matins de Catalunya Ràdio, acom-
panyats de la lletra del bolero que 
Pàmies creia que més li esqueia.

Ara, la veu de Celeste Alías, la 
guitarra de Dani Pérez i el rapso-
de Xavier Serrano posen música 
a aquell llibre amb un espectacle 
que du el mateix nom i que es po-
drà veure dimecres (19 h) a la bi-
blioteca de Roca Umbert.

Amb aquest acte Can Pedrals i 
Roca Umbert enceten oficialment 
el nou curs, amb una programació 
carregada d’activitats per a tots 
els públics al voltant de la lectura 
i l’aprenentatge. Les inscripcions 
per participar-hi es poden fer gra-
tuïtament de manera presencial o 
telemàtica. a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques.

Pel que fa a activitats familiars, el 
programa inclou sessions per a na-
dons i infants, les sessions de l’hora 
menuda i l’hora del conte; les pro-
postes per iniciar-se en la llengua 
anglesa de manera lúdica i els la-
boratoris de jocs, i lletres i imatges.

També hi haurà vuit clubs de 
lectura adreçats a nois i noies de 
fins a 16 anys, els tallers digitals 
(tecnologia, creativitat, innovació 
i treball en equip) i els bibliolab, 
activitats per accedir al coneixe-
ment a través de l’experimentació 
i les metodologies innovadores.

Per a adults, les biblioteques 
proposen fins a set clubs de lectura 
per comentar i compartir des de 
llibres de novel·la, clàssics i teatre, 
d’una banda; i literatura i arts, de 
l’altra. També de cuina i un club de 
lectura autogestionat per joves so-
bre els clàssics. Aquest any, la no-
vetat és una tertúlia al voltant de la 
taxonomia i les ciències naturals.

El programa també inclou con-
verses al taller de pràctica filosòfi-
ca, conferències sobre història de 
Diego Valverde, l'espai de lectura en 
veu alta i pràctica de l’anglès. 

gencat

CELESTE ALÍAS  Cantant boleros a l’espectacle dedicat a Teresa Pàmies

presentarà el seu nou treball dis-
cogràfic Schnitzel Time, editat pre-
cisament pel segell JazzGranollers 
Records. El disc beu d’influències 
tan diverses com Paul Motian, Bri-
an Blade, Frederic Mompou, Da-
vid Binney, Wayne Shorter, entre 
d’altres.

El cicle continuarà el divendres 
27 de setembre amb el sextet lide-
rat pel pianista Jaume Vilaseca.  
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Com fer monedes de xocolata
L'Adoberia acull dissabte (11 h) un taller infantil  
gratuït a càrrec de Joan Bonet, de Xocolates Granollers, 
per aprendre els secrets de la manipulació de la 
xocolata i elaborar menuts, les antigues monedes
que s'encunyaven a Granollers els segles XVI i XVII.

Dissabte a la tarda es viurà la primera edició de 
la peculiar cursa Truja i Baixa, que ha ideat 
la colla dels Senglars de Cardedeu. Es 
tracta d'una cronoescalada a l'em-
blemàtica Torre del Moro, que pretén 
tenir un caire diferent, més atrevit i 
distès. A les 17.30 h sortirà la cursa 
infantil amb un recorregut per corriols 
de 3 quilòmetres i diverses categories. 
A les 18 h serà el torn dels adults, que 
hauran de pujar tant ràpid com puguin 
els 3 quilòmetres a la Torrassa i baixar per un 
camí diferents 3,5 quilòmetres fins a l'arribada, a 
la zona esportiva Sant Josep. S'hi pot participar individualment o bé en parella, 
ja sigui mixta o de dues dones o dos homes. Per a més informació i inscripcions, 
consulteu el web senglarscardedeu.cat.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DISSABTE, 21
9 h Pavelló municipal, Can Prat i CBG
Torneig de bàsquet de categoria cadet
DIUMENGE, 21
7.30 h Plaça de Can Ganduxer
Sortida de natura
9 h Pavellons
Torneig de bàsquet de categoria cadet
11h Can Gavatx
Circulació de trens tripulats

DIJOUS, 19
19 h Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura
DIVENDRES, 20
17 h Plaça de la Caserna
Juguem una estona
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
18 h Espai Tranquil de Barbany
La dinàmica de la Carta Natal
DISSABTE, 21
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
 9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 h Carrer Anselm Clavé
Fira d'Artesans del Vallès
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Ass. d'Aturats 
9 h Plaça de les Olles
Col·lectiu Artesà de Productes Naturals
10 h Plaça Lluís Perpinyà
Encants solidaris. Protectora Vilanimal 
10 h Plaça Lluís Perpinyà
Family Motorsport Day
10.30 h Plaça de la Porxada

AGENDA

Els Senglars de Cardedeu 
estrenen la cursa Truja i Baixa

Ajuntament de Granollers  
Exposició fotogràfica de l'Arxiu 
sobre el Balonmano Granollers. 
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
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. Fins al 27 de setembre 
Artemisia, art & tendències 
Rodalies Nord, de Bernat Barris. 
Fins al 26 d'octubre

Llotja del disseny
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. La història d'Hèrcules i Galatea
19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. Equinocci
21 h Teatre Auditori de Granollers
Gran Gala inaugural d'Escena grAn. 
Amb Revolution d'Amics de la Unió
22 h Roca Umbert
Ballada de swing
23 h Casino
Festa de sevillanes
DIUMENGE, 22
8.30 h Parc del Congost
Diada de la bicicleta
9 h Plaça Jaume I el Conqueridor
Vuitena caminada popular i botifarrada 
de l'AV Lledoner
10 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent
11 h Museu de Granollers
Itinerari Grn, modernista i noucentista
18 h Casino
Ball social
DILLUNS, 23
8 h Roca Umbert
Inici d'un mural a càrrec de Mina 
Hamada. Fins al 6 d'octubre

DIMARTS, 24
19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat
19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Descobrint els clàssics
20 h Cinema Edison
Luna nueva, de Howard Hawks
DIMECRES, 25
17 h Museu de Ciències Naturals
Taller d'il·lustració científica. Els colors 
dels escarabats
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. De 16 a 36 mesos
19 h Biblioteca Roca Umbert
Coses de la vida: a ritme de bolero
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