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MOBILITAT  EL GOVERN ES COMPROMET A ESTUDIAR-HO

S'obre la 
porta a limitar 
els camions a 
la ronda Sud
La proposta, que l'Ajuntament ha recuperat 
arran de la marxa pel clima, es reivindica fa
temps per minimitzar la contaminació a la via  10

SEGURETAT
El conseller Miquel Buch 
atribueix a la burocràcia 
el retard de l'ampliació 
del parc de Bombers  6 i Ed.

CULTURA
El grup valencià de rap  
Pupil·les enceta la nova 
temporada a la Nau B1 
amb un concert gratuït  31

EL LLAÇ GROC EFÍMER

x.l.

somgranollers.cat

ENTITATS
EL GRUP DE RECERCA CANÍ DEDICA 
A 'L'ASTRONAUTA' LAIKA EL SEGON ESCAPE 
ROOM IDEAT PER A PORTAR-HI GOSSOS  16

ECONOMIA
GRAN CENTRE S'ADHEREIX A L'ENS ESTATAL  
QUE POTENCIA EL PATRIMONI HISTÒRIC DE
LA CIUTAT PER AFAVORIR L'ATRACTIU COMERCIAL   23

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

MINA HAMADA
Artista, autora 
del nou mural 
a Roca Umbert

ENTREVISTA

"Els grafits sempre 
han d'estar connectats 

amb el veïnat, que 
els han de veure cada

dia al barri"  34

La Porxada commemora els 2 anys de l'1-O amb proclames 
per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats 4 i 5
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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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EN PORTADA

El ple del Consell Comarcal ha aprovat per unani-
mitat el Pla Estratègic de Desenvolupament Eco-
nòmic Local i l’Ocupació 2018-2025 que al final 
del mandat passat va validar la comissió executi-
va de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA). Es 
tracta d'una eina de dinamització social i econò-
mica que defineix el full de ruta del territori pels 
pròxims anys de manera concertada amb agents i 
ciutadania, basada en el consens de les 35 entitats 
adherides a la TVOA, entre agents econòmics i ad-
ministracions públiques, en favor del desenvolu-
pament econòmic i l’ocupació a la comarca. 

L'objectiu principal del pla és "projectar el Va-
llès Oriental com a territori d’oportunitats, cre-
ació i innovació reforçant el seu caràcter de pol 
industrial i el seu esperit empresarial; conso-
lidar la comarca com espai per a la diversifica-
ció empresarial i preparar un entorn econòmic 
que sigui un referent nacional i internacional 
d’especialització, singularitat i originalitat en 
sectors econòmics, actuals i de futur, com a en-
llaç clau per a la creació de riquesa i ocupació".

El pla ha estat un dels principals encàrrecs de la 
TVOA per tenir un document base per conèixer la si-
tuació en què es troba la comarca; dibuixar els esce-
naris de futur desitjats; consensuar una estratègia 
entre els agents implicats en el desenvolupament 
local i definir els programes i actuacions concretes 
per fomentar el desenvolupament econòmic. Per a 
l’elaboració del pla han calgut més de 25 sessions 
de treball i reunions grupals, on han participat prop 
de 100 persones de més de 60 entitats.

Finalment, el document s’estructura entorn de 
6 grans línies estratègiques i inclou 16 programes 
i 58 propostes d’actuació. Les línies estratègiques 
són la formació, clau per a l’ocupació, la inclusió 
i el desenvolupament; tecnologia, coneixement i 
innovació; el Vallès Oriental, pol industrial de refe-
rència; territori accessible, connectat i sostenible; 
suport al teixit empresarial i a l’emprenedoria; i 
promoció del Vallès Oriental. i

El Consell Comarcal aprova el pla d'acció de la Taula Vallès Oriental Avança, centrat en la millora i
la promoció del teixit productiu, l'ocupació, la mobilitat, el medi ambient, l'àmbit social i la governança

La Taula Vallès Oriental 
Avança està formada
per 29 ajuntaments

de la comarca, 
els sindicats UGT i CCOO, 
les patronals Pimec i la 

UEI i el Consell Comarcal

35
entitats

· Crear una xarxa comarcal d’orientació laboral
· Difondre i promocionar l’oferta formativa 
comarcal
· Incentivar la contractació de persones en 
situació de vulnerabilitat socioeconòmica
· Adequar de l’oferta d'FP presencial i dual a 
les necessitats del teixit empresarial comarcal 
· Prestigiar els títols d'FP i implantar nous 
cursos
· Promoure la formació bonificada a les 
empreses

· Adaptar la cartera de serveis de suport a la inno-
vació i internacionalització empresarial 
· Donar suport a la cooperació empresarial i 
l’aparició de clústers i districtes d'innovació en 
sectors clau
· Crear espais per a la col·laboració, l'experi-
mentació i la transferència de coneixement 
entre empreses
· Fomentar la cultura de la innovació

· Impulsar la renovació dels polígons industrials
· Promocionar la certificació de qualitat als 
polígons d'activitat econòmica comarcals 
· Impulsar la col·laboració publico-privada  
· Promocionar l’associacionisme empresarial
· Difondre i actualitzar el portal de polígons
· Impulsar una unitat de treball comarcal per 
desenvolupar la captació d’empreses
· Donar suport a iniciatives d’economia circular 
amb la cerca de finançament, formació i 
acompanyament
· Acompanyar la transformació digital de les 
empreses

· Redactar un pla de millora de l’accessibilitat 
als polígons
· Impulsar plans de mobilitat als polígons
· Millorar les condicions d’urbanització per a 
vianants i ciclistes en els accessos als polígons
· Impulsar sistemes de mobilitat compartida de 
bicicletes per l’accés als polígons

· Millorar la informació de l’oferta de transport 
públic
· Conscienciar a favor de modes de transport 
més sostenibles entre la ciutadania i 
l’empresariat
· Desplegar una xarxa de punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics
· Impulsar la gestió integrada de la xarxa 
d’aparcaments dissuassoris a les estacions de tren

· Crear una xarxa comarcal per a l’empresa amb 
serveis i recursos especialitzats
· Definir espais d'intercanvi tècnic i d'informació 
sobre programes de suport a l’empresa
· Donar visibilitat als serveis de suport a 
l’empresa i l’emprenedoria de la comarca
· Acompanyar la internacionalització de les 
iniciatives empresarials amb més potencials 
de la comarca
· Fomentar l'esperit empresarial i les vocacions  
industrials dels joves als instituts i escoles
· Assessorar noves empreses i emprenedors 
per a la seva consolidació
· Donar suport a l’aparició de nous projectes i 
iniciatives d’economia social i solidària
· Fer activitats d'intercanvi generacional en 
projectes

· Compartir les eines comarcals de promoció 
· Elaborar un catàleg de promoció empresarial, 
digital i compartit entre administracions
· Fer campanyes promocionals a l'entorn del 
benestar
· Reforçar la col·laboració institucional en turisme 
· Dissenyar i comercialitzar rutes i experiències 
turístiques - Promoure el turisme gastronòmic, 
les fires i el comerç tradicional de productes 
agroalimentaris de proximitat
· Obtenir certificacions de qualitat ambientals 
· Fer campanyes de posicionament i promoció 
exterior per atreure activitat empresarial
· Impulsar fires de petites i mitjanes empreses 
a l’entorn de sectors econòmics estratègics

El Vallès Oriental marca el rumb 
per millorar l'economia i l'ocupació

L’envelliment de la 
població, la precarització 
de les condicions de 
treball, la manca de 
gestió dels polígons o la 
manca de sostenibilitat 
del model actual de 
mobilitat són alguns 
dels reptes identificats 
en la diagnosi i que han 
donat peu a l'elaboració 
d'un pla d'acció, concret
i calendaritzat, amb una 
seixantena d'actuacions.

PRINCIPALS ACTUACIONS DEL PLA
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La CUP recull avals pel 10-NXocolatada solidària amb els últims detinguts
La CUP de Granollers ha instal·lat aquests dies  
a la Porxada una paradeta en què recull avals  
per presentar-se a les eleccions generals del  
10 de novembre, i també ho va fer la CUP de les 
Franqueses dimecres a la plaça de l'Ajuntament.

El CDR de Granollers va celebrar dissabte a la tarda una xocolatada  
solidària a la plaça de la Porxada amb els últims detinguts per la Guàrdia 
Civil, set dels quals contineun en presó preventiva acusats de terrorisme. 
El CDR va aprofitar per ampliar la caixa de solidaritat amb els familiars 
d'aquestes persones, dos dels quals són veïns del Vallès Oriental. 

SOCIETAT

LES FRANQUESES. La rambla de Cor-
ró d'Avall passarà a dir-se passeig 
del Primer d'Octubre. Així ho va 
ratificar el ple després que la junta 
de portaveus del 19 de setembre 
aprovés el canvi de nom amb els 
vots favorables de JxLF, IEC i Sal-
CUP i els contraris de PSC i Cs. Amb 
tot, només la part central canviarà 
de nom, de manera que els vials 
que envolten el passeig mantin-
dran l'adreça de carretera de Ribes. 
"Cap veí no haurà de canviar la 
seva adreça postal", aclaria el re-
gidor d'IEC Àngel Profitós. La nova 
denominació és un “homenatge 
als veïns i veïnes de les Fran-
queses que es van esforçar per 
preservar els drets individuals 
i col·lectius i van fer possible el 
referèndum d’autodetermina-
ció de Catalunya”, diu el text de la 
moció, presentada conjuntament 
pels grups d’Imagina Esquerra en 

Comú (IEC) i Sal-CUP. PSC i Cs van 
votar en contra del canvi de nom. 
El PSC assegurava haver proposat 
la celebració d'una consulta po-
pular per validar el nom. "La par-
ticipació ciutadana és clau per 
aconseguir el reconeixement i 
respecte de totes les realitats 
del municipi". Per això, deia Joan 
Antoni Marín, "JxLF, IEC i Sal-CUP 
han faltat al respecte als veïns 
de les Franqueses, ja que han 
acabat imposant unilateralment 
el seu criteri". Amador Doncel, de 
Cs, assenyalava que el nom escollit 
"té massa càrrega política per a 
un espai tan cèntric" i defensava 
la celebració d'una consulta popu-
lar per validar els canvis. 

Dimarts, coincidint amb el se-
gon aniversari de l'1-O, membres 
del CDR van col·locar plaques de 
cartró al passeig per fer evident la 
nova denominació.  x.l.

GRANOLLERS. "L'Estat, amb la seva 
histèria repressiva, ens vol fer 
creure que votar és un delicte, 
però nosaltres som un poble que 
sap què vol: llibertat i democrà-
cia", deia el manifest llegit dimarts 
al vespre a la Porxada per comme-
morar el segon aniversari de l'1-O. 
"El seu és un deliri que neix de 
la por, una llosa que hipoteca el 
seu futur i la seva credibilitat", 
continuava el manifest, i concloïa: 
"Arribarà el dia en què tindrem 
un Estat obert, just i creatiu". 

Abans del manifest, llegit a l'es-
cenari per l'artista Vicenç Viapla-
na acompanyat de representants 
de partits i entitats sobiranistes, 
centenars de persones van par-
ticipar en les habituals nou vol-
tes al voltant de la Porxada per 
reclamar la llibertat dels presos 
polítics, una mobilització que es 
va ampliar per altres carrers del 
centre. De nou a la Porxada, un 
canó de llum va projectar un llaç 
groc gegant a la façana de l'Ajun-
tament. "Com que ells no l'hi 
pengen –deia Manel Gener, de 
l'ANC, en relació amb l'equip de 
govern municipal–, l'hi pengem 
nosaltres". 

D'altra banda, ja des del matí, 
una exposició fotogràfica a la Por-
xada recordava en imatges la jor-
nada de l'1 d'octubre de 2017 tant 
a Granollers com en altres pobles 
catalans, des de la mateixa votació 

votv

PSC I Cs VAN DEFENSAR UNA CONSULTA PER VALIDAR EL NOMPOLÍTICA  UN CANÓ DE LLUM VA PROJECTAR UN LLAÇ GROC A LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT

Mobilització contra la repressió
en el segon aniversari de l'1-O

NOVA PLACA  Membres del CDR van fer una acció dimarts al migdia

x.l.

CONCENTRACIÓ  Centenars de persones van trobar-se dimarts a la Porxada

Passeig del Primer d'Octubre

j.b.

EXPOSICIÓ  Centenars de persones van trobar-se dimarts a la Porxada

fins a la violència policial. "La idea 
és recordar que aquell 1-O va ser 
el gran dia de la desobediència i 

la llibertat d'expressió", deia Ma-
ria Glòria Casanovas, presidenta 
d'Òmnium a Granollers.  x.l.
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LES FRANQUESES. Alguns treballa-
dors de l'Ajuntament van com-
memorar el segon aniversari de 
l'1-O amb una consulta interna 
per decidir "lliurement i demo-
cràticament" quins festius volen 
commemorar els treballadors 
municipals. Concretament, va ser 
una consulta per tal que tots els 
empleats públics de l'Ajuntament 
poguessin manifestar si preferei-
xen commemorar l'1 d'octubre en 
comptes del 12 d'octubre. El refe-
rèndum va començar a les 12 h del 
mateix 1 d'octubre i es va tancar a 
les 15.30 h, quan es van fer públics 
els resultats. Dels 151 treballa-
dors municipals van participar-hi 
54 persones (35,8%). D'aquests, 
43 van ser favorables a celebrar 
l'1-O en comptes del 12-O, mentre 
que 9 van optar pel 12 d'octubre. 
També hi va haver 2 vots nuls (un 
indiferent i un que demanva poder 
celebrar el 23 d'abril). Els impul-
sors destaquen que la consulta no 
era vinculant, tot i que la intenció 

la paraula representants de JxLF i 
ERC. També va intervenir-hi Maria 
Mercè Miquel, cosina germana de 
Josep Rull i treballadora munici-
pal a les Franqueses, qui alertava 
que "qualsevol sentència que no 
sigui absolutòria suposarà una 
pèrdua de drets i llibertats per 
a tothom, tant per als catalans 
com per als espanyols". 

és "remetre els resultats als res-
ponsables municipals per tal 
que els tinguin en consideració 
i prenguin les decisions per-
tinents en funció del resultat, te-
nint en compte la voluntat de la 
plantilla municipal". D'altra ban-
da, a les 12 h, a la plaça de l'Ajunta-
ment, es va fer una concentració. Es 
va llegir un manifest i van prendre 

m.r.

POLÍTICA  EL REFERÈNDUM, NO VINCULANT, VA SER UN DELS ACTES DE COMMEMORACIÓ DE L'1-O

Una consulta per triar el
festiu entre l'1 i el 12 d'octubre

MANIFEST  Els treballadors van concentrar-se a la plaça de l'Ajuntament

Concentració per reclamar llibertat
El Col·lectiu de Treballadors i Treballadores Públics de Granollers per la 
Democràcia, constituït després del referèndum de l'1 d'octubre, van convocar 
una concentració dimarts al migdia a la Porxada coincidint amb el segon
aniversari de l'1-O. Durant l'acte van desplegar una pancarta per reclamar
la llibertat dels presos polítics a pocs dies que es conegui la seva sentència.

@delectiu

DESENES D'EMPLEATS PÚBLICS TAMBÉ VAN MOBILITZAR-SE

L'AEG il·lumina un cim de Montserrat
L’Agrupació Excursionista de Granollers (AEG) va participar la nit de di-
lluns a dimarts en el projecte Llum i Llibertat, en què escaladors d'arreu de 
Catalunya van enfilar-se als cims del massís de Montserrat per il·luminar 
131 agulles en homenatge a tots els presidents de la Generalitat. Els esca-
ladors de l'agrupació granollerina van ser els encarregats de pujar al Frare 
Amadeu, on a més d'encendre-hi un fanal van passar-hi la nit. 
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LES FRANQUESES. “Les dades de 
seguretat a les Franqueses són 
molt positives; els fets delictius 
han baixat un 6,4% respecte 
a l’any passat i les detencions 
s’han incrementat un 35%”, des-
tacava l’alcalde, Francesc Colomé, 
després de la junta de seguretat 
de les Franqueses, que va comptar 
amb la participació del conseller 
d’Interior Miquel Buch. “El nom-
bre de delictes a les Franqueses 
per cada 1.000 habitants és de 
42, mentre que a l’Àrea Bàsica 
Policial de Granollers són 53 
i a Catalunya, de mitjana, 75”, 
destacava Colomé. En la mateixa 
línia, el conseller Buch indicava 
que “aquestes bones dades són 
especialment significatives en 
un municipi de l’àrea metropo-
litana i tan extens i tan complex 
com les Franqueses”.

Pel que fa a les tipologies de delic-
tes registrats l’últim any, els roba-
toris en força han baixat un 9,2%, 
contra el patrimoni un 5,2% i els 
robatoris amb violència un 11,8%. 
Del total de delictes, el 45,5% són 
furts i estafes, la majoria per Inter-
net, i per això el conseller Buch feia 
una crida a “l’autoprotecció”, així 
com a la col·laboració ciutadana, 
que “és fonamental a l’hora de 
posar denúncies, aportar dades 
i ajudar a les tasques policials 
d’investigació”, apuntava. 

Més atropellaments
Entre les dades, però, en destaca 
una d’especialment negativa: els 
atropellaments en vies urbanes, 
que han passat de 3 a 8 en un any, 
7 dels quals en passos de vianants. 
“Hem d’analitzar punt per punt 
on hi ha hagut els atropella-
ments i veure per què ha pas-

SEGURETAT  EL MUNICIPI REGISTRA 42 FETS DELICTIUS PER CADA 1.000 HABITANTS

Els delictes a les Franqueses són
la meitat que la mitjana catalana

ajuntament

POLICIA  Buch va reunir-se amb tots els cossos policials a Can Ribas

sat i què s’hi pot fer per millo-
rar-ho: si està ben senyalitzat, 
si hi ha prou visibilitat, etc.”, 
deia Colomé, qui alhora valorava 
els sistemes de videovigilància 
instal·lats en alguns punts del mu-
nicipi. “En un cas va permetre 
identificar l’autor d’un atrope-
llament que havia fugit del lloc 
dels fets”, destacava.

Per la seva banda, el regidor 
de Seguretat Ciutadana, Civisme 
i Convivència, Joan Antoni Ma-
rín, destacava el descens del 5% 
en casos de violència de gènere i 
refermava la voluntat “d’avançar 
sobretot en matèria de civis-
me”. Per això, avançava un pla 
d’acció per als propers mesos que 
incidirà en aspectes de civisme, 
educació i control.

D’una banda s’actualitzarà l’or-
denança de circulació amb la in-
corporació de la nova normativa 
marcada per la Direcció General 
de Trànsit i que preveu, entre d’al-
tres, la regulació dels nous formats 
de mobilitat en via urbana –pa-

Cauen un 6,4% respecte a l'any passat, però pugen els atropellaments

tinets, vehicles elèctrics...–. També 
augmentaran les campanyes de 
control de distraccions al volant i 
de velocitat, s’impulsarà la comis-
sió de mobilitat de l’Ajuntament i 
es reforçarà la funció educadora 
de la Policia Local a través de clas-
ses d’educació viària (3r d’ESO), 
xerrades sobre violència de gè-
nere (2n d’ESO) i unes jornades 
de defensa personal per a dones 
coincidint amb el Dia Internacio-
nal contra la Violència Masclista, 
el 25 de novembre.  x.l.

n Bombers del parc de Granollers van 
traslladar a Buch el seu neguit per l'es-
tat degradat del parc i per la demora 
en la rehabilitació, que s'hauria d'haver 
licitat l'any passat. Buch es va escudar 
en la lentitud de la burocràcia, però va 
assegurar que "el parc es reformarà". 

EL PARC DE BOMBERS 
CONTINUA A L'ESPERA

Debat amb Marcel Mauri i David Fernàndez
El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i l'exdiputat de la CUP, David 
Fernàndez, presentaven dimecres el llibre de Jordi Cuixart, Ho tornarem a fer, 
al Casino. A l'acte, conduït per la directora de SomGranollers, Montse Eras i 
que va aplegar més de 200 persones, Mauri recordava les vulneracions de 
drets evidenciades a l'anomenat judici del procés, i com "la sentència no 
va de condemnar 12 homes i dones justos, sinó de condemnar-nos a tots, 
siguem o no indepenentistes", afegia Fernàndez.

òmnium
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'HO TORNAREM A FER' DE JORDI CUIXART

El darrer ple del Consell Comarcal 
va aprovar una moció d’ERC, Junts 
i CUP en la qual es demana la col-
locació del llaç groc a la façana de 
la seu, així com la pancarta amb el 
lema “llibertat presos i preses 
polítics i exiliats i exiliades”. 
Els últims mesos, ERC havia sol-
licitat en diverses ocasions al nou 
president de l'ens, Francesc Colo-
mé (Junts), la restitució d'aquests 
símbols després que fossin reti-
rats a l'abril a instàncies de la Jun-
ta Electoral arran dels processos 
electorals de la primavera. Colo-
mé, però, havia demorat la decisió 
de restituir el llaç i la pancarta fins 
que el nou plenari, renovat al juli-
ol, no hi donés el vistiplau. 

La moció va rebre els 17 vots fa-
vorables d'aquests tres grups, 11 
vots contraris de PSC i Cs, i 2 abs-

tencions d'En Comú Guanyem. El 
text de la moció recorda que Cata-
lunya i les seves institucions viuen 
un moment excepcional, "greu-
ment represaliades a causa de 
la presó preventiva injusta dels 
dirigents polítics i de la perse-
cució dels exiliats i exiliades 
per part de l’Estat espanyol".

Ciutadans, per la seva banda, ha 
amenaçat de denunciar el Consell 
Comarcal davant la Junta Electoral 
"si es col·loquen símbols parti-
distes" a la façana de la institució 
durant la campanya. El partit ha car-
regat especialment contra el PSC, 
soci de Junts al govern del Consell 
Comarcal. "No es pot mantenir un 
soci que parla de presos polítics i 
defensar al mateix temps des de 
Madrid la neutralitat de les insti-
tucions", apunten des de Cs. 

POLÍTICA  CIUTADANS AMENAÇA DE DENUNCIAR L'ACCIÓ

El Consell Comarcal torna a 
penjar el llaç groc a la façana

En el marc de la Caixa de Crèdit 
que impulsa la Diputació de Barce-
lona, la corporació ha concedit un 
crèdit a les Franqueses del Vallès 
per valor de 175.000 euros. La Cai-
xa de Crèdit és un instrument de 
cooperació local que permet ator-
gar crèdits als ajuntaments, enti-
tats municipals descentralitzades 
i mancomunitats de municipis de 

la demarcació per al finançament 
de noves inversions, el dèficit de 
finançament en inversions execu-
tades i les operacions incloses en 
un pla de sanejament o econòmic i 
financer. Cada govern local pot de-
manar fins a 175.000 euros cada 
any, tret dels municipis inferiors 
a 1.000 habitants, que poden su-
perar aquest límit i sol·licitar l’im-

Crèdit de 175.000 euros de la 
Diputació per a equipaments

port necessari per cobrir les seves 
necessitats de finançament. El ti-
pus d’interès és al 0% i amb una 
amortització màxima de 10 anys.

En el cas de les Franqueses, la 
Diputació ha concedit un crèdit de 
175.000 euros per a inversions en 
equipaments i calefacció (140.000 
€) i per a la rehabilitació de l’edifici 
del Centre de Formació d'Adults de 
Bellavista (35.000 €).

A la resta de la comarca també 
s'han concedit crèdits a la Garriga, 
Santa Eulàlia de Ronçana i Llinars 
del Vallès. 

El Consell de Poble de Palou va ce-
lebrar diumenge eleccions per ele-
gir els tres representants veïnals 
a l'òrgan d'entre els quatre candi-
dats presentats. Els escollits van 
ser Joan Francesc Mayol (58 vots),  
Maria Rosa Viñallonga (44) i Ri-
card Caussa (42), mentre que Jordi 
Dil, amb 27 vots, en va quedar fora.

D'altra banda, a les Franque-
ses, el ple va ratificar dijous els 
representants de les entitats als 
consells de poble de Llerona i 
Corró d'Amunt. Del de Llerona en 

formaran part Rubén Aguilera en 
representació del Club Esportiu; 
Marta Camp de l’Associació de 
Veïns Els Gorchs; Isidre Garriga, 
de la Comissió Festes Laurona; 
Isidre Roquerias, dels Regants, i 
Josep Pujol, de l’Associació Toc 
Toc Teatre Laurona. I del de Cor-
ró d'Amunt: Núria Vilamala, del 
Grup Teatre Boina; Albert Costa, 
del Club Ciclista; Lourdes Díaz, 
de la Unió Esportiva; Josep Mauri, 
del Club Petanca, i Jaume Travé, 
de la Parròquia Sant Mamet. 

Renovats els consells de poble
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GRANOLLERS. Centre. Clavé - Joan Prim. 
Àrea de vianants. Façana 15m. Planta 
baixa 220m2. Altell 160m2. Instal·lacions, 
vidrieres. Excel·lent punt comercial.

GRANOLLERS. Centre. Clavé - Joan Prim. 
Zona de vianants. Planta baixa de 141m2, 
primera planta de 160m2. Subterrani de 
42m2. Façana 10m. Instal·lacions i vi-
drieres. Excel·lent punt comercial. Preu: 
4.500€/ mes. Ref. 903.

GRANOLLERS. Centre. Clavé - Joan Prim.
Zona de vianants. Sup. 80m2. Façana 5m. 
Amb instal·lacions. Aparadors. Sortida 
posterior. Preu: 2.700 €/ mes. Ref. 995.

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

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

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

GRANOLLERS. C. Girona(camp futbol). 
Sup. 75m2. Amb instal·lacions. Preu: 
1.000€/mes. Ref. 984.

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

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

fredericnadalc@gmail.com
GRANOLLERS

LOCALS COMERCIALS

GRANOLLERS. Centre. Clavé - Joan Prim. 
Zona de vianants. Planta baixa de 141m2, 
primera planta de 160m2. Subterrani de 
42m2. Façana 10m. Instal·lacions i vi-
drieres. Excel·lent punt comercial. Preu: 
4.500€/ mes. Ref. 903.

GRANOLLERS. Sant Roc. Centre. L d’Or. 
Sup. 141m2, planta baixa. 9m2 pati. 
Amb instal·lacions. Excel·lent punt co-
mercial. Preu: 4.300€ Ref. 928.

Júlia Fajardo, Sara Jurado i Clàu-
dia Colomina van ser, de dimarts 
a divendres, a l'Expo-Sciences 
International 2019, la fira mun-
dial de recerca que s'ha celebrat 
a Abu Dhabi (Emirats Àrabs). Les 
tres alumnes de l'Institut Carles 
Vallbona hi han presentat un tre-
ball d'investigació sobre la intro-
ducció de la robòtica en el món 
educatiu, fet conjuntament amb 
Mario Martín, alumne de l'institut 
Thalassa de Montgat. Els quatre 
han creat materials didàctics per 
utilitzar la tecnologia per netejar 
petites superfícies de basses de 
jardins a manera de xarxa d'arros-
segament i per mesurar la tempe-

ivan nadal

EDUCACIÓ  LA INVESTIGACIÓ SOBRE LA ROBÒTICA EN EL MÓN EDUCATIU DE L'INSTITUT CARLES VALLBONA

"Hem estat l'únic treball català 
a la fira mundial d'Abu Dhabi"

AUTORS DEL TREBALL  Les tres granollerines amb l'alumne de Montgat

Ballbona repassa l'evolució del periodisme
L'escriptora i periodista Anna Ballbona substituïa, a les xerrades de dimarts 
d'Agevo, el director dels serveis informatius de TV3, David Bassa, que a priori 
havia de ser el conferenciant. Ballbona va repassar l'evolució del periodisme 
els últims anys i va alertar dels prejudicis per a la professió que comporta la 
digitalització i els canvis d'hàbits de consum, en una tribuna d'un centenar
de persones. La propera xerrada serà sobre The Beatles dimarts a les 18.30 h.

x.l.

COMUNICACIÓ  XERRADES D'AGEVO AL MUSEU DE GRANOLLERS

L'Ajuntament de Granollers ha re-
clamat a Telefonica solucions i res-
ponsabiltiats pels problemes que la 
institució ha patit des de mitjans de 
setembre per rebre trucades de la 
ciutadania des d'alguns operadors 
de telefonia mòbil i fix. Segons Te-
lefònica, el problema prové d’una 
avaria d’intercomunicació entre 
Orange (i operadors associats) amb 
Telefonica. "Lamentablement, cap 
dels dos operadors no ha explicat 
públicament l’afectació i l’abast 
de l'avaria", expliquen fonts muni-
cipals. Durant l'avaria, per a urgèn-
cies cal trucar al 112, en lloc del 092. 
I per contactar amb l’OAC, al 93 842 
66 10, en comptes del 010.   

L'Ajuntament 
reclama solucions 
per una avaria 
de Telefonica 

El Centre d'Estudis de Granollers, 
de l'Associació Cultural (AC), ha 
convocat la 15a edició del Premi 
Camí Ral, un certamen que vol po-
tenciar i posar en valor els treballs 
de recerca de batxillerat que trac-
tin sobre el Vallès Oriental. El pre-
mi vol, doncs, estimular el plaer de 
la recerca i potenciar els estudis 
que, des d'àmbits temàtics diver-
sos, ajudin a millorar el coneixe-
ment de la comarca. Els estudiants 
s'hi poden presentar fins al 28 de 
febrer de 2020. Han de remetre 
els seus treballs a l'AC –en pdf a 
secretaria@acgranollers.cat–. Les 
bases es poden consultar al web 
acgranollers.cat/premicamiral.  

El Centre d'Estudis 
convoca la 15a 
edició del premi de 
recerca Camí Ral

ratura amb una càmera tèrmica, 
entre d'altres.

Ivan Nadal, coordinador de re-
cerca de l'institut granollerí, ha 
acompanyat les alumnes a la fira 
i ha destacat que hi han presentat 
"l'únic treball català". Afegeix 
que la fira "és espectacular. Tam-
bé hi ha les universitats d'Abu 
Dhabi amb projectes brillants. 
Tot això és brutal. Es nota que 
s'ha invertit per fer això possi-
ble", relatava Nadal. 

Dimarts, l'ambaixada espanyo-
la va visitar les joves científiques 
i celebrava, a través de Twitter, el 
talent que hi ha hagut a la fira or-
ganitzada per Milset. 

El recorregut del treball de re-
cerca de les tres granollerines no 
ha acabat. Divendres viatjaran al 
País Valencià per ser a Ciencia en 
Acción, el concurs internacional 
de ciència que se celebra a Alcoi 
i que durarà fins diumenge.  A.J.
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Desenes de persones van manifes-
tar-se dijous a la tarda pel centre 
de Granollers amb motiu de la 
vaga mundial pel clima que s'ha 
convocar-se divendres arreu del 
món. Com a tret de sortida de la 
mobilització, els manifestants es 
van afegir al tall de dos carrils a 
la ronda Sud, una iniciativa impul-
sada per la plataforma Integració 
Ronda i Sud de Granollers des de 
fa mesos, amb gairebé 100 edici-
ons, per protestar per la contami-
nació que genera l'elevat pas de 
vehicles per la via, especialment 
vehicles pesants, i que es reprenia 
el mateix dijous després de l'atu-
rada de l'estiu. "Ja fa molt temps 
que reclamem millores. De fet, 
fa un any i mig que es van pre-
sentar algunes mesures al ple i 

xrvobm

MEDI AMBIENT  L'ACCIÓ DE DENÚNCIA VA COMENÇAR AMB UN DELS TALLS REGULARS DE TRÀNSIT A LA RONDA SUD PER DENUNCIAR L'ELEVADA CONTAMINACIÓ

En marxa per reclamar accions 
davant l'emergència climàtica

MARXA  Els manifestants van anar de la ronda Sud a la Porxada

Educem es vesteix de verd pel clima
Molts centres educatius de la ciutat han reflexionat també aquests dies 
respecte a la preservació del medi ambient. A Educem, per exemple, 
s'organitzava la Setmana pel Clima, amb projeccions, realització de  
cartells reivindicatius i aturada, així com proposant anar a classe amb una  
samarreta verda pel clima –com el grup de professors de la fotografia–. 
Divendres al pati es llegia un manifest conjunt de l'alumnat de primària  
i ESO, en què destacaven ser "la primera generació que sent les  
conseqüències del canvi climàtic i l'última que té l'oportunitat de fer 
alguna cosa per aturar-lo", així com reclamaven a governs i ciutadans 
accions per mitigar-lo.

educem

l'Ajuntament no les ha executa-
des", lamentava Oriol Foz, d'Inte-
gració Ronda i Sud.

Tot seguit els manifestants van 
recórrer el tram entre la ronda 
Sud i la Porxada, on van llegir el 
manifest que denuncia la situació 
d'emergència ambiental i en què 
es reclamava un posicionament 
clar per part de l'Ajuntament, així 
com mesures concretes, valentes i 
immediates.

Finalment, les mateixes entitats 
van convocar a anar divendres a 
Barcelona per participar en la ma-
nifestació als Jardinets de Gràcia 
per denunciar la situació d’emer-
gència climàtica que viu el país i 
per reivindicar actuacions. 

La mobilització estava convo-
cada per entitats com la Magrana 
Vallesana, Granollers en Transició 
(GenT), Rebel·lió o extinció Vallès 
Oriental - Baix Montseny (XR-

VOBM), plataforma No ens ven-
dreu la moto, Col·lectiu Integració 
Ronda Sud, el Casal del Mestre, 

l'Esplai Guai de Palou, l'Ateneu de 
Granollers, Amnistia Internacio-
nal i Granollers Pedala. 

El regidor de Medi Ambient i Es-
pais Verds de l'Ajuntament de 
Granollers, el socialista Albert 
Camps, és el nou president del 
Consorci per a la Gestió de Resi-
dus del Vallès Oriental, després 
que aquesta tarda l'ens hagi cele-
brat el ple de constitució i el cor-
responent nomenament.

Així, Camps serà el president 
del setè mandat –el 2019-2023– 
d’aquest ens supramunicipal, fins 
ara presidit per Joan Daví, regidor 
de Mollet. En l'anterior mandat, 
el granollerí va ocupar-ne la vice-
presidència.

En el decurs de la sessió el nou 
president ha nomenat els mem-

bres de la comissió executiva del 
Consorci per a la Gestió dels Resi-
dus del Vallès Oriental, que està 
integrada per la Presidència, un 
representant del Consell Comar-
cal –l'alcalde de Canovelles, Emi-
lio Cordero–, i representants dels 
municipis de Bigues i Riells –Joan 
Galiano–; Cardedeu –Verònica 
Vidal–; les Franqueses del Vallès 
–Francesc Colomé–; Martorelles 
–Joan Marc Flores–; Mollet del 
Vallès –Mireia Dionisio–; Montor-
nès del Vallès –José Antonio Mon-
tero–; Sant Quirze Safaja –Anna 
Guixà–; Vilalba Sasserra –Joan 
Pons– i Vilanova del Vallès –Yo-
landa Lorenzo–.

arxiu

ADMINISTRACIONS  EL PLENARI DE L'ENS TAMBÉ VA TRIAR LA COMISSIÓ EXECUTIVA

ALBERT CAMPS

Albert Camps, president
del Consorci de Residus

A més, el Consorci també té un 
consell plenari integrat per re-
presentants dels ajuntaments, del 
Consell Comarcal i del Consorci 
del Besòs Tordera.  

El Museu de Ciències Naturals 
(MCN) a l'edifici de La Tela a 
Granollers ha estat precursor en 
la investigació de les poblacions 
de quiròpters (ratpenats) i ha 
promogut nombroses activitats 
de sensibilització per conservar 
aquests mamífers voladors. Ara fa 
un pas més i crea un programa de 
ciència ciutadana per al seguiment 
de ratpenats a Catalunya amb 
quatre protocols diferents: Quiro-
Rius, QuiroHàbitats, QuiroCaixes 
i QuiroRefugis, amb l’objectiu de 
monitoritzar les poblacions dels 
ratpenats dels medis forestal, 
aquàtic, cavernícola i urbà. 

El MCM anima les persones inte-
ressades en la conservació dels rat-
penats a fer-se voluntàries del pro-
grama i esdevenir investigadors 
des de casa. Les dades es recullen 
a través de la plataforma  www.
ratpenats.org, que s’ha dissenyat 
seguint els models d’èxit anglès i 
francès. És un  seguiment molt fàcil 
d’implementar, pensat perquè el 
dugui a terme qualsevol persona 
sense coneixement previ del tema. 
A més, el museu  organitza, de ma-

nera regular, jornades de capacita-
ció i discussió adreçades a l’equip 
de voluntaris, per millorar la pre-
cisió de les observacions i oferir 
formació complementària. El MCN 
destaca que la col·laboració ciuta-
dana permet aconseguir un volum 
de dades impossible d’assolir úni-
cament  per l’administració o els 
grups d’investigadors. Alhora, la 
informació és imprescindible per 
disposar de dades sobre la qualitat 
ambiental i mesurar el grau de de-
teriorament dels ecosistemes. 

Precisament, el Centre d'Estu-
dis de Granollers dedicarà la po-
nència del 17 d'octubre (19.30 h), 
a la Tela, a L'estudi dels ratpenats 
al Museu de Ciències Naturals de 
Granollers, a càrrec del científic  
de l'àmbit Carles Flaquer.

El taller al Falgar
Els dies 17 i 24 d'octubre, de les 
19.30 a les 21 h, són les noves da-
tes proposades pel taller Vine a 
conèixer els ratpenats del parc del 
Falgar, a les Franquees, després 
que la sessió programada pel 10 
d'octubre hagi esgotat les places. i

La Tela impulsa una 
plataforma ciutadana de 
seguiment de ratpenats

L'AJUNTAMENT PLANTEJA LA PROHIBICIÓ DE 
CAMIONS DE GRAN TONATGE A LA RONDA
n Amb motiu de les mobilitzacions per l'emergència climàtica de la setmana 
passada, l'Ajuntament de Granollers ha fet públic part del Pla d'Actuació de  
Mandat (PAM) –que encara s'ha de presentar– pel que fa a les accions per  
millorar la qualitat de l'aire a la ciutat. En aquest document programàtic, el 
govern del PSC hi ha inclòs una de les reivindicacions que des de fa mesos la 
plataforma veïnal Integració Ronda i Sud de Granollers va posar sobre la taula. 
Així, el consistori ha anunciat que vol "estudiar la manera d'avançar en la  
pacificació del trànsit per la ronda Sud complementant la prohibició de  
camions de mercaderies perilloses amb la limitació de circulació dels camions 
d’alt tonatge per aquesta via i la carretera del Masnou. L’aixecament dels 
peatges de les autopistes previst per al setembre de 2021 haurà de contribuir 
també a la reducció del trànsit", apuntava el regidor Albert Camps.
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LES FRANQUESES. El planejament 
per desenvolupar urbanística-
ment el pla parcial del sector C, al 
sud del Consell de Poble de Corró 
d’Amunt, ja compta amb l’aprova-
ció definitiva del ple després d’ha-
ver superat tots els tràmits previs. 
El sector C es troba al peu de la car-
retera BV-5151, just al davant de la 
zona ja urbanitzada. Al sud limita 
amb els habitatges del camí que va 
cap a Can Suquet i, al nord, amb les 
Antigues Escoles del poble.

L’àrea, de 2,1 hectàrees, està 
qualificada de zona residencial aï-
llada, i tindrà reservats 1.200 me-
tres quadrats per a equipaments 
–“pensem que en el futur hau-
ria de permetre l’ampliació del 
Consell de Poble”, deia Francesc 
Colomé–, 2.100 per a zona verda, 
5.700 per a vialitat, i, la superfície 
restant, per a zona residencial, on 
es crearan una quinzena de parce-
l·les per a habitatges unifamiliars 
i dues parcel·les per a edificis plu-
rifamiliars i usos compatibles, com 
per exemple, petits comerços. En 
total es preveu la construcció de 
31 habitatges, dels quals 14 han 
de ser de protecció oficial.

L’alcalde recordava que el pla 
està promogut pels propietaris 
dels terrenys, tres particulars, i 
que amb el seu desenvolupament, 

URBANISME  EL PROJECTE, QUE TÉ UN COST D'UNS 85.000 EUROS, PREVEU ARRANJAR L'ESPAI 

Llum verda a la construcció de 31 
nous habitatges a Corró d'Amunt

arxiu

L'ESPAI L'escultura s'instal·larà darrere els quioscos de la rambla

juntament amb el del sector R a 
Corró d’Avall, “queda esgotat el 
pla general urbanístic, de ma-
nera que a partir d’ara haurem 
d’obrir la revisió del pla per al 
futur”.

Crítiques de l'oposició
En la intervenció dels grups mu-
nicipals, Àngel Profitós (IEC) va 
qüestionar el nombre d’aparca-
ments previstos, la connexió de 
la zona amb transport públic i la 
capacitat de la depuradora, men-
tre que Maria Forns (Sal-CUP) va 
indicar que la urbanització del sec-
tor respon a “un model d’urba-

nisme caduc i insostenible que 
no compartim”. En sentit contra-
ri, Amador Doncel (Cs) va assegu-
rar que “cal ampliar l’oferta de 
sòl urbanitzable al municipi per 
evitar que pugin els preus”.

A partir d’ara, l’acord i la nor-
mativa del pla parcial del sector 
C es publicarà una vegada s’hagi 
formalitzat la garantia del 12% del 
valor de les obres d’urbanització 
del sector, unes obres que tenen 
un termini de 10 anys per tirar 
endavant. El punt va ser aprovat 
amb els vots favorables de JxLF, 
PSC i Cs, l’abstenció d’IEC i el vot 
contrari de Sal-CUP.   

El ple municipal de dijous va 
aprovar, amb els vots favorables 
de l’equip de govern (JxLF i PSC), 
l’abstenció de Cs i el vot contrari 
d’IEC i Sal-CUP, el compte general 
de la corporació corresponent a 
l’exercici 2018, un exercici que, 
segons l’alcalde, va tancar amb 
resultat positiu. “L’any passat 
vam tancar amb 1 milió de re-
sultat positiu i 3 milions de ro-
manent”, deia Francesc Colomé, 
“i això malgrat haver assumit 
despeses tan importants com 
el parc del Falgar i els equipa-
ments de Can Prat”.

Des de l’oposició, Àngel Profi-
tós (IEC) criticava que durant el 
2018 no s’hagués complert la llei 
d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera. “La despesa 
de l’Ajuntament ha crescut un 
34% en un any, fins als 20 mi-
lions d'euros”, deia.

Colomé recordava que el deute 
municipal està per sota del 70% i 
carregava contra la LRSAL, la llei 

estatal que limita l’autonomia i 
la capacitat d’inversió dels ens 
locals. “No deixarem de fer in-
versions que siguin importants 
per als veïns de les Franque-
ses”, insistia davant les crítiques 
d’“excés de despesa”.

En la mateixa sessió pelnària 
també es va aprovar, en aquest 
cas amb els vots favorables de 
JxLF, PSC i Cs i els contraris d’IEC 
i Sal-CUP, el pla econòmic finan-
cer per als exercicis 2019-2020, 
un pla d’obligat compliment per 
als ajuntaments que en l’exercici 
anterior no han complert la llei 
d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera. 

El ple aprova un pla 
d'estabilitat financera

TRIBUNALS  LA SALA DESESTIMA EL RECURS DE CASSACIÓ

L'Estat exigeix aquesta 
planificació després
d'haver incomplert la regla 
de despesa l'any anterior

Aquest setembre passat han co-
mençat les obres de rehabilitació 
dels elements comuns de set edi-
ficis de Bellavista, inclosos en la 
convocatòria 2019 d’ajuts del Pla 
de Barris. Enguany, l’import total 
de les subvencions atorgades as-
cendeix a 225.756 euros. L’objec-
tiu dels ajuts a la rehabilitació és 
aconseguir l’adequació o la millora 
constructiva, estructural, funcional 
i d’habitabilitat dels edificis plurifa-
miliars de Bellavista d’ús residenci-
al amb una antiguitat superior als 
25 anys. En aquesta convocatòria 
es van presentar 9 edificis, de les 
quals 2 no van adjuntar la docu-
mentació requerida i, per tant, van 
quedar-ne exclosos. Els edificis ob-
jecte de l’actuació es troben als car-
rers Aragó, Girona, Escala, Orient, 
Barcelona i el passeig Andalusia. 

El Pla de Barris 
permet rehabilitar 
set edificis
més de Bellavista

El calaix de formigó sota la via, instal·lat
Els treballs per connectar Bellavista amb Corró d'Avall a través d'un pas de 
vianants avancen a bon ritme. Durant les darreres setmanes s'ha col·locat  
el calaix de formigó que conforma l'estructura del túnel. Els treballs s'han
fet empenyent el calaix des de l'exterior amb un sistema hidràulic. El calaix 
té una llargada de 15 metres i unes dimensions de 5 m d’amplada i 3,10 m  
d’alçada. Ara s'està treballant en la contenció del calaix de formigó i en  
la creació dels accessos. Durant el desenvolupament de les obres s'ha
fet un estudi de reurbanització que permetrà reduir la pèrdua de places  
d'aparcament al carrer Aragó, de les 60 previstes inicialment a les 30 actuals.

ajuntament

LA REURBANITZACIÓ AFECTARÀ 30 PLACES D'APARCAMENT

El Consorci Besòs Tordera va lliu-
rar dimecres els premis de la ter-
cera edició del programa educatiu 
Descobreix el riu, corresponents 
al concurs de fotografia –adreçat 
als alumnes d’ESO– i al concurs de 
dibuix –als de primària–, en què 
han pogut participar els alumnes 
que durant el curs 2018-2019 han 
participat en alguna activitat del 
programa educatiu del consorci.

GRANOLLERS.  A proposta de Cs, 
l'Ajuntament de Granollers apro-
vava per unanimitat en el darrer 
ple una moció que el compromet a 
estudiar la viabilitat de construir 
un recinte a l'aire lliure o un parc 
per a la pàctica de la cal·listènia –o 
stret workou–, un esport popular 
entre els joves, assegurava el por-
taveu de la formació taronja, Juan-
ma de Vargas. La moció especifica 
que ha de ser un espai amb terra 
de cautxú i accessible a persones 
amb mobilitat reduïda. La cal·lis-
tènia es defineix com un conjunt 
d'exercicis que centrats en els mo-

Granollers estudiarà crear 
un parc per a la cal·listènia

Alèxia Marés guanya el concurs
de dibuix del Consorci del Besòs

Pel que fa al concurs de dibuix, 
el consorci va rebre 486 propos-
tes, enguany centrades en un 
tema comú: la llúdriga. El dibuix 
d’Alèxia Marés Sanjaume, de l’Es-
cola Pia de Granollers, va rebre el 
primer premi de cicle mitjà. El seu 
dibuix també ha servit per inspi-
rar la que serà la imatge del pro-
grama educatiu per a aquest curs 
2019-2020 del consorci. 

viments de grups musculars, més 
que en la potència i l'esforç. Té 
l'objectiu últim de desenvolupar 
l'agilitat, la força física i la flexibi-
litat. Per això combina disciplines 
com la dansa, el ioga, les arts mar-
cials, la gimnàstica conscient.

D'altra banda, el PSC tomba-
va en el mateix ple una moció de 
Granollers per la Independència - 
Primàries que demanava panells 
informatius digitals al carrer per 
difondre les activitats culturals 
i cíviques de la ciutat. El PSC ho 
considerava innecessari i explica-
va les actuals accions de difusió.  
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"La matemàtica de la història, 
fins avui, no ha fallat mai". Així 
defensava Juli Gutiérrez l'obra 
del seu avi, el pensador Alexan-
dre Deulofeu (1903-1978), que 
va desenvolupar una teoria cíclica 
de les civilitzacions amb la qual va 
predir, per exemple, la desintegra-
ció de la URSS i de Iugoslàvia, i la 
reunificació d'Alemanya. Aquests 
auguris i altres, així com la trajec-
tòria del filòsof i polític de Figue-
res, van centrar la primera ponèn-
cia del cicle Mirades alternatives, 
que organitza el Casino de Grano-
llers i que va aplegar més de 200 
persones a la sala Joan Bretcha. 

Conduïda pel coordinador dels 
Debats al Casino, Ramon Font, la 
conversa es va iniciar amb una des-
cripció d'un Deulofeu infant que 
"des de ben petit no va tenir una 
relació amb el món normal. Cada 
dia sortia plorant de l'escola, fins 
que un pedagog va veure que te-
nia un cap especialment dotat 
per pensar", explicava el seu nét.

La barreja d'una formació cientí-
fica i l'interès per la història i la filo-
sofia, fan de Deulofeu un pensador 
singular, que, en tornar de l'exili, es 
va posar a escriure per demostrar 
que Catalunya era la mare de la cul-
tura europea. Després, va dedicar 
30 anys a redactar els 9 volums de 
La matemàtica de la història, enca-
ra inacabada. Segons la teoria que 

potència del segle XXI i que, de fet, 
explicava que quan desaparegués 
d'URSS, Alemanya es reunificaria i 
ocuparia l'espai centra d'Europa.

Segons La matemàtica de la 
història, la Xina es convertirà en 
el gran poder dels segle XXI. Deu-
lofeu, fins i tot, apuntava que els 
xinesos envairien Sibèria. Gutiér-
rez assegura que, en certa mane-
ra, està sent així: "la Xina fa anys 
que compra grans extensions 
de territori a la part més orien-
tal de Rússia".

De fet, segons Gutiérrez, la Xina 
"serà la que enfonsarà els EUA. A 
partir de les torres bessones, els 

hi desenvolupa, les civilitzacions 
tenen una vida mitjana de 5.100 
anys –com Egipte o Mesopotàmia–, 
dividida en fases d’uns 1.700 anys, 
en què hi ha un creixement, un es-
tancament i un declivi que condu-
eix a un punt inicial. Per a Deulofeu 
aquesta estructura es va repetint, 
de manera que va fer una sèrie de 
prediccions de fets històrics que, 
anys més tard, van acabar passant.

Prediccions de futur
Gutiérrez explicava, per exemple, 
que una conferència a mitjans del 
segle passat, Deulofeu va apuntar 
que Alemanya es convertiria en una 

dc

DIVULGACIÓ  EL CASINO ENCETA EL CICLE DE DEBATS AMB LA CONFERÈNCIA DEL NÉT DEL PENSADOR ALEXANDRE DEULOFEU

"Atenent 'La matemàtica de la història', 
després de Trump vindrà algú molt pitjor"

JULI GUTIÉRREZ  El nét de Deulofeu fa anys que estudia l'obra del seu avi

EUA estan en fase dictatorial –el 
darrer estat cíclic de les civilitza-
cions–. Després de Trump vindrà 
algú molt pitjor", vaticinava.

"Espanya morirà matant"
En el darrer tram de la confe-
rència, es va abordar la situació 
d'Europa i de Catalunya. Seguint 
la teoria de Deulofeu, el seu nét 
considera que estem en fase 
"d'un desmembrament pro-
gressiu dels grans estats euro-
peus. Amb el Brexit, Anglaterra 
viurà anys de convulsió". Però 
"el primer Estat que caurà serà 
Espanya, seguit de França", deia 
Gutiérrez, tenint en compte que 
Deulofeu albirava que a l'entorn 
de l'any 2029 l'imperi espanyol 
deixaria d'existir.

Segons el nét de Deulofeu, "la UE 
que vindrà serà la d'una unió de 
pobles i l'únic imperi a Europa 
que té poder per aixoplugar-los 
és Alemanya". Tot i assegurar que 
Espanya es desintegrarà, Gutiérrez 
alertava que Catalunya està "en 
una fase caòtica perquè el poble 
és incapaç de caminar en una 
sola direcció perquè ha perdut la 
consciència nacional", considera-
va. El nét de Deulofeu pronosticava 
que "Espanya no durarà gaire, i 
morirà matant. Els imperis solen 
morir sempre amb arrogància i 
violència", alertava.  MONTSE ERAS

La biblioteca de Can Pedrals de 
Granollers és una de les sis del 
Vallès Oriental que dissabte par-
ticiparan en la Viquimarató de la 
comarca, una acció simultània que 
pretén que els participants es tro-
bin a les biblioteques per ampliar 
i millorar conjuntament el conei-
xement disponible a la Viquipèdia 
sobre el patrimoni local dels muni-
cipis que hi participen i també del 
conjunt del Vallès Oriental. Es trac-
ta d'una activitat gratuïta que es 
desenvoluparà de 9.30 a 14 h. Per 
prendre-hi part, cal inscriure's a 
digitalment a través de la bibliote-
ca. A banda de Can Pedrals, també 
participen a la iniciativa les biblio-
teques municipals de Cardedeu, la 
Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles 
i Sant Antoni de Vilamajor. L'acti-
vitat està organitzada per la Xarxa 
de Biblioteques de la Diputació. 

CONEIXEMENT

Can Pedrals 
participarà a 
la Viquimarató 
del Vallès Oriental

Xerrada sobre Joan 
Peiró a l'Anònims
Dissabte (18.30 h), l'Anònims aco-
llirà la xerrada Anarcosindicalisme 
i cooperativisme. La figura de Joan 
Peiró i Belis (1887-1942), a càrrec 
del doctor en Història Miguel Ga-
rau, i del secretari d'acció sindical 
i jurídica de la CNT del Vallès Ori-
ental, Genís Ferrero. 
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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.-Quina és la diferència entre 
un protector gàstric i un pro-
biòtic?
R.-El protector gàstric perse-
gueix mantenir el pH (acidesa 
de l’estómac) en paràmetres ac-
ceptables, evitant lesions de la 
mucosa gàstrica.
En canvi, els probiòtics el que 
fan és mantenir l’equilibri de la 
flora bacteriana que forma part 
de l’organisme (tub digestiu, per 
exemple) evitant la proliferació 
de bacteris nocius per a la salut.

P.-De vegades sento com si el 
cor s’accelerés. Hauria d’anar al 
cardiòleg?
R.-És important contextualitzar 
en quines circumstàncies li pas-
sa, també l’edat (que vostè no 
esmenta), malalties prèvies, etc. 
Hi ha moltes situacions no pa-
tològiques que propicien canvis 
en el ritme cardíac (emocions, 
cansament, estimulants natu-
rals). Ara bé, és convenient que 
ho consulti amb el metge de 
capçalera i que ell ho valori per 
descartar algun tipus d’arrítmies.

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall · 
Tel. 938 436 339 / 619 843 546 | aluminios-coel@hotmail.com 

aluminioscoel.com | aluminiscoel.com

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

LLIÇÀ

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

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

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

GRANOLLERS. El Grup de Recerca i 
Rescat Caní (GRRC), a banda de la 
seva activitat habitual d'ensinis-
trament de gossos i guies per a la 
recerca de persones, ha emprès 
una nova etapa. L'organització ja 
va pel seu segon escape room, que 
es dirà Laika, en homenatge a la 
gossa que va morir a l'interior de 
la nau Sputnik II, a l'espai, el 1957.

El GRRC, entitat fundada el 2006, 
ja organitzava activitats que es po-
den fer amb gossos, com per exem-
ple excursions i sortides amb caiac. 
Amb la intenció "de fer una cosa 
més sonada", va sorgir la idea de 
muntar un original escape room 
obert a la participació de gossos, 
que esdevé un element decisiu del 
joc.

El primer escape room del grup, 
que es titulava Smoky, va tancar 
edició amb 28 sessions fetes –al-
gunes a la fira de l'Ascensió–, totes 

Sanyé, president del GRRC. 
Laika explicarà la història de la 

gossa que va ser enviada a l'espai 
en un viatge d'anada, però no de 
tornada. El repte que es proposarà 

omplertes. "Vam aprendre molt, 
i tota aquesta bona experiència 
ens enriqueix, de manera que 
ara la podem aplicar al segon 
escape room", reflexiona Toni 

Granollers participa un any més, 
des de la segona edició, en el 
projecte Ciutats Defensores dels 
Drets Humans, una iniciativa que 
té com a objectiu donar a conèixer 
la tasca que fan els activistes que 
busquen conscienciar la ciutada-
nia sobre la importància de la de-
fensa dels drets fonamentals. Del 
4 al 16 d'octubre, nou activistes 
visitaran 15 municipis catalans.

Dimarts (9.30 h), al Teatre Au-

ditori de Granollers (TAG), es farà 
una xerrada amb alumnes de pri-
mer de batxillerat de centres edu-
catius de la ciutat que comptarà 
amb la participació de Leonard 
Rentería, activista social i artístic 
de Colòmbia, i Hayat Rguibi, jove 
periodista del Sàhara Occidental.

La segona xerrada tindrà lloc 
l'11 d'octubre, amb els alumnes 
del Pla de Transició al Treball del 
Centre Vallès i a càrrec de Freddy 

arxiu

ENTITATS  EL GRUP DE RECERCA I RESCAT CANÍ FARÀ L'ACTIVITAT ELS DOS DARRERS CAPS DE SETMANA DE NOVEMBRE

CULTURA DE LA PAU  LEONARD RENTERÍA I HAYAT RGUIBI ES TROBARAN DIMARTS AMB ALUMNAT DE BATXILLERAT AL TAG

Laika protagonitza el segon 
escape room caní del GRRC

PRIMERA EXPERIÈNCIA  L'escape room que GRRC va fer durant l'Ascensió

Visita d'activistes internacionals pels drets 
humans a Colòmbia, el Sàhara i El Salvador

als participants serà: sou capaços 
de canviar la història?

El segon escape room es farà  
el cap de setmana del 23 i 24 de 
novembre i el següent, 30 de no-
vembre i 1 de desembre. En total, 
s'han programat 24 sessions, que 
començaran a les 10 h i cada dues 
hores n'hi haurà una, fins a les 20 
h, al centre cívic de Palou.

El preu és de 50 euros per cada 
equip de 2 a 6 persones. És impres-
cindible, però, que a cada grup hi 
hagi un gos, ja que la mascota serà 
la clau decisiva a la prova final, el 
protagonista per poder acabar de 
resoldre l'escape room.

Per apuntar-s'hi, es pot fer mit-
jançant el telèfon mòbil 699 12 
90 83 a partir d'aquest divendres. 
Les inscripcions estaran obertes 
fins que s'ompli la capacitat. L'or-
ganització preveu que en 2 o 3 
setmanes, aproximadament, ja ho 
tindran cobert, perquè un gran 
nombre de persones van acabar 
molt satisfetes de la primera ex-
periència i esperen, amb ganes, 
poder repetir-la. El GRRC també 
voldria portar la Laika a la Fira de 
l'Ascensió 2020.  AÏDA JIMÉNEZ

Samuel Vázquez, activista social i 
artístic d'El Salvador. També hi as-
sistiran els alumnes del curs de so i 
escenografia que organitza l'Ajun-
tament de Granollers amb Dimas.

Diferents municipis catalans acu-
llen, des de 2013, el projecte Ciutats 
Defensores dels Drets Humans. El 
programa consisteix en activitats 
de sensibilització sobre el paper 
dels defensors de drets humans, i 
es donen a conèixer situacions en 

les quals persones han posat en risc 
la seguretat dels activistes i la seva 
llibertat per denunciar les vulnera-
cions dels drets fonamentals.

La iniciativa és organitzada con-
juntament pel Fons Català de Co-
operació al Desenvolupament, la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refu-
giat i l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya, amb la participació de 
l’Institut Internacional Català per 
la Pau, Casa Amèrica de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona, el Fò-
rum de Síndics i Defensors Locals, 
l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament i l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.  
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GRANOLLERS. Amb motiu del Dia 
mundial de la salut mental, la Tau-
la de Salut Mental –integrada per 
una quinzena d'entitats i institu-
cions de Granollers, la Garriga i 
Llinars del Vallès– organitza actes 
per lluitar contra l'estigma social. 

Enguany, el pilot granollerí de 
motociclisme Aleix Espargaró 
apadrina la caminada anual, que 
es farà el 13 d'octubre i que té 
per objectiu sensibilitzar i lluitar 
contra l'estigma que sovint recau 
sobre les malalties mentals i les 
persones que les pateixen. Fins al 
10 d'octubre hi ha l'opció d'apun-
tar-s'hi de manera anticipada, amb 
opció a dos recorreguts, un de 8 
quilòmetres i un de 4. El preu és 
de 5 euros per als adults i 3 euros 
per als infants. En cas d'apuntar-se 
el mateix dia, els imports són de 8 i 
5 euros. La marxa clourà amb una 
botifarrada i animació infantil. A 
més, cada participant rebrà una 
samarreta d'obsequi i podrà par-
ticipar al sorteig de cistelles dels 

La Lliga Reumatològica del Vallès 
Oriental organitza el dissabte 12 
d'octubre, coincidint amb el Dia 
Mundial de les Malalties Reuma-
tològiques, una caminada solidà-
ria amb les persones que pateixen 
aquest tipus de malalties. El re-
corregut, molt planer i assequible 
a tothom, serà d'aproximadament 
6 quilòmetres al voltant del parc 
del Falgar i el pla de Llerona.

El punt de sortida i arribada 
serà el mateix parc del Falgar, a 
Llerona, i el recorregut passarà 
pel camí de Can Pep, el passeig 
fluvial en direcció a la Garriga, el 

Castell de Rosanes, el camp d'avi-
ació, el camp de golf i el pla de Lle-
rona. El preu d'inscripció serà de 
3 euros per als socis i de 5 euros 
per als no socis, i inclourà beguda 
i per a tots els participants.

Els punts d'inscripció s'obriran 
aquest divendres. A Granollers 
es podran comprar tiquets a la 
Farmàcia Dalmau (av. Sant Es-
teve, 23) i a la botiga Mackey (c. 
Anselm Clavé, 68). A Canovelles 
al Forn de Pa Díaz (c. Diagonal, 
45) i a la Garriga a Punt Creatiu 
(c. Doma, 3) i Farmàcia Crespi (c. 
Calàbria, 80).  

Una caminada per a les 
malalties reumatològiques 

arxiu

SALUT  EL PILOT GRANOLLERÍ FA DIFUSIÓ DE LA CAMINADA CONTRA L'ESTIGMA L'ACTIVITAT ES FARÀ EL DIA 12 I SORTIRÀ DEL PARC DEL FALGAR

Aleix Espargaró, padrí del
Dia mundial de la salut mental

ALEIX ESPARGARÓ

Acapte de sang i xocolatada de Maná
L’Associació Sociocultural Maná ha organitzat una xocolatada solidària, 
dissabte al matí, per recollir fons per a la construcció del Pediatric Can-
cer Center de Sant Joan de Déu de Barcelona. Aquest centre serà el pri-
mer d'Europa que es dedicarà exclusivament al tractament i la recerca 
del càncer infantil. La xocolatada solidària anirà acompanyada d'altres 
activitats infantils i familiars durant tot el matí, de 10 a 14 h, a la plaça 
de l'Espolsada de Corró d'Avall. A més, en col·laboració amb el Banc 
de Sang i Teixits, també hi haurà estacionat un autobús a la plaça que 
recollirà sang per a les reserves del Banc de Sang.  

col·laboradors i productes cedits 
pel germà gran dels Espargaró.

A banda de la caminada, la ciu-
tat també acull moltes altres ac-
tivitats relacionades amb el Dia 
mundial de la salut mental. El dia 
10 d'octubre, a les 9.30 h, tindrà 
lloc, a la Sala Tarafa, l'obra de tea-
tre Las zapatillas amarillas d'Ima-
gina Teatre, grup del Centre de 
Dia de Salut Mental Santa Eulàlia 

de l'Hospitalet de Llobregat. En 
total, hi assistiran 225 alumnes 
de 3r de primària de les escoles 
Granullarius, Salvador Espriu, 
Estel, Educem, Ferrer i Guàrdia i 
Ponent.

El 6 de novembre es farà una 
jornada sobre el suïcidi i les au-
tolesions en adolescents i joves. 
Organitzada per la Taula de Salut 
Jove del Consell Comarcal, es farà a 
Roca Umbert i va adreçada als pro-
fessionals que treballin amb joves. 
Les inscripcions seran mitjançant 
el web del Consell Comarcal.

Finalment, dues exposicions 
estan vinculades al dia de la sa-
lut mental. Fins a final de mes es 
mostren les obres del projecte 
Parelles Artístiques al CAP del car-
rer Museu, a la quarta planta del 
vestíbul –abans s'ha pogut veure 
al Museu de Granollers–. I des de 
divendres i fins al 13 d'octubre, la 
Biblioteca Can Pedrals exposa els 
cartells presentats al concurs pel 
Dia mundial de la salut mental.  



dj, 3 octubre 201918

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
22/09 Josep Forns Girbau  72 anys
24/09 Assumpció Molina Coque  87 anys 
24/09 Manuel Cruz Lara  89 anys
25/09 Ana Magariño Bodes  72 anys
25/09 Pere-Anton Tuset Taulats  59 anys
26/09 Francesc Ganduxé Ballús  89 anys
26/09 María Rosa Muñoz Navajas  89 anys

27/09 Carmen Arredondo Sarabia 79 anys
27/09 Carmen Tosso Merino  89 anys
28/09 Manuel Jiménez Gregorio  74 anys 
29/09 Albert Masat Badosa  97 anys
29/09 Montserrat Vila Plans  73 anys
29/09 Encarnació López Guerrero  89 anys

GRANOLLERS. Més de 600 perso-
nes van participar diumenge a la 
primera edició de la cursa AECC 
Vallès Oriental en Marxa Contra el 
Càncer, que va recórrer els carrers 
de Granollers. L'acte, organitzat 
per l'Associació Espanyola Contra 
el Càncer (AECC)-Catalunya, pre-
tenia recaptar fons per finançar 
projectes de recerca oncològica i 
ajudes directes als malalts i a les 
seves famílies. A més, també volia 
donar a conèixer el punt comar-
cal que l'AECC té al passeig de la 
Muntanya de Granollers. 

Els corredors –amb la samarreta 

Fa mesos que Oncovallès i el Club 
de tir amb arc de les Franqueses 
col·laboren en el projecte Fletxes 
per a l'esperança. La iniciativa, 
però, era una de les protagonistes 
del sopar benèfic anual que orga-
nitza la fundació, i que divendres 
va aplegar prop de 200 persones 
a l'Hotel Ciutat de Granollers.

Mònica Cladellas, en represen-
tació d'Oncovallès, i José Antonio 
Arnal i Meritxell Pagès, del Club 
de tir, van explicar els entrena-
ments personalitzats per a per-
sones que han patit la retirada 
de ganglis limfàtics, com a mínim, 
sis mesos abans d'agafar l'arc. El 
club li prepara un petit curs in-
tensiu d'unes 15 hores, seguides 
d'un parell de sessions setmanals 
durant un any. L'objectiu del pro-
grama és aconseguir una millora 
d'agilitat i força al braç afectat 
per un tractament, reduir l'estrés 
i l'ansietat, i augmentar l'autoesti-
ma i l'equilibri emocional.

També s'hi va presentar el 

projecte Somriures Positius, en 
col·laboració amb la clínica den-
tal Costa Codina, i + Informació + 
Drets a mà, a càrrec de Lucia Or-
tiz de Prae Lex i Jaume Cortés del 
Col·lectiu Ronda, un servei d'as-
sessorament jurídic als pacients. 

L'acte va comptar també amb 
uns parlaments de benvinguda del 
director executiu del sector sanitari 
Vallès Oriental del Servei Català de 
la Salut, Joan Parellada; de la regi-
dora granollerina Alba Barnusell, 
com a diputada de la Diputació de 
Barcelona; del president del Con-
sell Comarcal i alcalde de les Fran-
queses, Francesc Colomé, i de l'al-
calde de Granollers, Josep Mayoral.

Previ al sopar, el doctor Miquel 
Quer Agustí, catecràtic de l'ORL 
de la UAB i cap de servei de cirur-
gia de cap i coll de l'Hospital de 
Sant Pau de Barcelona, va oferir 
una ponència sobre els riscos de 
desenvolupar un càncer al cap i al 
coll, vinculats al consum de tabac, 
alcohol i alguns virus. 

Oncovallès presenta al 
sopar anual el projecte 
Fletxes per l'esperança

kaloni morera

SALUT  L'AECC HA ORGANITZAT LA CARRERA PER FINANÇAR LA RECERCA ONCOLÒGICA PROP DE 200 PERSONES ES VAN TROBAR A L'HOTEL CIUTAT

La primera cursa contra el 
càncer aplega 600 corredors

ARRIBADA  Tres de les participants en la cursa de diumenge contra el càncer

commemorativa de la cursa– han 
tenyit de verd el centre de la ciutat 
amb un recorregut de 5 quilòme-
tres apte per a tothom que sortia 
de la plaça Lluís Perpinyà. A més, 
a l'arribada a la plaça de la Corona, 
els participants han pogut gaudir 
d'un bon esmorzar, una classe de 
Ioga i una de Zumba, a càrrec del 
Club Natació Granollers (CNG).

En categoria masculina, el 
vencedor de la cursa ha sigut 
David Barranco, amb un temps 
de 17'27", seguit de Raul Gir-
ban (18'09") i Felipe Morales 
(18'44"). En categoria femenina 

la guanyadora ha sigut Patri Ro-
driguez, amb un temps de 21'16". 
Sandra Jiménez (22'41") i Anna M. 
Cantueso (22'56") han completat 
el podi.

L'organització està molt satis-
feta de la resposta a la iniciativa, 
que ja va esgotar inscripcions 
dies abans de la cursa. La cursa 
ha comptat amb el patrocini de Pi-
sos.com i Sorea, i a la col·laboració 
de l’Ajuntament de Granollers, el 
Consell Comarcal del Vallès Orien-
tal, el Consell Esportiu del Vallès 
Oriental, així com diverses enti-
tats de la ciutat.  M.E.

oncovallès

SOLIDARITAT  Unes 200 persones van participar al sopar benèfic

La Fundació Oncovallès ha donat 
a l’Hospital General Granollers 
l’exposició fotogràfica Hope: 15 
lliçons de vida, realitzada per la fo-
tògrafa granollerina Georgia Por-
redon, perquè quedi de manera 
permanent a la sala d’espera del 
Servei d’Oncologia, on es va inau-
gurar la setmana passada. L'acte 
va comptar amb la presència de 
l'autora i d'alguns dels protago-
nistes de les fotografies.

Georgia Porredón va fer 15 fo-
tografies a malalts de càncer que 
havien atès a Oncovallès durant 
15 anys, amb un recull de les seves 
vivències. L'exposició es va inau-
gurar a la llibreria La Gralla el de-
sembre de 2017 i, a petició de les 
persones fotografiades, va visitar 
altres municipis del Vallès Orien-

hgg

INAUGURACIÓ Des de la setmana passada 'Hope' és a la sala d'espera

Les fotografies de Georgia Porredon 
de malalts oncològics, a l'Hospital

tal, fins que es va exposar a l’Hos-
pital el novembre de l'any passat. 
Ara, gràcies a la donació que la 

Fundació fa a l’hospital, aquest 
testimoni podrà acompanyar i en-
coratjar moltes altres persones.  
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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Aquells agrupaments veïnals, 
aquella manera horitzontal de fer 
política. Aquell #1Oct va esdevenir un 
victòria col.lectiva que ens obrí portes 
i trencà esquemes mentals. Per això 
#HoTornaremAFer

Sergi Palau @sergipalau Oriol Guinart @UruGuinart

Si les mesures ambientals no són justes 
socialment no ens en sortirem! Molt més 
democràtics els peatges i prohibicions 
a tot vehicle motoritzat que prohibir els 
cotxes dels pobres i subvencionar les 
noves compres dels rics! #justíciaclimàtica

quest dimarts, 1 d’octu-
bre, hem celebrat els 2 anys 
d’aquell primer d’octubre de 
2017, un dia en el que vam 

demostrar que era possible, des de la fer-
mesa, el treball compartit i la determina-
ció, plantar cara a l’Estat Espanyol i defen-
sar el nostre dret a votar, el dret a decidir 
el futur del nostre país.

I ho vam fer malgrat l’amenaça, l’agres-
sió física, la violència institucional i, en 
definitiva, malgrat totes les eines, les ar-
mes i la repressió que l’Estat va fer servir 
per evitar l’inevitable, que votéssim. Que 
exercíssim el dret més bàsic sobre el que 
es construeix qualsevol democràcia, el vot 
i el dret a decidir, lliurament, com a ciuta-
dania activa i responsable, el nostre futur.

Han passat 2 anys ja i la repressió con-
tinua, amb líders socials i bona part del 
Govern legítimament escollit a les urnes 
el 27 de setembre de 2015 a la presó o 
l’exili. Tot un govern escapçat i acusat d’un 
suposat cop d’estat, d’un aixecament into-
lerable. La unitat d’Espanya, sempre per 
davant de tot.

Gairebé 2 anys després d’aquell 1 d’oc-
tubre, el passat 23 de setembre vam viure 
una operació policial a Mollet del Vallès, 
Sant Fost de Campsentelles, Sabadell, 
Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogo-
da i a Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló 
contra persones membres del moviment 
independentista, les quals l’Audiència 
Nacional espanyola acusa de presumpte 
terrorisme, rebel·lió i sedició. Van entrar 
de matinada a les cases, mentre dormien, 
trencant portes, amenaçant la família, pa-
res grans i fills petits. I tot això en base a 

Un nou 1 d’octubre
suposades sospites, fent detencions cons-
truïdes sobre hipòtesis futuribles, i com a 
prevenció de suposats delictes...tot plegat 
en condicional, perquè sembla ser que la 
presumpció d’innocència en aquests ca-
sos, de cop, desapareix. Per si un cas, tots 
tancats, a la capital del Reino, per marcar 
territori. Ara mateix, doncs, tenim set per-
sones més preses. Lluny dels seus.

Aquesta nova onada repressiva, tal i 
com ja ho va ser el 20-S d’ara fa dos anys, 
com ho són totes les amenaces i el soroll 
mediàtic al que ens tenen acostumats, no-
més busca generar un clima d’avís a les 
portes de la sentència pel 1-O, i és un nou 
intent de construir un relat, inexistent, 
de violència per lligar l’independentisme 
amb el terrorisme.

Volen criminalitzar idees polítiques legí-
times que comparteixen amplis sectors de 
la societat catalana. No volen entendre, ni 
deixar que s’entengui, que l’independentis-
me i el dret a decidir és un projecte cívic, 
pacífic i no violent, legítim políticament i 
avalat a les urnes de forma reiterada.

Aquest 1 d’octubre de 2019 no només 
posem en valor tot el que va suposar el 
que vam fer fa 2 anys, plantem cara i ens 
reafirmem com a poble. Ens volem man-
tenir alçats, treballant conjuntament, 
cadascú des de les seves posicions però 
compartint l’objectiu final, on volem anar. 
Volem guanyar i construir el nostre futur, 
de forma democràtica, activa i participa-
tiva. Perquè defensem la llibertat, la de-
fensa de drets socials i drets civils, perquè 
defensem, en definitiva, el dret a poder ser 
persones lliures dins d’un país lliure.

A

Els governs de tots els colors tendeixen a penjar-se medalles de fites a  
vegades assolides gràcies, en bona part, a condicionants externs, i a  
centrifugar responsabilitats cap a la ciutadania quan les estadístiques i  
els fets no els són propicis. Dimecres, el conseller d’Interior de  
la Generalitat, Miquel Buch, ha visitar les Franqueses per reunir-se amb  
els màxims responsables de la seguretat de la zona. Malgrat el descens  
generalitzat dels delictes, s’hi feia notar que gairebé la meitat tenen a veure 
amb furts i estafes a través d’Internet. Buch recomanava a la ciutadania no 
badar, com una de les principals mesures per fer front a aquesta tendència.  
És cert que els ciutadans poden ser més prudents, però fa lleig que un  
conseller, en una reunió de treball amb els cossos de seguretat, apunti la 
responsabilitat de la víctima davant d’un fet delictiu. A les administracions 
els corresponen les campanyes informatives i de sensibilització per fer front 
a nous mètodes delictius dels quals sovint la ciutadania en sap ben poc, però 
que Interior ha de perseguir i estudiar. En la seva defensa de l’autoprotecció,  
el conseller s’esgrimeix de responsabilitats, tot i ser el màxim representant  
de serveis que paga tota la ciutadania –i que, en els darrers temps, una part  
de la societat dubta si el seu paper repressor és massa preponderant–. 

En canvi, sí que atribueix el retard escandalós de l’ampliació i millora del 
parc de Bombers de Granollers a la burocràcia de la institució que representa. 
En aquest cas, centripeta la responsabilitat com si només els tràmits  
paralitzessin una obra llargament reivindicada i necessària. El seu mateix  
gabinet de comunicació explicava a finals de l’any passat que la licitació de 
les obres era immediata. Segurament les explicacions perquè aquest projecte 
indispensable per a la seguretat de la ciutadania del Vallès Oriental  
que encara queda pendent són més llargues. Hauria estat bé detallar-les.

REPARTIR RESPONSABILITATS

Editorial

NÚRIA 
MAYNOU

Portaveu del grup 
municipal d’ERC a 

l’Ajuntament de Granollers

Volen criminalitzar idees
polítiques legítimes que

comparteixen amplis sectors
de la societat catalana

L'ACUDIT de Manel Fontdevila
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Pia i vam esperar que la policia vingués, 
però, vet-t’ho aquí que no va aparèixer i, 
després de votar pacíficament, a les 10 de 
la nit vam anar a casa a mirar TV3 totes 
les imatges pornogràfiques de la brutal 
repressió del govern de Mariano Rajoy. I, 
a més, després van suportar el parlament 
del rei d’Espanya amb un missatge del tot 
provocador i amenaçador contra un poble 
pacífic.

Un altre escriptor que m’agrada molt és 
James Ellroy. És un escriptor de ficció de 
novel·la negra americà (L.A. Confidential, 
La dàlia negra). El passat 25 de setembre 
el vam poder escoltar a Barcelona i vaig 
anotar una de les coses que va dir: “Només 
pots dir la veritat quan parles del passat”.

Doncs això: caldrà esperar anys per sa-
ber tot el que va passar des de l’u d’octu-
bre. Perquè la veritat és difícil de saber. 
Vivim en una societat manipulada per tots 
els aparells i canals dominants: polítics, 
periodistes, empresaris, bisbes, etc. I el 
ciutadà ja no sap distingir on és la veritat 
de tot plegat. L’excés d’informació crea 
desinformació i aleshores un no sap quin 
criteri té, davant l’allau de notícies cada 
minut, cada hora, cada dia. Dependrà del 
canal que un sintonitzi es podrà fer una 
opinió (pròpia?). I dels polítics no en parlo 
perquè han perdut tota la meva credibili-
tat. Sempre he anat a votar. No al mateix 
partit però sí el que creia més afí a les me-
ves idees. Però sovint m’han decebut per-
què totes les promeses s’han esfumat i la 
política de pactes ha resultat ser un frau 
per l’electorat, i ara tinc un gran dilema 
shakespearià: votar o no votar? Aquesta 
és la qüestió.

Acabo recomanant un altre llibre molt 
indicat per aquells que, com jo, dubtem de 
gairebé tot: Manual de desobediència civil 
de Paul Engler i Mark Engler, edicions Sal-
donar i traducció de Núria Parés Sellarès. 
Les claus de la revolta no-violenta que està 
transformant el segle XXI.

cabo de llegir Cartes a Milena, 
de Franz Kafka, una relació 
epistolar vibrant, literària i 
tortuosa amb la periodista txe-

ca Milena Jesenská recollida en un volum 
esplèndid –fins ara inèdit en català–, que 
ha publicat Quid Pro Quo, traduït per Clara 
Formosa Plans. Kafka escriu: “Tot el que he 
fet fins ara ha estat un èxit del fet d’estar 
sol”. Més encara: “Per escriure, he d’estar 
sol; però no sol com un ermità, sinó com 
un mort”. L’origen d’aquesta relació episto-
lar comença quan Milena llegeix que Kafka 
reconeixia als diaris que mai ningú li havia 
dit “T’estimo”. És en aquesta primera cita 
quan trobem el Kafka que va seduir la pe-
riodista Milena Jesenská.

D’altra banda, coneixem aquelles dues 
frases seguides, pertorbadores, del 2 
d’agost de 1914, que diuen: “Alemanya ha 
declarat la guerra a Rússia. A la tarda, Es-
cola de Natació”, de les quals sembla des-
prendre’s un desinterès relatiu de Kafka 
per un esdeveniment tan cabdal com la 
Primera Guerra Mundial. D’origen jueu, 
l’escriptor en llengua alemanya nascut a 
Praga és un dels autors més llegits i citats 
en el món literari. Cal afegir que molta 
gent sense haver llegit mai a Kafka solen 
dir “això és kafkià”, que segons el DIEC vol 
dir: 2 adj. [LC] Angoixós, opressiu. Van viure 
una situació kafkiana.

Ara mateix vivim una situació kafkiana a 
l’espera d’una sentència injusta i després 
d’assistir a un judici vergonyós tot ben 
fabricat i amanit per la gran conxorxa (ja 
sabeu a qui em refereixo) derivat dels fets 
de l’u d’octubre de l’any 2017. Han passat 
coses molt greus i ara som a l’espera de 
saber quin muntatge ens oferirà la justí-
cia per fer inversemblant uns fets que ells 
creuen són del tot condemnables: anar a 
votar lliurement.

L’u d’octubre de l’any 2017 a Granollers 
no hi va haver cap càrrega policial. La ma-
joria ens vam trobar davant de l’Escola 

A
COSES A EXPLICAR I NO DIR-LES 

Bústia

El problema britànic
El problema no és Boris Johnson, que està 
fent allò pel què l’han elegit –això sí, amb el 
seu peculiar estil provocador–. El problema el 
té el propi sistema institucional britànic –que 
tots ens pensàvem que era un model de de-
mocràcia neta– i la pròpia societat fracturada 
en què estan creixent els pitjors fantasmes.

Uns col·legues em comentaven fa poc la 
dificultat per entendre i explicar què està 
passant al Regne Unit a causa del Brexit. Els 
britànics decidiren en un funest referèn-
dum i per escassíssima diferència que havi-
en de sortir de la Unió Europea. I tres anys 
més tard, els seus líders han estat incapa-
ços de decidir de quina forma. Sembla que 

el projecte de Johnson de sortir a la brava i 
sense pagar el compte pot ser una provoca-
ció entre molts dels seus.

Quan Theresa May va veure rebutjat, una 
vegada i una altra, l’únic acord raonable, 
tots es van mirar de reüll i van calcular, però 
ningú va trobar el camí per sortir del pantà. 
I és que la jugada de Johnson per debilitar 
el Parlament té semblances preocupants 
a les accions dels líders feixistes europeus 
dels anys 30 –Hitler va convèncer l’ancià 
president alemany Paul von Hindenburg de 
sancionar la llei habilitant, i Mussolini va 
manipular el rei Víctor Manuel per consoli-
dar el seu propi poder–.

 anna m. muntada / gRANOllERS

El tutor sempre ens escolta, amb
l’amabilitat que el caracteritza, i 

respon amb un “en prenem nota”, 
malgrat que ningú no apunta res

any 1976 Josep Pallach, im-
mens pedagog i ,per a mi, el 
darrer polític veritablement 
socialista català va escriure el 

llibre La democràcia, per què fer? El títol, 
de resposta que semblava obvia en aquells 
moments –just sortits d’una dictadura de 
40 anys– encara avui em ressona. I és tota 
una lliçó de vida. Tot i que la pregunta que 
dóna nom al llibre sembla sobradament 
contestada, faríem bé tots plegats de qües-
tionar-nos, no només la democràcia, sinó 
moltes altres coses: “La independència, la 
unitat, la política… per què fer?”. Les res-
postes no són gens fàcils de trobar i n’hi ha 
tantes com persones i maneres de pensar.

Joan Ricart deia en el nostre darrer ar-
ticle al butlletí Granollers Informa que el 
grup municipal Granollers per la Indepen-
dència som “els nous de la classe en un nou 
curs”. Malauradament ple de repetidors, 
afegiria jo. Nous alumnes i nou curs, per 
què fer? La primera resposta és de calaix: 
per representar i donar veu a 1.477 perso-
nes de Granollers que van creure en la im-
plicació a la política de la societat civil, en 
el nostre projecte i ens van atorgar la seva 
confiança. Estem fent els deures i no us de-
cebrem. La segona també està clara: per 
aprendre. Sempre hem dit que el món de la 
política no és el nostre hàbitat professional 
i aprendre algunes coses, sovint a garrota-
des, no sempre és agradable. Ja hem cons-
tatat que requereix una inversió de temps i 
paciència inesgotables.

Val a dir que la concepció de la política 
de Granollers per la Independència és tan 
clara i transparent des dels seus inicis com 
ho són els seus objectius. Des la mateixa nit 
electoral, un antic repetidor ara reconvertit 
en tertulià, vident i analista polític a VOTV, 
va fer notar el seu desconcert respecte a 
Primàries o afirmava que la nostra campa-
nya electoral “semblava una setmana cultu-
ral”. Un retret pseudoenginyós per a alguns, 
el millor dels elogis per a nosaltres.

Una vegada assolit “allò impossible”, 
que era aconseguir una humil representa-
ció al consistori, només amb dos plens ja 
hem après coses. I de moltes assignatures.

De Matemàtiques, hem après que hi ha 
repetidors que ens volen fer creure que, 
arrodonit, un 3% és igual a un 10% o que 
la suma de 4+4+1 tant li fa que sigui 9 o 
155. De Llengua, que l’important en una 
frase no és tant el substantiu (“unitat”) 
com l’adjectiu (“estratègica”), malgrat no 
sàpigues justificar el significat de cap de 
les dues paraules. De Ciències, que l’aire 
que respirem els granollerins és immillo-
rable, però que la comprovació científica 
pertinent és difícil perquè cada vegada 
que volem anar al laboratori els aparells 

Granollers per la independència, 
per què fer?

estan espatllats. Tot fa preveure que la ci-
ència, com assignatura a la ciutat, acabarà 
substituïda per Oratòria, retòrica i aplica-
ció de la demagògia. En tot cas, i com ha 
proposat fa pocs dies una companya del 
nostre tutor que sap molt de “pecats origi-
nals”, això serà una cosa que haurà de de-
cidir el claustre de professors. Deixar ens 
mans de l’assemblea d’alumnes una cosa 
tan important seria contraproduent i ens 
faria molt més mal que bé a tots plegats.

D’Història, que la frase “és l’economia, 
estúpids”, que va fer guanyar al president 
Clinton unes eleccions, fa furor entre els re-
petidors. A Filosofia frisem per veure com 
s’analitza la frase de Plató que deia que “la 
política és massa important com per dei-
xar-la només en mans dels polítics”. Les 
classes d’Ètica són antològiques, veient com 
el repetidor més avançat pot parlar de la 
despesa pública dient, literalment, que “no 
es tracta d’obligacions morals, sinó d’obliga-
cions legals” (sic), sense que li caigui la cara 
de vergonya o el tutor el faci fora de classe. A 

Música, “tocant el violí”, és on els repetidors 
treuen les millors notes. Al contrari que a 
Educació Física, un martiri per a nosaltres ja 
que, com a “nous”, ens toca anar a buscar to-
tes “les pilotes que els repetidors tiren fora”.

Les estones de tutoria es fan servir per 
explicar-nos, als alumnes que les escoltem 
pintant llaços grocs al quadern, que el tu-
tor parla sovint amb milers de persones i 
que a vegades va d’excursió. A Lledoners 
per exemple, obviant el petit detall de per-
què hi va anar o de què i amb qui va parlar. 
De justícia, de donar voltes a una Porxada 
o de llaços i balcons, segur que no.

També, a l’hora del pati, ens venen a veu-
re companys d’altres escoles per compar-
tir problemes I preocupacions. Tots, sense 
excepció, són escoltats i acomiadats pel 
nostre tutor, amb l’amabilitat que el carac-
teritza, amb un “en prenem nota”, malgrat 
no vegis mai a ningú escriure res.

Ja ho veieu. Comença un curs apassi-
onant. Pels que no pugueu o vulgueu as-
sistir a les classes de forma presencial, els 
“nous” us passarem els apunts i us mantin-
drem puntualment informats, sobretot de 
les nostres aportacions i valoracions.

[…] Us convidem a fer-nos arribar qualse-
vol dubte i opinió de qualsevol assignatura. 
Aquest és el nostre compromís I la resposta a 
la pregunta: “un nou curs, per què fer?”. Con-
tinuem pensant, i sempre defensarem, que 
Primàries i Granollers per la Independència 
som tots. El nostre únic objectiu, aquest curs 
que comença, és progressar adequadament. 
Per Granollers i pels granollerins.

L’

CARLES CANET
Membre de Granollers 

per la Independència -
Primàries Granollers

Artista
JORDI PAGÈSSigui el que sigui 

hi estic en contra
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitatdiarisom@som.cat

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Empresa dedicada a la construcción o reparación y mantenimiento de 
maquinaria precisa:

RESPONSABLE DE TALLER ( Ref.0410-01)
Candidatos/as con sólida experiencia en tareas similares como Jefe de un 
Taller Mecánico ( exp. mínma 10 años) .
Formación mecánica a nivel de FP II , Maestría industrial , Ingeniería téc-
nica o experiencia equivalente.
En dependencia directa a la propiedad, se responsabilizará del buen fun-
cionamiento del taller mecánico , en empresa consolidada y de prestigio 
en su sector.
Imprescindible conocimientos de torno y fresa y distintas herramientas 
de taller.
Interpretación de planos y valoramos AUTOCAD.
Incorporación inmediata . Contratación indefinida, retribución negocia-
ble.

Per despatx professional especialitzat en l’assessorament i la gestió 
per a petites i mitjanes empreses, autònoms i particulars, dins les àre-
es laboral, fiscal, comptable i jurídica, precisa : 

ADMINISTRATIU/VA LABORAL  ( Ref.0410-02)
Cerquem candidats/es per donar suport al departament laboral en con-
fecció de nòmines, contractació, liquidacions; tramitació d’altes ,baixes i 
variacions de treballadors a la seguretat social; comunicació de baixes 
per processos d’IT, accidents de treball; gestió diària amb els progra-
mes SILTR@, Winsuite, sistema RED, cont@; tasques administratives en 
general. Informàtica a nivell usuari.Es valorarà coneixements del progra-
ma J Token (GEYCE AGP). Busquem una persona que tingui experiència 
en un lloc similar al que ofertem. Inicialment es fa contracte temporal de 

3 mesos però amb possibilitats de conversió a indefinit segons interès i 
coneixements demostrats. Busquem persona responsable, treballadora, 
discreta, metòdica i autònoma. Es valorarà positivament els coneixements 
del nou sistema de Liquidació Directa de la Seguretat Social. 

Empresa multinacional líder en el sector alquiler de vehículos industri-
ales, precisa para sus instalaciones en Granollers un : 

CUSTOMER SERVICE CON FRANCÉS  ( Ref.0410-05)
FUNCIONES:
-Atención telefónica a cliente.
-Atención telefónica a proveedores.
-Resolución de incidencias.
-Coordinación con departamento técnico.
-Otras funciones administrativas.

RESPONSABILIDADES:
-Dar un buen servicio de atención al cliente
-Contactar con talleres para agilizar el servicio al cliente
-Dar buenas soluciones al cliente
-Seguimiento de presupuestos

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
-FP o CFG Administración o Mecánica
-Conocimientos de informática
-Dominio de la lengua francesa, nativo o nivel alto

Se valorará muy positivamente:
-Conocimiento de inglés
-Conocimientos en mecánica del vehículo industrial y/o recambios

Experiencia en Asistencia al cliente: asesor de servicio, asesoramiento técnico.
-Ganas de formar parte de un equipo consolidado.
-Orientación al cliente.
-Motivación e iniciativa en el trabajo.

CONTRATACIÓN:
Contratación: Directa con al empresa con contrato indefinido.
Horario: 9h a 13h y de 15h a 19h de lunes a viernes
Salario: 18000€ Brutos anuales x 12 pagas + un plus +Seguro Médico privado+Póliza de vida

Cambridge School va inaugurar el passat 5 
de setembre la seva desena escola d'idiomes 
al Vallès Oriental, concretament a l'avingu-
da Pau Casals, 28-30, de Llinars del Vallès. 
En paraules de la directora general, Sarah 
Edge, “aquest desè centre representa un 
símbol dels esforços que han convertit 
Cambridge School en l’escola d’idiomes 
de referència a la comarca”.

Segons destaca Edge, Cambridge School 
és l’única escola d’idiomes del Vallès Orien-

Un nou Cambridge School a la comarca 
El desè centre va obrir les portes fa poques setmanes a Llinars

CAMBRIDGE SCHOOL
plaça de la Porxada, 39 - Granollers - Tel. 93 870 20 01

www.cambridgeschool.com - granollers@cambridgeschool.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

El referent de la distribució de recanvis al 
Vallès Oriental, Recanvis Gaudí, va celebrar 
amb una festa, el 7 i 8 de setembre, el seu 30è 
aniversari, en què van aplegar-se un miler 
de professionals entre clients, proveïdors i 
la plantilla de l'empresa, associada del Grup 
CGA. El centre neuràlgic va ser la seu central 
de Recanvis Gaudí, a Lliçà de Vall, unes instal-
lacions de més de 10.500 metres quadrats 
inaugurades el 2017 i que han esdevingut 
el centre logístic i operatiu de l'empresa, on 

Recanvis Gaudí, 30 anys al Vallès Oriental 
La firma de Lliçà de Vall és referent en la distribució de recanvis

RECANVIS GAUDÍ
avinguda Puigcerdà, 11 - Lliçà de Vall

Tel. 93 573 52 00 - www.recambiosgaudi.com

tal que ofereix el Certificat UB-EIM de l’Es-
cola d’Idiomes Moderns de la Universitat 
de Barcelona. A més, en el decurs de la seva 
trajectòria a la comarca, ha format milers 
de vallesans, fins al punt que ha comptabi-
litzat més de 4.000 exàmens oficials apro-
vats des de l’any 2000.

A dia d'avui els centres Cambridge School 
són a Granollers, Caldes de Montbui, Carde-
deu, la Garriga, la Roca, Mollet, Parets, Sant 
Celoni, Vilanova del Vallès i Llinars.

destaca l'imponent i modern magatzem amb 
un estoc de més de 160.000 referències. A 
l’exterior, uns 90 estands de proveïdors van 
generar una fira particular. Al vespre, la cele-
bració va continuar amb un sopar al Pavelló 
Italià de Montjuïc, i l'endemà amb una sessió 
de karts i un dinar. L’empresa té actualment 
16 delegacions, 3 botigues associades i 9 
franquiciades, una plantilla de 255 professi-
onals, 24.000 metres quadrats d'instal·laci-
ons i 120 vehicles de repartiment.

RELAX

CHICA PARTICULAR Y 
FIESTERA. Madurita, 
50 años, gordita y ca-
riñosa. 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.

ADAM. Bien dotado. 
Granollers y cercanías. 
Solo tardes y fin de se-
mana. Tengo sitio para 
hombres, mujeres, tra-
vestis y parejas tam-
bién. Repetiréis. No con-
testo llamadas ocultas. 
Tel. 677 667 063
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GRANOLLERS. L'associació de co-
merços i serveis Gran Centre s'ha 
adherit a la Confederació Espa-
nyola de Centres Històrics (Co-
cahi), una entitat sense ànim de 
lucre que treballa per conservar el 
patrimoni dels nuclis urbans i de-
fensar-hi el comerç i les activitats 
mercantils. Divendres, a la sala de 
plens de l'ajuntament, l'alcalde,  
Josep Mayoral, i el president de  
Cocahi, José Manuel Bello, signa-
ven l'acord per treballar en xarxa.

La presidenta de Gran Centre, 
Laura Sabatés, assegurava que for-
mar part de la Cocahi permetrà a 
Granollers potenciar les sinergies 
entre l'atractiu històric i el comer-
cial. A més, "és un salt a l'àmbit 
nacional i internacional, que ens 
posiciona en el mapa més enllà 
de Catalunya", apuntava. De fet, 
Granollers és la segona ciutat del 
país que en formarà part, després 
de Barcelona, i en el conjunt de l'Es-
tat hi ha 40 municipis a la Cocahi.

Gran Centre va conèixer l'exis-
tència de la confederació a Madrid, 
quan al març va anar-hi a recollir 
el Premi Nacional de Comerç Inte-
rior 2018 organitzat pel Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme. Allà 
també s'hi premiava una associa-
ció de Santiago de Compostel·la, 
adherida a la Cocahi. "De segui-

m.e.

ADHESIÓ  Laura Sabatés, de Gran Centre, i José Manuel Bello, de Cocahi

COMERÇ  GRANOLLERS ÉS LA SEGONA CIUTAT CATALANA QUE FORMA PART DE L'ASSOCIACIÓ, DESPRÉS DE BARCELONA

da vam pensar que lligava amb 
la nostra idea de millorar el 
comerç i d'una visió de portes 
enfora, tot fent xarxa i valorant 
la història com a reclam per 
passejar i comprar en un espai 
singular", explica Sabatés.

Per pertànyer a la Cocahi només 
cal tenir un centre d'interès histò-
ric, però sí que està restringit a una 
associació per municipi, la de més 
associats. El president de la confe-
deració explicava com l'ens vol de-
fensar el comerç i de les activitats 
mercantils als nuclis històrics de 
les ciutats i pobles de l’Estat.

A més, facilita la informació 

sobre les actuacions de les admi-
nistracions i organismes públics 
i privats en els centres històrics, 
així com la gestió de totes les ac-
tuacions encaminades al desen-
volupament i la promoció dels 
nuclis històrics. De fet, treballa 
per la millora general d'aquests 
nuclis, tenint en compte la con-
servació del seu patrimoni. Entre 
els projectes actuals, hi ha "una 
ordenança per harmonitzar els 
centres històrics, i una altra per 
la seva sostenibilitat", indicava 
Bello. Cocahi també vol que l'ONU 
reconegui el 4 de maig com el Dia 
mundial dels centres històrics.

Gran Centre s'adhereix a la
Confederació de Centres Històrics

Cocahi treballa per la 
millora general dels nuclis 
històrics vinculant comerç
i conservació del patrimoni

Xerrada sobre clàusules IRPH
El Col·lectiu Ronda organitza dimecres (18 h),
a la seu de la plaça Foch i Torres, una xerrada
sobre com recuperar els diners abonats 
indegudament per clàusules IRPH. Cal inscripció 
prèvia al correu comunicacio@cronda.coop.

ECONOMIA

Per la seva banda, l'alcalde li do-
nava la benvinguda a "una ciutat 
amb una relació especial amb 
el món del comerç" i li recordava 
que els romans ja van descobrir 
al segle II que era un encreua-
ment estratègic i com el mercat 
a Granollers està documentat des 
de l'any 1040. Mayoral també li 
apuntava dades de la situació ac-
tual, com que els granollerins fan 
el 94% de les compres a la ciutat 
i que el 45% dels ingressos de les 
botigues són de fora. "Tenim his-
tòria, molt present i més futur", 
deia l'alcalde, que considerava 

imprescindible la feina en xarxa i 
agraïa a Gran Centre que "sempre 
hagi estat compromès amb el 
desenvolupament de la ciutat".

Bello assegurava que li havia 
agradat el centre i l'oferta comer-
cial que hi ha, però no s'estava 
d'apuntar que "el paviment de la 
carretera –carrer Anselm Clavé– 
és millorable". i M.E.

L'entitat defensa el comerç i les activitats mercantils als nuclis històrics de les ciutats El Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental va presentar la setmana pas-
sada el catàleg 50 propostes de 
turisme de compres amb l’objectiu 
de donar visibilitat a les botigues i 
establiments que tenen alguna sin-
gularitat, sigui pel tipus d'establi-
ment o pels productes que oferei-
xen. El contingut és fruit del treball 
consensuat de la Taula Shopping, 
de la qual en formen part, a més del 
Consell Comarcal, ajuntaments de 
la comarca i associacions de comer-
ciants, encapçalats per Pimec Co-
merç. La publicació inclou 50 pro-
postes de compres recollides en sis 
eixos comercials que agrupen els 
municipis de la comarca. Aquests 
eixos s’han definit per proximitat 
geogràfica i facilitat d’accés. Dins 
de cada eix comercial, s’hi detallen 
les diferents propostes, com són 
botigues, activitats turístiques, ac-
tivitats formatives i productes tra-
dicionals, així com diferents tipolo-
gies de mercats. A la part final del 
catàleg es poden trobar productes 
tradicionals, associacions, agrobo-
tigues i fires i esdeveniments, que 
també es poden consultar més de-
talladament al web www.turisme-
valles.com. La publicació, que l’any 
que ve s’editarà en anglès i francès, 
també inclou un mapa central que 
ubica les diferents propostes. L’ob-
jectiu és impulsar el turisme de 
compres al Vallès Oriental. 

DINAMITZACIÓ

Editada una guia 
sobre turisme
de compres
al Vallès Oriental

Nou mural per reivindicar pensions dignes
La Marea Pensionista del Vallès Oriental repintarà dissabte el
mural que va pintar al juliol en una de les façanes de Can Baulenas, 
al carrer Girona cantonada amb el carrer Concòrdia. El mural cridava
a lluitar per unes pensions dignes i per tenir un present i un futur
digne, i en poques setmanes ja ha quedat malmès per actes incívics.
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GRANOLLERS. El Teatre Auditori 
de Granollers acollirà divendres 
(21 h) la segona edició dels Pre-
mis Porxada, Gala del Comerç de 
Granollers, en què l'Ajuntament i 
l'associació Gran Centre Granollers 
premiaran alguns establiments per 
la seva singularitat i per fer valdre 
el conjunt de l’oferta comercial de 
la ciutat "com a factor d’atracció 
de visitants, generador d’activi-
tat econòmica i creador de llocs 
de treball". L'esdeveniment, im-
pulsat per primera vegada l'any 
passat, vol ser en aquest sentit un 
reconeixement al sector comerci-
al de la ciutat. Enguany hi haurà 
guardons a l'antiguitat, la innova-
ció i la renovació de gran format, i 
l'espectacle estarà presentat per la 
cantant i actriu Elena Gadel.

La segona edició dels Premis 
Porxada han rebut un total de 30 
candidatures. La categoria més 
concorreguda ha estat la de refor-

muteca, Oxigen Interiors, Càritas 
Re-InTeGra, Yoga One, i Cuines i 
portes Kader.

A la categoria d'innovació s’hi 
han presentat 6 establiments: 
Autoescola Granollers, Intecat, 
Inorbis, Can Busquets, Càritas 
Re-InTeGra, Ostrya. D’altra banda 
al Premi a l’antiguitat s’han pre-
sentat tres candidatures a establi-
ments de 25 anys, una a comerços 
de 50 anys i tres per a botigues de 
75 anys de trajectòria.

El premi honorífic està designat 
pel jurat, format per les associaci-
ons de comerciants de Comerç de 
Dalt, Del Rec al Roc, Sota el Camí 
Ral, Congost, Ramassar i Gran 
Centre i el gremi d’hostaleria del 
Vallès Oriental i l'Associació d’Ho-
tels del Vallès Oriental i la regido-
ria de Comerç. 

Finalment es guardonaran cinc 
establiments històrics centenaris, 
del més antic al més modern. 

ma de gran format, en què s’han 
presentat 10 establiments: L’En-
gruna, Can Busquets, Àgora, Tur-
ris, Herbes del Portalet, La Ver-

Després d’un parell d’experiènci-
es al carrer Sant Bartomeu amb 
motiu de l’Open Night, l’associació 
de comerciants Del Rec al Roc farà 
aquest dissabte (20.30 h), al car-
rer Santa Anna, una desfilada de 
moda per presentar les col·lecci-
ons de tardor-hivern. La passarel-
la farà uns 70 metres i tindrà una 
capacitat per a 1.000 espectadors. 
Hi desfilaran models de totes les 
edats d'una agència professional, 
que lluiran els models de diverses 
marques. “Desfilaran 14 boti-
gues amb 8 models per botiga, i 
hi haurà homes, dones, infants, 
gent gran, prenatal, etc.”, expli-
cava dilluns Esteve Banús, presi-
dent de l’associació. “Serà una 
desfilada de molta qualitat i 
amb moltes botigues i empreses 
de serveis involucrades”. De fet, 
a més dels establiments implicats, 
també hi col·laboren altres asso-

Del Rec al Roc farà
dissabte una desfilada 
de moda al carrer

COMERÇ  LA NIT DEL COMERÇ SE CELEBRARÀ DIVENDRES (21 H) AL TEATRE AUDITORI HI PARTICIPARAN UNA QUINZENA DE BOTIGUES I MARQUES

Uns 30 establiments finalistes,
a la Gala dels Premis Porxada

ciats i, especialment, Estabanell 
Energia i el Mercat de Sant Carles, 
que serà el punt de sortida de la 
trentena de models que desfilaran.

Gemma Giménez, regidora de 
Comerç, assegurava que la inicia-
tiva “és una manera més de di-
namitzar l’activitat comercial 
i treure les botigues al carrer”, 
i en aquest sentit destacava que 
“serà el primer cop que un es-
deveniment així es fa al carrer 
Santa Anna”. Josep Mayoral, per 
la seva banda, valorava que l'acte 
passarà en “un espai per com-
partir històries vinculades al 
comerç”, deia. 

La desfilada durarà aproxima-
dament una hora i comptarà amb 
animació musical, llums, ambien-
tació i el suport d’un speaker que 
narrarà tot el que passi a la passa-
rel·la. En cas de pluja, es trasllada-
rà a la sala Tarafa. 

Jugatú, el festival de tardor de jocs 
organitzat per l’Ajuntament a tra-
vés de Granollers Mercat, celebra 
aquest cap de setmana la tercera 
edició entre la carretera i Roca 
Umbert. D'aquesta manera el pú-
blic familiar i l’especialitzat podrà 
gaudir durant tot el cap setmana 
d'una gran varietat de jocs de taula.

Fins a 34 carpes, quatre més que 
l'any passat, ompliran el carrer 
Anselm Clavé, entre la plaça de la 
Corona i el Museu de Granollers, 
en el mercat de jocs al carrer d’en-

ca familiar perquè hi juguin grans i 
petits, amb el suport de dinamitza-
dors. L'accés és gratuït.

Jugatú és un esdeveniment 
"amb una clara voluntat peda-
gògica", que vol apropar el joc i 
les seves virtuts educatives i lúdi-
ques a la ciutadania, i també a les 
escoles. La fira té origen a Jugar 
x Jugar, una iniciativa que des de 
fa 13 anys se celebra en el marc 
de l’Ascensió, i que any rere any 
suma més espai i aficionats. 

titats locals i d’arreu dedicades al 
joc de taula, tradicional, de llengua, 
de suport als mestres i educadors, 
etc.  S'hi podran conèixer nous pro-
ductes, parlar i jugar amb autors 
de jocs, conèixer iniciatives sobre 
la importància del joc a l’escola i 
també comprar-ne. Serà dissabte 
durant tot el dia, d’11 a 21 h. 

L’endemà diumenge, a partir de 
les 10 h, el joc ocuparà la nau Dents 
de Serra de Roca Umbert fins a les 
19 h. Hi haurà campionats per a co-
munitats de jugadors i una ludote-

arxiu

FIRA  EL MERCAT SERÀ DISSABTE A LA CARRETERA, I LA COMPETICIÓ, DIUMENGE A ROCA UMBERT

Els jocs de taula, protagonistes
a la 3a edició del festival Jugatú

JUGATÚ  Diumenge tindrà lloc la competició de jocs a la nau Dents de Serra

Bimbo Donuts Iberia, filial de Bim-
bo dedicada al repartiment de tots 
els productes de l'empresa en fur-
goneta, presentarà un expedient 
de regulació d'ocupació (ERO) 
amb l'objectiu de "reorganitzar 
la seva xarxa comercial a Espa-
nya i adaptar-la a la demanda 
actual del mercat", segons expli-
ca la companyia en un comunicat, 
que afectarà un total de 290 per-
sones a tot l'Estat.

Els plans de l'empresa passen 
per reestructurar les rutes de re-
partiment i comportaran l'expe-
dient per causes "econòmiques, 
organitzatives i de producció". 
Segons l'empresa, per minimitzar 
l'impacte de l'ERO, el pla inclou-
rà diverses mesures de caràcter 
social i ha mostrat la intenció de 
"comptar amb els represen-
tants dels treballadors en la 
presa de decisions i trobar ple-
gats la millor solució per a tots".

Bimbo Donuts també atribueix 
la mesura al fet que "el mercat 
de pa i pastisseria de marca 
del fabricant ha patit una pro-

gressiva disminució els darrers 
anys a conseqüència de l'incre-
ment de vendes dels productes 
de marca del distribuïdor", una 
competència que ha comportat un 
menor volum de quilos posats al 
mercat i, per tant, "la necessitat 
d'adequar l'estructura comer-
cial a aquesta realitat". 

Aquests gairebé 300 treballa-
dors són els últims repartidors 
que formen part de la plantilla, ja 
que la resta de repartiments depe-
nen d'autònoms dependents. Amb 
la mesura, doncs, Bimbo externa-
litza tot el servei de repartiment 
dels seus productes i només farà 
rutes comercials amb autònoms.

Trasllat a Santa Perpètua
La direcció de Bimbo també va 
anunciar al juliol que a finals d'any 
traslladarà tota la producció de pa 
de motlle que ara produeix a la 
seva històrica fàbrica de Grano-
llers al centre heretat de Panrico, 
a Santa Perpètua de Mogoda, al 
qual es traslladarà un terç de la 
plantilla de Granollers. 

EMPRESA  LA PRODUCCIÓ DE PA DE MOTLLE, A SANTA PERPÈTUA

Bimbo acomiadarà 290
treballadors i externalitzarà 
tots els seus repartidors

n Entre les editorials, botigues i enti-
tats participants hi haurà 2 tomatoes, 
Átomo Games, Devir, Djeco, Doit Ga-
mes, Games 4 Gamers, GDM Games, 
Haba, SD Games, Tantrix, Tembo Ga-
mes, Trigonos i Zombi Paella, HomoLu-
dicus, Kinuma, Companyia L’Anònima, 
Consorci per a la Normalització Lin-
güística, Grup Set ABEAM, Jocs de Taula 
Vallès Oriental, Associació de creadors 
de jocs Ludo i Pesca paraules.

PARTICIPANTS
AL MERCAT DEL JOC



dj, 3 octubre 2019 25

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

OCTUBRE 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
7 D’OCTUBRE
9 a 14 h. Comerciants
INSTAGRAM 2. COM FER PUBLICITAT A 
INSTAGRAM. Fes un anunci pas a pas i 
veu quina és la publicitat més efectiva per 
arribar al teu públic. Granollers Mercat

9 D’OCTUBRE
9.30 a 12 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació de 8 hores. VISUAL THINKING AL 
SERVEI DELS EMPRENEDORS. 
Granollers Mercat

9 a 14  h. Formació bonificable de 10 hrs
LES REGLES INCOTERMS 2020. Conèixer 
amb profunditat els nous Incoterms 2020 
i fer un ús i aplicació correcte en els ne-
gocis internacionals. Cambra de Comerç 
- Delegació Granollers

9.30 a 13.30 h. Formació bonificable de 
35 hrs. NÒMINES,SEGURETAT SOCIAL I 
CONTRACTACIÓ LABORAL. Adquisició dels 
coneixements bàsics de la gestió laboral 
de l’empresa. Cambra de Comerç - Dele-
gació Granollers

16 D’OCTUBRE
9.30 a 12 h. Formació bonificable de 20 

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

SESSIONS GRUPALS
10 i 24 D’OCTUBRE
9.30 a 12.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria. SESSIÓ INFORMATIVA 
PER MUNTAR UNA EMPRESA. 
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur. Granollers 
Mercat

3, 17 i 31 D’OCTUBRE
9.30 a 12.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria. CANVAS I PLA D’EM-
PRESA.Comença amb el CANVAS i 
acaba amb el Pla d’empresa Grano-
llers Mercat

hores. ADMINISTRATIUS IMPORT- EX-
PORT: ACTUALITZACIÓ I PRÀCTIQUES DE 
GESTIÓ. Gestiones operacions interna-
cionals? Actualitza’t!. Cambra de Comerç 
- Delegació Granollers

9 de 14 h. Empresa i emprenedoria. 
EMPRÈNLAB: PLANIFICA LA TEVA WEB. 
Aprofita el canvas del teu negoci per 
planificar els continguts i funcionalitats de 
la teva web. Granollers Mercat

9 a 15 h. Formació bonificable de 30 hrs. 
COMPTABILITAT GENERAL INFORMA-
TITZADA. INICIACIÓ. Aprèn a portar els 
comptes de l’empresa. Cambra de Comerç 
- Delegació Granollers

17 D’OCTUBRE
9 a 14 h. Taller de 10 hores per a empre-
saris i directius. COM CONVÈNCER A 
LES REUNIONS I ALS EQUIPS?. Claus per 
liderar amb èxit. Cambra de Comerç - 
Delegació Granollers

21 D’OCTUBRE
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hrs. 
EINES AVANÇADES D’EXCEL. Coneix 
totes les seves possibilitats!. Cambra de 

Comerç - Delegació Granollers

22 D’OCTUBRE
9.30 a 12 h. Formació. Empresa i empre-
nedoria. DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES 
PER SOBREVIURE ELS PRIMERS ANYS DE 
VIDA DE L’EMPRESA. Granollers Mercat

9.30 a 12 h. Formació. Empresa i empre-
nedoria. EMPRÈNLAB: INTRODUCCIÓ A 
WORDPRESS.COM. El gestor de con-
tinguts web més utilitzar actualment. 
Treballa amb professionalitat i seguretat!. 
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació empresa de 5 hores. 
BE MAGNETIC: TRANSFORMA L’ATRACCIÓ 
DEL TALENT A LA TEVA EMPRESA. Works-
hop dirigit a professionals de RRHH i ges-
tió del talent mitjançant Design Thinking. 
Granollers Mercat - Araland Business 

24 D’OCTUBRE 
9.30 a 13.30 h. Formació bonificable de 6 
hores. SISTEMA 5’S D’ORDRE I NETEJA. 
LA MILLORA DE L’ENTORN DE TREBALL. 
Organitza, posa ordre i controla per ser 
més productiu. Cambra de Comerç - 
Delegació Granollers

29 D’OCTUBRE 
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hrs. 
POWER BI. NIVELL 2. 
Treu partit a totes les seves possibilitats. 
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9 a 15 h. Formació bonificable de 10 hrs. 
FORMADORS I MENTORS DINS L’EM-
PRESA. Facilitar eines que assegurin la 
transferència de l’experiència del forma-
dor intern als participants de la formació. 
Cambra de Comerç - Delegació Granollers
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L'educació, la nutrició i la psicologia a l'esport
Divendres (17.30 h) es presentarà, a l'Hotel Granollers, el projecte 
Erasmus DONA, liderat per l'AE Carles Vallbona. Es tracta d'un cicle 
de conferències que van sobre educació, nutrició i psicologia al món 
de l'esport. Les xerrades duraran fins diumenge i tenen per objectiu 
aprendre i formar-se per ajudar als esportistes i al seu rendiment. 

És la setmana del Climbing
Ahir, dimecres, va començar la tercera edició 
del Granollers Climbing Festival, la festa de 
l'escalada urbana que inclourà activitats com 
el tast de peus de gat, la visita de David Palmada 
i l'open urbà a edificis públics de la ciutat.

ESPORTS

El cap de setmana ha estat un mo-
ment de celebracions per a l'Asso-
ciació Esportiva d'Handbol (AEH) 
Les Franqueses, que ha aconseguit 
tenir quatre equips a la màxima 
competició de l'handbol català, la 
Lliga Catalana. Els dos equips de 
la categoria infantil ho han assolit 
aquest cap de setmana, èxits que se 
sumen als del cadet masculí i juve-
nil femení, que van obtenir aquesta 
fita en les setmanes anteriors.

Els infantils masculins encaraven 
les fases de Lliga Catalana amb un 
equip renovat. Però això no ha es-
tat un impediment perquè l'equip 
de Pep Lucas guanyés tots els par-
tits, dos disputats a domicili i l'úl-
tim a casa. Per als infantils mascu-
lins, l'accés a la màxima competició 
de l'handbol català va començar 

aeh les franqueses

HANDBOL |  Lliga Catalana  L'ENTITAT REBRÀ EL TROFEU DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'HANDBOL

Quatre equips de l'AEH Les 
Franqueses, a la Lliga Catalana

amb una victòria contundent a la 
pista del Sant Esteve Sesrovires, 
on l'equip va deixar el marcador 
en 19 a 32. El segon partit, disputat 
a Vilamajor, es va tancar amb una 
nova victòria per 12 a 24. L'últim 
matx va ser contra el Molins de Rei 
en una última jornada decisiva. Tot 
i que el partit es va veure molt igua-
lat, la final va aconseguir el resultat 
favorable de 22 a 19. 

En el cas de l'infantil femení, les 
de Joel Montava van fer una bona 
pretemporada guanyant tots els 
partits, tot i enfrontar-se a alguns 
equips de categories superiors. En 
el primer partit les joves van de-
mostrar la contundència d'un equip 
que la temporada passada ja havia 
competit a Lliga Catalana. La vic-
tòria per 35 a 6 contra el Perelló ja 

deixava clar que les infantils tenien 
el cap posat a la màxima competició 
de Catalunya. El segon partit el van 
disputar contra el Montbui, i van 
seguir en la mateixa línia que el dia 
anterior i van superar al rival per 
36 a 14. Finalment, l'equip femení 
va jugar a la pista del Cooperativa 
Sant Boi i va guanyar per 13 a 29.

En definitiva, ha estat un cap 
de setmana de celebracions per a 
l'AEH Les Franqueses. De fet, el ju-
venil femení, que també ha pujat de 
categoria, començava a Lliga Cata-
lana amb una contundent  victòria 
(34-28) contra el Sant Joan Despí. 

A més, la Federació Catalana 
d'Handbol ha atorgat el Trofeu 
FCH a l'AEH per la tasca de promo-
ció de l'handbol, tot coincidint amb 
el 60è aniversari de l'entitat. 

JUVENIL FEMENÍ  Fa unes setmanes les joves jugadores de l'AEH van aconseguir la classificació a Lliga Catalana

xavier solanas

Divisió d'Honor EL FRAIKIN REBRÀ EL BENIDORM AL PROPER PARTIT

EL TÈCNIC Alerta de la dificultat del Fraikin per aconseguir una bona dinàmica

La força del Barça, de nou

Granollers i les Franqueses oferei-
xen entrenaments per a La Mitja, 
que se celebrarà el 2 de febrer de 
2020. L'Ajuntament de Granollers 
i el Club Atletisme l'Aire organit-
zen la 13a edició d'aquest progra-
ma, que se suma als entrenaments 
que dimarts iniciava el CNG. En 
el cas de les Franqueses, a partir 
de dilluns, el consistori, amb el 
Club A4elKm, planificarà entrena-

ments segons nivells.
Els entrenaments, a Granollers, 

han començat dimecres. Els dies i 
horaris a escollir són els dilluns, els 
dimecres i els divendres a les 13.30, 
19.30 o 20.30 h. La inscripció és ne-
cessària i cal formalitzar-la a través 
de www.granollers.cat/esports. Tot 
el programa de preparació té un 
preu de 12 euros, cost que inclou, 
també, una assegurança d'accidents 

ATLETISME  ELS CONSISTORIS I LES ENTITATS OFEREIXEN SESSIONS DE PREPARACIÓ

En marxa els entrenaments 
per a La Mitja 2020

i un obsequi de participació.
En el cas de les Franqueses, el 

7 d'octubre s'obriran les inscrip-
cions. Per novè any consecutiu, 
l'Ajuntament, juntament amb el 
Club d'Atletisme A4elKm, posa 
en marxa el programa Entrena La 
Mitja. Es durà a terme tres dies per 
setmana, els dilluns, els dimecres i 
els divendres de 20 h a 21 h. La sor-
tida i arribada dels entrenaments 
serà a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d'Avall. Les inscripcions 
pels entrenaments, que són gra-
tuïtes, cal fer-les a les oficines del 
Patronat Municipal d'Esports.  

30a i última edició 
de la Matagalls
Diumenge se celebrarà la 30a i  
darrera caminada de la popular 
Matagalls-Granollers. Avui, dijous,  
és l'últim dia per inscriure's, ja si-
gui a la secretaria del local de l'AEG 
o al web inscripcions.feec.cat. Edu-
ard Riera, president de l'entitat, ex-
plica que "darrerament l'oferta 
de caminades ha anat creixent, i 
això ha provocat que la partici-
pació a la Matagalls hagi baixat. 
Farem coincidir la darrera cami-
nada amb la 30a edició".  

S'acosten Els 10 
de les Franqueses 
Ja estan obertes les inscripci-
ons per participar a Els 10 de les 
Franqueses, la cursa solidària de 
10 quilòmetres en circuit urbà 
que organitza A4elKm a favor de 
la investigació i la lluita contra el 
càncer de ronyó. La carrera serà el 
17 de novembre i sortirà a les 10 
h del pavelló de Corró d'Avall. Les 
incripcions es poden formalitzar 
a xipgroc.cat/ca/curses/LesFran-
queses2019/10k/inscripcio/run 
fins tres dies abans de la cursa.  

Dimarts, els homes d'Antonio Ra-
ma van afrontar el partit contra 
el Barça amb més diferència de 
posicions a la classificació dels 
últims anys. El matx, que es va 
disputar al Palau Blaugrana, va 
ser extremament complicat per al 
Fraikin, que havia d'entomar un 
marcador final de 38-24. "És una 
odissea. Sempre fas la pregunta 
de Serem capaços? Però aquest 
any la diferència és massa 
gran per haver-nos fet aquesta 
pregunta. El Barça està jugant 
a Champions i està golejant 
equips europeus. El millor que 
hem pogut fer és intentar llui-
tar i aguantar", relatava el tècnic. 

Tot i que els granollerins van 
aconseguir, al minut 15, anar 9 
a 9, de seguida el Barça va pren-
dre l'avantatge. Rama explicava 
que "perdre Antonio García ha 
trastocat l'equip. Ara estem 
engegant un nou sistema". 

De fet, la setmana no ha estat 
gaire profitosa per als de Rama, 

que divendres també perdien 
contra l'Abanca Ademar León 
per la mínima (32-33).

La sisena jornada de la Lli-
ga Asobal es disputarà al Palau 
d'Esports contra el BM Beni-
dorm, un equip que ha perdut 
per 10 punts de diferència el seu 
últim matx de la Lliga Asobal. 
Una bona oportunitat perquè el 
Fraikin recuperi les victòries. 

Femení

Diumenge, el KH-7 del BM Granollers 
s'enfrontarà al Zubileta Evolution BM 
Zuazo, un equip que compta amb "una 
pivot molt bona que dificulta l'opor-
tunitat de poder guanyar a casa", 
tal com fa saber l'entrenador, Robert 
Cuesta. El partit serà a les 12 h i s'em-
marca en la Divisió d'Honor Femenina.

CUESTA AUGURA UNA 
DISPUTA COMPLICADA
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LES FRANQUESES. El primer equip 
del CF Les Franqueses segueix 
treballant i mira cap amunt des-
prés del segon empat seguit en un 
partit disputat davant d'un rival 
potent. Dissabte, els franquesins 
s'enfrontaven a casa contra el CF 
Caldes de Montbui en un matx que 
va acabar 2 a 2, gràcies als gols de 
David Morales i Maxi Seines.

Així doncs, el CF Les Franqueses 
es marca la fita esportiva de sortir 
dels empats per obtenir, quan si-
gui possible, la victòria. 

La propera disputa, que ja serà 

la cinquena jornada, es jugarà diu-
menge a les 12 h contra l'equip 
B del Club Esportiu Sabadell, un 
partit a domicili i posarà a prova 
als franquesins, tot evidenciant 
si són capaços de trencar amb la 
tendència de l'empat, que va co-
mençar en el partit que van dispu-
tar la setmana anterior a Vic. 

L'encontre del cap de setmana 
es presenta esperançador, ja que 
l'equip del Sabadell ve de perdre 
per 4 gols de diferència contra el 
FC Joanenc en la quarta jornada 
de la lliga. 

A la cerca del triomf a Sabadell
Tercera Catalana  L'EQUIP VA GUANYAR DIUMENGE 3 A 2 CONTRA EL MONTMELÓ

Tres punts treballats per a l'Atlètic del Vallès

GRANOLLERS. Fa unes setmanes, 
José Solivelles, entrenador de  l'Es-
port Club (EC) Granollers, feia sa-
ber "la dificultat que té el primer 
equip per guanyar a casa". I, final-
ment, diumenge, la victòria va arri-
bar al Municipal del carrer Girona. 
El partit disputat contra el Vilassar 
de Mar va acabar amb un resultat 
de 2 a 0, un triomf de pes que va sig-
nificar els 3 primers punts a casa. 
Amb aquesta victòria, la segona 
consecutiva, el conjunt de Solivelles 
se situa sisè amb 11 punts.

La propera jornada, que serà la 
setena d'aquesta temporada, es 
jugarà al camp de la Unió Espor-
tiva de Figueres. El matx serà diu-
menge (16.30 h) contra un equip 

kaloni morera

FUTBOL |  Tercera Divisió  L'EC, PREOCUPAT PER LES GRANS DIMENSIONS DEL CAMP DEL FIGUERES

L'Esport Club aconsegueix  
el repte de guanyar a casa

que no està tenint un bon inici de 
lliga. Actualment són penúltims 
amb 4 punts. Tot i això, el tècnic 
de l'EC augura un partit difícil. "És 
un bon equip i, a més, no estem 
acostumats a jugar en un camp 
tan gran com ho és el del Figue-
res", explica Solivelles. De fet, 
l'estadi municipal de Vilatenim 
té un terreny de joc de 105 x 70 

metres, i una capacitat per a prop 
de 9.500 espectadors. "Sigui com 
sigui, nosaltres anem amb la 
convicció que estem en la línia 
de joc correcta", afegeix el tècnic 
del primer equip. 

DOS GOLS van donar els tres punts al EC Granollers contra el Vilassar de Mar

GRANOLLERS. Diumenge, l'Atlètic 
del Vallès va guanyar per un gol 
contra el Montmeló, de manera 
que va aconseguir, així, 3 punts 
més a la classificació. Amb un re-
sultat final de 3 a 2, els de Raúl Vi-
laseca celebraven un partit que no 
va resultar fàcil. 

La pròxima disputa serà diu-
menge, a les 12 h, al camp del CF 
Vilanova del Vallès, un matx que 
"l'afrontem amb moltíssima 
il·lusió després de l'última vic-
tòria, amb un equip renovat", 
explica el tècnic. 

joan arisa

VICTÒRIA per 3 a 2 contra el CF Montmeló UE

Segona Catalana  EL CF LES FRANQUESES VOL SORTIR DE L'EMPAT

UE FIGUERES - EC GRANOLLERS 
Diumenge, 6  16.30 h Figueres

EC GRANOLLERS   2
UE VILASSAR DE MAR   0

ENTITATS  L'AE RAMASSÀ, AL WORLD FOOTBALL SUMMIT

Victor Ochen, convidat a les 
Franqueses per l'AE Ramassà

Reconeixement

Dijous es va celebrar la tercera 
edició dels Guardons de l'Esport 
a l'Antiga Fàbrica Damm. L'AE Ra-
massà, conegut pel vessant social i 
solidari, va ser premiat per la seva 
tasca de l'esport català al món. 
L'acte va ser organitzat per la Fun-
dació Catalana per a l'Esport.

L'AE RAMASSÀ REP EL 
GUARDÓ DE L'ESPORT

LES FRANQUESES. L'Associació Es-
portiva (AE) Ramassà està orga-
nitzant una iniciativa que tindrà 
lloc del 7 al 12 d'octubre. Es tracta 
de Goals for Africa, unes jornades 
que aniran sobre esport i coope-
ració, i que inclouran trobades de 
treball i actes sobre l'esport com 
a eina de desenvolupament soci-
al. Les jornades, que tindran lloc 
entre Les Franqueses i Barcelo-
na, comptaran amb la presència 
d'experts en la matèria. L'acti-
vista ugandès Victor Ochen, am-
baixador ODS de Nacions Unides, 
conseller d'ACNUR i director de 
l'African Youth Initiative Network 
(Ayinet), serà el convidat d'honor. 
També participarà Manel Vila, di-
rector general de cooperació de la 
Generalitat de Catalunya, expert 
en cooperació internacional i co-
ordinador d'ajudes humanitàries. 

Jordi Grivé i Marc Larripa han 
representat, durant la darrera 
setmana, l'AE Ramassà al World 
Footbol Summit de Madrid, un 

congrés que aplega els noms més 
importants del panorama futbo-
lístic mundial.  

El World Footbol Summit ha 
comptat amb més de 400 con-
ferenciats i ha arreplegat 7.000 
persones de 234 clubs d'arreu 
del planeta, un esdeveniment en 
el qual estan implicades més de 
60 federacions de tot el món i que 
permet compartir experiències. 



dj, 3 octubre 201928 ESPORTS

POLIESPORTIU LA PRIMERA MÀNIGA SERÀ EL CAP DE SETMANA

El cap de setmana es concentraran, 
a Granollers, tots els 16 equips de 
la lliga de bàdminton de Primera 
Nacional per disputar les tres jor-
nades de la primera màniga de la 
competició. Així, els granollerins 
seran els amfitrions d'aquest inici 
de lliga de clubs, després que l'any 
passat el Bàdminton Granollers va 
perdre la plaça a Divisió d'Honor. 
"Fa moltes temporades que no 
disputem en la primera catego-
ria, no ens la coneixem gaire, i 
per això no sabem què esperar 
d'aquest cap de setmana", rela-
tava Pau Puig, membre de la junta 
directiva del club. De fet, l'objectiu 
dels granollerins per aquesta tem-
porada "és intentar recuperar la 
Divisió d'Honor", reconeix Puig. 
Hem format un equip competi-
tiu amb jugadors de casa, que és 
la nostra filosofia", conclou.
 
Primer màster juvenil estatal 
D'altra banda, sis esportistes gra-
nollerins van participar en el pri-
mer màster de joves estatal de la 

temporada, que va tenir lloc el cap 
de setmana a Madrid. El club de 
Bàdminton Granollers s'enfrontava 
a un Màster Sub17 a Collado Vilal-
ba amb tres esportistes masculins 
–Sergi Alcalà, Oriol Altimira i Ivan 
Valenzuela– i tres femenins –Marta 
González, Paula Molins i Laia Díaz–.

En primer lloc, es van jugar les 
cinc categories que participen, 
que són l'individual masculí, l'in-
dividual femení, els dobles mas-
culins, els dobles femenins i, final-
ment, un doble mixt, que combina 
un i una esportista.

Marta González, granollerina 
que fa parella amb Amaia Torral-
ba del club Bàdminton Belmenc-
her de Navarra, va aconseguir ju-
gar a la final de la competició i va 
quedar en segona posició. 

Pau Puig atribuïa mèrits i nar-
rava "com és de difícil entrenar 
juntes, sent de clubs diferents, 
amb la distància geogràfica que 
existeix. El que intentem fer 
sempre és anar un dia abans de 
la disputa i posar-nos al dia". 

Bàdminton Granollers, seu 
de l'inici de la lliga de clubs

Pol Espargaró ha 
viatjat a Tailàndia
Pol Espargaró ja mostrava, a través 
de les seves xarxes socials, el pro-
cés de millora respecte a la caiguda 
que va patir a l'Aragó, lesió que el 
va fer passar per quiròfan. Tant ell 
com el seu equip, KTM, es propo-
sen córrer a la següent carrera, que 
se celebrarà diumenge a Tailàn-
dia, i dimarts hi viatjava. "Intento 
apretar-me al màxim", explica el 
petit dels germans Espargaró, que 
avui passarà la revisió mèdica per 
ser declarat apte per rodar.  

MotoGP

El Circuit proclama 
guanyador Costa
El pilot barceloní Albert Costa va 
conquerir la Blancpain GT Endu-
rance al Circuit de Barcelona-Ca-
talunya, que va tenir lloc el cap 
de setmana amb el Festival de la 
Velocitat de Barcelona-Legado 
María de Villota. Ara, el Circuit va-
llesà es prepara per a la següent 
fita, els Campionats de Catalunya 
d'Automobilisme (CCA) i el Ra-
cing Weekend 2019, que tindran 
lloc el cap de setmana del 9 i 10 de 
novembre.  

MOTOR

WATERPOLO | Primera Divisió  ELS DE BRUDER HAN ANAT ESCALFANT A COPA DE CATALUNYA

LA FESTA DELS 
ESPORTISTES MOSTRA 
EL PLANTER DEL CNG

El Club Natació Granollers (CNG) va presentar, divendres, els 550 esportistes de 
les seccions de natació, waterpolo, natació artística i gimnàstica artística mas-
culina i femenina. La tradicional Festa dels Esportistes anual, que es va celebrar 
al pavelló municipal del Parquet, és un acte que dóna el tret de sortida a la nova 
temporada. La trobada es va obrir amb un pilar dels Xics de Granollers.

cng

ENTITATS  PRESENTATS ELS 550 ESPORTISTES DE LES DIFERENTS SECCIONS DEL CLUB

L'equip absolut de waterpolo del 
Club Natació Granollers (CNG), 
renovat darrerament amb l'en-
trenador eslovac Tomas Bruder 
i prop de la meitat dels jugadors 
de la plantilla, ha quedat en setena 
posició a la Copa Catalunya Abso-

luta de Primera Divisió. Aquesta 
experiència ha servit perquè els 
granollerins agafin dinàmica de 
joc i cohesionin l'equip que afron-
tarà, a partir de dissabte, la lliga 
de Primera Divisió. 

La primera jornada, que serà a 

La primera fita del waterpolo 
a Lliga, dissabte a casa

casa, començarà a les 16.15 h i es 
disputarà contra el Club Depor-
tivo (CD) Waterpolo de Málaga, 
equip que la temporada anterior 
va quedar en desena posició, tres 
per sota de l'equip granollerí. 

Brúder, el nou tècnic procedent 
de la Lliga Eslovaca, es proposa 
"fer-ho el millor possible a pri-
mera, començant per reforçar 
la defensa per rebre menys 
gols" i mantenir la categoria. 

La jugadora aleví Irune Castro, del 
CNG, ha estat escollida en el 7 ide-
al de la primera cita de la WP Kids 
Tour d'enguany, celebrada a Llo-
ret de Mar. Castro ha estat l'única 
jugadora de categoria femenina 
nominada en aquest 7 ideal, que 
està integrat per esportistes del 
CN Barcelona i CN Catalunya. 

Dissabte, la gent gran tornarà a 
ser la protagonista a la Diada Sè-
nior que organitza el Club Nata-
ció. La segona edició oferirà una 
caminada popular, una sessió 
d'aquagim, zumba, ioga i un es-
morzar conjunt. La inscripció, que 
és gratuïta, es tramita al centre 
d'atenció al soci del CNG.  

Irune Castro al 7 ideal 
de la WP Kids Tour

Segona edició 
de la Diada Sènior

La gimnasta Etna Abella (CNG) ha 
aconseguit la cinquena posició per 
equips als Jocs del Mediterrani Jú-
niors (Comegym), que van tenir 
lloc a Itàlia. A més, ha aconseguit el 
meritori 12è lloc en la classificació 
individual. Abella milita a la catego-
ria Via Olímpica 9 i ha format part 
de la secció espanyola júnior.  

Abella obté el cinquè 
lloc als Comegym
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CULTURA
Cant popular pels carrersCan 60 rep la banda de Portland Green Hills Alone

Avui, dijous (21.30 h), Can 60 acull el concert de Green Hills Alone,  
una banda d'indie i folk de Portland (Oregon, EUA), que està fent  
la seva primera gira europea. El 2014 va public el seu àlbum de debut  
i dimarts va presentar Eternal Return. El grup està liderat per Chris  
Miller, que ha estat l'alma mater d'altres bandes, com Harlowe.

GRANOLLERS. La setmana passada 
el musicòleg Xavier Chavarria va 
presentar la nova temporada de 
música clàssica i òpera a la sala 
petita del Teatre Auditori de Gra-
nollers (TAG), protagonitzada per 
les formacions residents de l'equi-
pament –l'Orquestra de Cambra 
Granollers (OCGr), Veus-Cor In-
fantil d'Amics de la Unió i el Cor de 
Cambra de Granollers–, i que tam-
bé inclou el Cicle Carles Riera de 
l'Escola de Música, el Cicle Òpera 
de Catalunya i el cicle de sarsuela.

El TAG va acollir un centenar de 
persones interessades en la tem-
porada 2019-2020, que Chavarria 
va desgranar en un acte en què 
presentava Granollers com "una 
capital de primer ordre" pel que 
fa a activitat musical. Tracy Sirés, 
en el seu primer acte com a nova 
directora artística del teatre, va 
assegurar que aquesta programa-
ció de música clàssica i òpera és 
"la perla de la temporada".

Concert barroc i braç robotitzat 
L'OCGr oferirà, des de novembre, 
quatre concerts amb el tema de 
la naturalesa com a fil conductor. 
La temporada anterior, que havia 
tractat sobre viatges, "dóna lloc 
a un espai d'elements naturals, 
el dia, la nit, la llum..., i tot el lli-
gam que mantenen des de sem-
pre amb la música", detallava el 

L'església acollirà 'Laudate pueri' dels cors d'Amics de la Unió dirigits per Lluís Vilamajó

ta temporada. En primer lloc, el 
cor Veus, sota la batuta de Josep 
Vila i Jover, presentarà diumenge 
(18 h) a l'església de Sant Esteve, 
el concert Laudate Pueri, conjun-
tament amb la secció femenina 
del Cor Jove d'Amics de la Unió; 
Lluís Vilamajó com a director con-
vidat i que comptarà amb el pres-
tigiós organista Juan de la Rubia. 
El repertori tindrà un primer bloc 
protagonitzat per Mendelssohn 
i Brahms, amb obres de joventut 
dedicades a veus blanques i or-
gue. A la segona part, la música 
francesa estarà representada per 
Messe Basse de Fauré i per Lita-
nies a la Vierge Noire de Poulenc. 
El plat fort, però, serlà l'estrena 
d'una obra coral encarregada ex-
pressament a Josep Vila Casañas, 
que musica Registres, un text ins-
pirat en els escrits de les mateixes 
cantaires del cor. 

'Les cartes de Brahms'
El Cor de Cambra, per la seva ban-
da, oferirà dos concerts. Un d'ells, 
Les Cartes de Brahms, comptarà 
amb la interpretació de l'actor i 
doblador Jordi Boixaderas, que 
explicava que "aquest concert 
serà doblement romàntic. Per 
una banda, per la música que 

a.j.

PRESENTACIÓ  Xavier Chavarria va mantenir una conversa amb els responsables 

NOVA PROGRAMACIÓ  LES FORMACIONS RESIDENTS AL TEATRE PRESENTEN ELS ESPECTACLES PREPARATS PER A AQUEST SEMESTRE

La música de l'OCGr, el Cor de Cambra 
i Veus, "la perla de temporada" al TAG

director de la formació, Corrado 
Bolsi. Serà un cicle de concerts 
barrocs que inclourà, com a nove-
tat, la intervenció de l'art ceràmic, 
en directe, amb un braç robotitzat 
que està preparant l'artista Toni 
Cumella conjuntament amb engi-
nyers especialistes. El ceramista 
granollerí destacava que la posada 
en escena serà atrevida. "Ens l'es-
tem jugant", va afegir, tot rialler.

Al gener, l'OCGr oferirà un es-
pectacle a la sala d'assaig del 
teatre. Bolsi va explicar que, en 
aquest cas, s'evitarà "la quarta 
paret que ens separa del públic. 

S'ENCETA UN PROJECTE D'ÒPERA INFANTIL 
I S'HI INCLOU UN CICLE DE SARSUELA
n A finals de març es portarà a escena el nou projecte d'òpera infantil, en què 
col·laboren l'OCGr, Veus i Petits Cantors d'Amics de la Unió, i l'alumnat de 5è i 6è 
de l'Escola Joan Solans de Granollers. L'obra, que rep el nom de Trihumans,  
tracta sobre la sostenibilitat. Piti Español, responsable del text de l'espectacle, 
explicava que "l'ecologia és un tema vigent i urgent. Quan vam començar a 
idear el projecte, ens vam inspirar en Greta Thunberg, abans que tingués la 
repercussió mediàtica actual. El que ens ha passat és com una premonició 
respecte al que està per venir". Per últim, el Cicle de Sarsuela, de la mà de l'Aula 
Lírica i de la companyia Milnotes, presenta dues obres –a l'octubre, Gran Gala 
Lírica Catalana, dirigida per Xavi Dolç, i al maig del 2020,  La del Manojo  
de Rosas, dirigida per Pablo Sorozábal–.

Aquesta vegada, els oients se-
ran part de l'orquestra i estaran 
molt a prop dels músics, pràcti-
cament en contacte mentre to-
quen", relatava. Nit transfigurada 
serà el títol de l'obra que, a més de 
presentar músiques de Piazzolla i 
Schönberg, comptarà, també, amb 
il·lustracions de Laura Borràs.

L'hivern seguirà amb el Carnaval 
dels animals, un concert festiu de 
caràcter familiar que precedirà La 
Pastoral, l'últim espectacle d'aques-
ta temporada de l'OCGr. La cloenda 
coincidirà amb el 250è aniversari 
del naixement de Beethoven.

La presentació també va ser mo-
ment de recordar Musicànim, un 
projecte "dur, commovedor i me-
ravellós", en paraules d'Anna Ma-
ria Piera, directora del Conservato-
ri i l'Escola Municipal de Música de 
Granollers, que vetlla per apropar 
la música a totes les persones ma-
laltes que ho desitgin de l'Hospital 
de Granollers. Fa quatre tempo-
rades que aquesta idea continua i 
pretén posar en pràctica els efectes 
terapèutics de la música.

Diumenge, amb Juan de la Rubia 
L'acte va continuar amb la presen-
tació de les propostes vocals dels 
tres cors que participen en aques-

Audiovisual

Amics de la Unió ha posat a la venda el 
DVD de l'espectacle Revolution (Ficta 
Edicions, 2019), dirigit per la presti-
giosa coreògrafa neerlandesa Panda 
van Proosdij i que es va estrenar el 7 
d'abril de l'any passat al TAG –quan 
es va enregistrar–. Aquest és el pri-
mer DVD que publiquen conjuntament 
el cor Veus i el Cor Jove d'Amics de la 
Unió, tot i que el cor infantil va fer el 
seu primer DVD el 2017 i l'any passat 
també va publicar Els colors del mar. 
Ara, a Revolution, les dues formacions 
estan també acompanyades de Joan 
Vidal Sextet.

VEUS I EL COR JOVE 
EDITEN L'ESPECTACLE 
'REVOLUTION' EN DVD

el configura. Però també per la 
història que explica, tot el tema 
de la curiosa història d'amor de 
Brahms amb Clara Schumann". 
El segon espectacle arribarà per 
les dates de Sant Jordi amb el títol 
Renaissance. "Ens fa especial il-
lusió fer aquest concert perquè 
el Renaixement va ser l'època 
en la qual va néixer la polifonia 
vocal. És un concert que també 
el farem al FEMAP, al Festival 
dels Pirineus", va exposar Josep 
Vila.

L'última proposta coral anirà a 
càrrec del cor jove d'Amics de la 
Unió, dirigit per Marta Dosaiguas, 
i de Lluís Pérez, qui farà els arran-
jaments de cançons tan diverses 
com ho són les de Rosalía, Sopa de 
Cabra, Blaumut, Manu Guix, Txa-
rango i Lluís Llach, entre altres. El 
concert Denominació d'origen in-
tegrarà peces de tots aquests mú-
sics, una mena de collage musical 
que reinventa aquestes peces tan 
conegudes. "No sé què conside-
rar-te, la feina que fas sembla 
pròpia d'un cirurgià", li etzibava 
Chavarria a Pérez.

Tot seguit, Anna Maria Piera va 
exposar el Cicle Carles Riera de 
l'Escola Municipal de Música i el 
Conservatori Josep M. Ruera de la 
ciutat. Des de fa més de 10 anys, 
el TAG acull el cicle batejat amb el 
nom el músic i pedagog granollerí, 
gran impulsor de projectes d'im-
plicació social i ensenyament de 
qualitat.   AÏDA JIMÉNEZ

Dissabte (12 h) es farà una nova edició de 
l'Avui Cantem –proposta participativa basada 
en el cançoner popular–, que iniciarà l'itinerari 
a la plaça de la Corona, per fer parada al Museu, 
la Fonda Europa, La Gralla i la Porxada.
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MÚSICA  EL RAP ELECTRÒNIC DE LES VALENCIANES ESTARÀ PRECEDIT PER CABLE OBSESSION

Un concert gratuït de Pupil·les 
enceta els directes de la Nau B1
La nova temporada de la sala Nau B1 de Roca 
Umbert arrenca fort i amb ganes d'atraure un 
públic jove, gràcies al missatge feminista i rei-
vindicatiu, i al rap electrònic de Pupil·les. La 
banda del País Valencià hi oferirà un concert 
gratuït que servirà per celebrar l'inici de la 
programació d'aquest semestre. 

Nascut a València el 2014, Pupil·les es con-
solida ràpidament en un panorama que recla-
ma la feminització dels escenaris. Després dels 
treballs Bruixes de dol i Les Silenciades, amb col-
laboració de Tremenda Jauría i Kiko Tur d'As-
pencat, l’any 2018 van presentar dues noves 
cançons: Colps de puny i V, una oda a la vagina, 
que, sens dubte sonaran a la Nau B1. Pupil·les 
són les cantants Natàlia Pons i Mireia Matoses, 
i el punxadiscs Rule (Joan Rodríguez).

Qui en vulgui conèixer més, tindrà l'oportuni-
tat el mateix dissabte (20 h) de conversar amb 
les joves músics, en una xerrada al mateix espai 
de Roca Umbert, dinamitzada per Joan Gener.

'Viu la vida', disc calderí
Per anar escalfant l'ambient a la sala de con-
certs, les joves calderines Cable Obsession  
–Marta Arcega, Àfrica Blades, Mariona Mir, i Pere Ribalta– hi presenta-
ran el seu disc Viu la Vida. Es tracta d'un grup pop sorgit fa tres anys de 
l'escola Tot Música de Caldes, que fusiona també rock, funk, soul i rap.  

nau b1

PUPIL·LES  Natàlia Pons, Mireia Matoses i Joan Rodríguez 'Rule'

Ds 5 d'octubre, 23 h
Nau B1. Roca Umbert. Preu: Gratuït

El festival de música independent 
Fusiónica, organitzat per Arcada 
Koncert, encetarà dissabte la seva 
23a edició amb un concert d'Adrin 
y Collins al Dràstik Punkaires de 
Granollers. Es tracta d'una banda 
de Cerdanyola de l'indie català, que 
practica un rock melòdic i atmosfè-
ric, arrelat als 90 i fidel a referents 
com Aina i Los Planetas, i artistes 
internacionals com Wilco i Radio-
head. Aldrin y Collins es presenten 
com a quartet amb Gerard Batllori 
com a vocalista i guitarrista princi-
pal, Pau Alcalde com a guitarrista, 
David García al baix i Xavi Hernán-
dez a la bateria. Dissabte serà una 
bona oportunitat per veure'ls, des-
prés de mesos d'aturada.

Grups confirmats
El festival s'allargarà durant els 
caps de setmana d'octubre i, per 
primer cop, no es mourà de la seu 
d'Arcada Koncerts, al local Dràstik 
Punkaires. Entre les bandes que 
hi participaran hi ha la mítica for-

EL FESTIVAL D'ARKADA KONCERTS COMENÇA DISSABTE

Adrin y Collins obriran el 
Fusiònica, que rebrà també 
Zeidun i Chaqueta de chándal

mació de freecore de Sant Celoni, 
Zeidun, que ja va ser present al pri-
mer Fusiònica l'any 2000. També 
serà present al festival la formació 
Chaqueta de Chándal, formada per 
Guillem Caballero –membre dels 
Surfing Sirles i de la banda de Joan 
Colomo–, Natalia Brovedanni –de 
Santa Rita– i Alfonso Méndez –de 

lo:muêso–. Precisament sorgits de 
les centres de lo:muêso, arribaran 
els del Masnou IOU3R, una evolu-
ció de l'antiga banda amb electrò-
nica, samplers i guitarres.

La presència internacional tam-
bé estarà garantida amb War with 
the newts, una de les bandes més 
detacades de l'escena hardcore 
punk de Berlín, integrada per un 
ucranià, un espanyol i un francès 
instal·lats a la capital alemanya.  

Arribats de Berlín, 
el festival comptarà amb

War with the newts 
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GRANOLLERS. La sala gran del Te-
atre Auditori de Granollers (TAG) 
rebrà el darrer espectacle de Jorge 
Blass, un dels mags més premiats 
a Europa i als Estats Units –com la 
Vareta Màgica d'Or a Montecarlo 
i el Premi Siegfried and Roy a Las 
Vegas–. El muntatge, titulat La 
màgia de Jorge Blass. Noves il·lusi-
ons!, és un xou ideat per a tots els 
públics, que mostrarà, entre altres 
il·lusions, una tele-transportació 
mitjançant xarxes socials. Blass, 
que aplica la tecnologia del segle 
XXI a la màgia, també comptarà 
amb un dron com a ajudant.

El director, mag i il·lusionista 
Jorge Blass fa temps que busca in-
corporar les noves tecnologies als 
seus espectacles. De fet, el recone-
gut mag David Copperfield, fa tres 
anys va fixar-se en les tècniques 
de Blass i va acabar comprant-li 
els drets d'una idea que consisteix 
a realitzar una tele-transporta-
ció mitjançant les xarxes socials. 
"M'agrada explorar el camp de 
la tecnologia i la màgia amb ele-
ments dels nous temps. El bar-
ret de copa alta és un element 
dels d'abans", explica Blass, que 
busca integrar elements innova-
dors en el camp de la màgia.

L'espectacle està pensat per a 
públics de totes les edats; de fet hi 
haurà números interactius i visu-
als en els quals els infants podran 
participar. "Aquesta serà la pri-
mera vegada que actuï a Grano-

descobrir l'escola del mateix Ta-
mariz. "Me'n recordo molt del 
programa de televisió Magia Po-
tagia, també", relata el mag.

Assegura que el que més li agra-
da és el que la màgia és capaç de 
generar en les persones. "La màgia 
interessant és la reacció del pú-
blic, no el mag, tampoc els trucs. 
M'agrada veure com la gent es 
fascina. Considero que la màgia 
està a la mirada de l'especta-
dor", conclou Blass.  AÏDA JIMÉNEZ

llers. El teatre em sembla una 
meravella, perquè des de qual-
sevol lloc del públic es veu per-
fectament l'escenari", explica el 
mag a SomGranollers.

Juan Tamariz, un referent
Jorge Blass va descobrir que li agra-
dava la màgia entre els 7 i els 12 
anys, una etapa d'infantesa en què 
veia els programes de Juan Tamariz 
a la televisió, un dels seus referents. 
Cap a l'any 1992 va plantejar-se 
com podia començar en aquest 
món. A Madrid, la seva ciutat, va 
descobrir una botiga de màgia que 
el va captivar, i posteriorment va 

Unes 800 persones han iniciat 
la sisena edició de la Universitat 
Popular de Granollers (UPG), una 
iniciativa que ofereix formació en 
diverses branques del coneixe-
ment i que promou una “educació 
basada en el diàleg, el foment de 
la reflexió compartida i l’anàlisi 
crítica com a força motriu de les 
transformacions socials”.

El tret de sortida a la nova tem-
porada el va donar dijous el re-
conegut escenògraf de Cardedeu 
Jordi Castells, qui va impartir la 
lliçó inaugural amb el títol L’es-
cenografia com a procés creatiu. 
Per presentar el ponent, Mariano 
Fernández, impulsor de la UPG, 

assegurava que “la família Cas-
tells ha estat al capdavant de 
moltes creacions artístiques 
del país”, tal com constatava el 
mateix Jordi Castells acompanyat 
de la seva filla Marta.

Castells va fer un repàs a la 
seva trajectòria i va mostrar fo-
tografies d’algunes de les seves 
creacions. “A finals dels 60, es-
tudiant a l’escola La Massana 
i amb els teatres de Barcelona 
a prop, vam viure un moment 
de descoberta; el teatre ens va 
enlluernar”, deia. “A més, els 
grans cicles de teatre els viví-
em a Granollers, i personatges 
com en Gregori Resina ens van 

Amb la idea sempre present de ser 
un escenari per a propostes arris-
cades i de teatre independent, així 
com d'obrir les portes a artistes 
locals i comarcats, Llevant Teatre 
obre temporada amb el muntatge 
El peix que se'm menja la cama (a 
queixalades), de la jove companyia 
La Marrón, que ha fet residència 
a Arsènic Espai de Creació i que 
protagonitzen Estel Ibars i Nora 
Baylach, precisament vinculades a 
l'escola emplaçada a Roca Umbert.

Es tracta d'un muntatge que 
transporta a un món de fantasia, 
a través del moviment, la dansa, 
el text i la música. El peix que se’m 
menja la cama és la història des-
pullada d’un infant que, de mane-
ra desordenada i sense pretensi-
ons, juga amb la realitat a través 
de la seva imaginació desbordada. 
En un món d’aparadors i filtres, 
sembla que el més real i innocent 
és el més estrany. 

Escrit per Roger Gurí i dirigit 

La Marrón empra dansa, 
text i música a l'obra que 
durà a Llevant Teatre

tag

x.l.

ARTS ESCÈNIQUES  L'IL·LUSIONISTA UTILITZA LES XARXES SOCIALS I UN DRON PER ALS SEUS TRUCS 'EL PEIX QUE SE'M MENJA LA CAMA' OBRE LA TEMPORADA

L'ESCENÒGRAF DE CARDEDEU DÓNA EL TRET DE SORTIDA A LA SISENA TEMPORADA DE LA UNIVERSITAT POPULAR DE GRANOLLERS (UPG)

Jorge Blass porta al TAG la seva 
barreja de màgia i tecnologia

JORGE BLASS  S'ha fet conegut per propiciar la interacció i la tecnologia

SESSIÓ INAUGURAL  Jordi Castells va donar el tret de sortida al curs de la UPG

Jordi Castells: "Cada encàrrec és un repte; 
una oportunitat per entusiasmar-nos"

marcar molt”, afegia. A partir 
d’aquí ell i el seu germà Josep van 
començar a fer cartells per a re-
presentacions i posteriorment ja 
els van encarregar els primers de-
corats. “Nosaltres veníem d’una 
família de pintors de parets, i 
ens va costar molt volar i fer un 
tipus de feina que no era con-
vencional”, admetia.

Amb tot, aviat van tenir l’opor-
tunitat d’entrar al món del cine-
ma, de la mà de Comediants, i a 
partir d’aquí va començar una 
llarga carrera de construcció de 
decorats per a les principals com-
panyies del país –Dagoll Dagom, 
La Cubana, El Tricicle, etc.– per a 

les quals “cal innovar constant-
ment, investigar i crear per no 
fer sempre el mateix”. “Cada 
encàrrec és un repte que ens 
dóna la possibilitat d’entusias-

mar-nos; cada feina que fem és 
totalment diferent”, concloïa.

El primer semestre d’aquesta 
temporada té previstes 25 forma-
cions de diferents àmbits.  x.l.

Dg 6 d'octubre, 18 h
Teatre Auditori. Preu: 25 € (zona A)

roca umbert / miguel barreto

NORA BAYLACH

per Irene Camargo, pugen a l'esce-
nari Estel Ibars –que va participar 
a l'anterior edició del certamen 
de Microteatre– i Nora Baylach, 
granollerina formada a l'escola de 
dansa moderna Àrea de Barcelo-
na, i que ha estat resident del Cen-
tre d'Arts en Moviment (CAM) .  

Dv 4 i dg 6 d'octubre, 21 i 19 h
Llevant Teatre. Preu: 15 €

TeDebat, de nou al Temporada Alta
Dues obres de TeDebat, que impulsa la Fundació Associació Cultural 
de Granollers per als instituts, han estat seleccionades per participar, 
per tercer any consecutiu, al Temporada Alta de Girona. El programa A 
Tempo portarà un any més Temporada Alta als instituts de Girona i Salt, 
i la Fundació AC hi presentarà novament amb Berta/Albert, l’obra que 
acosta a les aules el tema de la transsexualitat, i la nova Selecció natu-
ral, un monòleg per conscienciar als adolescents sobre l’assetjament als 
instituts. Ambdues es representaran a l'octubre i novembre.  
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Carrer Nou,15. Granollers
93 870 07 80

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

Benezet-Molins SCP

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA 2000

DANSA  LES OBRES, AMB UN PRESSUPOST DE 481.000 EUROS, HAN HABILITAT UNA SALA I VESTIDORS

Classes obertes a un Centre 
d'Arts en Moviment ja ampliat

Passaltpas, 25 anys de dansa col·lectiva
L'associació Passaltpas arrencava dissabte el nou curs de danses  
col·lectives d'arreu del món amb una ballada oberta a la plaça de la 
Porxada. Aquesta setmana ja han començat les classes els dimecres (21 h)  
a l'Aplegador de Roca Umbert. A més, enguany, l'entitat celebra el seu  
25è aniversari.

kaloni morera

L'ENTITAT VA INICIAR EL CURS AMB UNA BALLADA A LA PORXADA

complementaris –vestidors, 
menjador i lavabos–. 

Els treballs, iniciats a finals de 
l'any passat, han tingut un pres-
supost d'uns 481.000 euros, i han 
estat executats per Voracys.

Les propostes
El Vine a ballar, doncs, serà una 
bona oportunitat per veure les re-
formes. Prèvia inscripció a www.
rocaumbert.cat, es podrà fer un 
tastet de classes de dansa, circ i 
teatre del moviment. El programa 
començarà a les 10.30 h, quan es 
podrà participar al taller d'inici-
ació a la dansa en família, pensat 
per a infants de 4 a 6 anys acompa-

nyats de pares i mares, i que anirà 
a càrrec d'Àgueda Murillo. A la ma-
teixa hora Arsènic impartirà el ta-
ller per adults The Underground of 
Movement, i Rítmic farà una classe 
de salsa cubana. A les 11.15 h serà 
el torn de provar el ballefit, a càr-
rec 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 
Bigpotters Swing. Aquesta és la 
tercera edició d'aquest tastet d'ac-
tivitats vinculades a les arts del 
moviment, i el primer que es fa ín-
tegrament al CAM. i M.E.

El duet format per la pianista gra-
nollerina Naima Ventura i la can-
tant barcelonina María del Río, 
Delight Band, s'estrenarà diven-
dres al Cicle de Jazz al Casino, en 
la tercera proposta d'aquesta 47a 
temporada.

Per a l'ocasió, la formació ha-
bitual es convertirà en un septet 
–amb Arnau Figueres al baix elèc-
tric, Marçal Xirau a l'electrònica, 
Rodrigo Hernández a la bateria, i 
Sílvia Martos i Sandra Rodríguez 
als cors. JazzGranollers, entitat 

organitzadora del cicle, alerta que 
es tracta d'una banda d'autèntic 
luxe carregada de talents joves, 
que oferiran un repertori amb te-
mes propis que van des del soul al 
pop, passant –evidentment– pel 
jazz, i per la música electrònica. 
El repertori narra una història de 
superació personal reflectida a les 
lletres de les cançons.  

Naima Ventura debuta amb 
Delight Band al cicle de jazz

MÚSICA  LA PIANISTA FORMA DUET AMB MARÍA DEL RÍO

Dv 4 d'octubre, 22 h
Casino. Preu: 10 €

jazzgranollers

DELIGHT BAND  Naima Ventura i María del Río s'estrenen al Casino

GRANOLLERS. Un ampliat Centre 
d'Arts en Moviment (CAM) de 
Roca Umbert acollirà aquest dis-
sabte al matí una nova edició de 
la jornada Vine a ballar, en què les 
escoles de dansa i altres centres 
de la ciutat que treballen el movi-
ment ofereixen tallers gratuïts.

Totes les activitats es faran al 
CAM, que aquest estiu ha acabat 
les obres de la seva segona fase, 
que han permès afegir a la sala 
gran una estructura que permet 
dividir-la i instal·lar-hi esceno-
grafies i equips audivisuals, a més 
d'una altra sala més petita ade-
quada per preparar espectacles 
d'arts aèries, així com serveis 
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Mina 
Hamada

Artista muralista

–Com són els inicis en l’art?
–Al Japó feia il·lustració de llibres 
infantils. Vaig estudiar en una esco-
la d’art a Tòquio i hi feia disseny i 
il·lustració, perquè llavors volia ser 
autora de llibres. De fet, pràctica-
ment no pintava. I a pintar murals 
vaig començar a Barcelona, perquè 
al Japó no coneixia res d’aquest 
món. Aquí vaig fer amics que feien 
grafits i vaig començar amb ells, 
amb esprais, perquè em divertia.
–Segurament no sempre teníeu 
permís per pintar un mur...
–No, però pintem per gaudir, no vo-
lem fer grafits arreu i haver de cór-
rer si t’enganxen. Buscàvem llocs 
tranquils per pintar i els trobàvem 
en espais okupats i descampats.
–I ara et paguen per fer-ho.
–Va ser quan vaig conèixer la meva 
parella, Zosen –que ja feia anys que 
feia pintura mural–; vam comen-
çar a fer col·laboracions i això em 
va obrir més al món de l’street art.
–I què t’atrau del fet de pintar 
grans superfícies als carrers?
–Puc connectar amb l’entorn, 
conèixer el barri o el poble. Per-
què pintes envoltada de gent; hi 
ha comunicació, i això per a mi és 
molt important. També m’agrada 
pintar sola a l’estudi, però llavors 
estàs més en el teu món. En canvi, 
quan pintes murals sempre hi ha 
interaccions, no només humanes, 

sinó també amb la natura.
–I ara pots fer-ho a Granollers. 
Ja coneixies la ciutat d’abans?
–Sí, perquè fa sis anys vaig parti-
cipar en una exposició col·lectiva 
a Roca Umbert sobre les dones de 
Ciudad Juárez a Mèxic. I també a 
través d’artistes bons de Grano-
llers i la comarca, com Grito i Aritz.
–Llavors coneixes altres murals 
pintats a Granollers?
–Sí, just des d’aquí dalt a la grua 
[des d’on ha pintat el mural a Roca 
Umbert] puc veure el de Sixe, que 
és molt bon artista. I al mateix 
recinte hi ha els dels amics Moha 
[l’Ghacham] i Anna Ovni. És un 
plaer deixar la meva obra aquí!
–L’aposta dels ajuntaments pels 
murals ha vingut per quedar-se?
–És cert que ara hi ha una moda, 
però la manera de fer és impor-
tant. El projecte sempre ha d’estar 
connectat amb els veïns perquè 
l’hauran de veure cada dia. És im-
portant que se’l sentin com a propi.
–En aquest cas ja ets en un espai 
propici per a la creació artísti-
ca. Ho has tingut en compte?
–Sí, aquest era un lloc perfecte per 
deixar anar la inspiració i tenir la 
ment més oberta.
–I, concretament, què hi vols 
deixar en aquest mur?
–A vegades faig obres més col·labo-
ratives, sobretot amb infants, però 

en aquest cas pinto sola i deixo més 
oberta la interpretació. Sí que s’hi 
poden veure elements de la natu-
ra, que sempre m’agrada reproduir, 
i altres coses més flotants, que fan 
referència a la inspiració, la creati-
vitat… tot plegat perquè estem en 
un espai d’artistes i també familiar, 
amb nens i nenes de ment lliure.
–Tens cap projecte del que et 
sentis especialment orgullosa?
–Els que he treballat amb infants, 
que són genis creatius. Fa poc he 
pintat dos murals en una escola 
d’Oviedo, a través dels dibuixos de 
nens i nenes de 4 i 5 anys. També 
estic orgullosa del mural que vam 
fer amb Zosen al barri de la Mina 
de Barcelona, en què infants i jo-
ves ens van ajudar a pintar.
–Has parlat de dos projectes 
propers. Però viatges molt.
–Per pintar murals sempre has de 
viatjar on són les parets. I m’agrada 
perquè em permet conèixer molta 
gent i cultures. A través de pintar 
aprenc de la gent. Quan acabi el mu-
ral de Granollers viatjaré amb en  
Zosen a Mallorca. Després aniré a 
pintar al Japó, als Estats Units…
–T’imaginaves aquesta projec-
ció internacional?
–No ho sé… però tinc sort de tenir 
un cos fort, perquè per pintar mu-
rals cal fortalesa física i mental. És 
cansat, però cal seguir.    M.ERAS

“M’agrada pintar murs 
perquè sempre hi ha 

interacció amb l’entorn”

ENTREVISTA

m..e.

Perfil
L’artista japonesa Mina Hamada va pintar la setmana passada el 

mur de davant de l’Espai d’Art de Roca Umbert, que s’afegeix 
a les propostes d’altres grafiters amics seus que han deixat 

empremta a les parets del recinte. Hamada va néixer als Estats 
Units, però es va criar a Tòquio. Fa 10 anys va decidir instal·lar-se 

a Barcelona, on va conèixer el seu company, el català Zosen, qui 
la va introduir al món del mural de grans dimensions. Ambdós 

s’han convertit en referents internacionals de l’‘street art’.

m..e.
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La tercera edició del festival de la 
imatge Panoràmic, que se celebra-
rà del 17 al 20 d'octubre, es con-
solida enguany i "surt fora dels 
murs de la fàbrica i de la ciutat", 
explicava la regidora de Roca Um-
bert, Pietat Sanjuán. Així, enguany 
el certamen de cinema i fotografia 
amplia espais i durà activitats als 
museus de la ciutat –de Granollers 
i de Ciències Naturals– i a la sala 
Edison. A més, "s'ha convertit en 
un referent al sud d'Europa en 
festivals sobre la imatge", asse-
gurava Sanjuán, qui apuntava al-
gunes de les col·laboracions que el 
Panoràmic fa amb iniciatives d'al-
tres indrets d'Europa.

El director i impulsor del Pano-
ràmic, Joan Fontcuberta, destacava 
que fins fa tres anys "dues matèri-
es tan properes com la fotogra-
fia i el cinema –la imatge fixa i la 
imatge en moviment– no tenien 
cap fòrum", i destacava l'incipient 
ressò internacional del festival gra-
nollerí. En aquest sentit, el Pano-

El festival Panoràmic surt de Roca 
Umbert per ocupar els museus i l'Edison

m.e.

ART  EL CERTAMEN DE CINEMA I FOTOGRAFIA REFLEXIONARÀ EN AQUESTA EDICIÓ SOBRE L'ARRIBADA DE L'HOME A LA LLUNA I LA SEVA REPERCUSSIÓ

PRESENTACIÓ  Sanjuán, Fontcuberta, Mayoral i Casanovas a l'Espai d'Arts

ràmic és present a Les Recontres 
d'Arles (França), un dels principals 
festivals de fotografia d'Europa, 
així com al Belgrade Photo Month. 
Fontcuberta també avançava que 
s'està ultimant un acord amb el 
Quebec (Canadà) i s'han començat 
els tràmits per a fer col·laboracions 
amb Colòmbia.

'Última Thule'
L'eix temàtic d'enguany del fes-
tival és l'arribada de l'home a la 
lluna, "com a pretext per parlar 
de les implicacions simbòliques 
que va tenir", explica Fontcuber-
ta. Per això s'ha volgut titular com 
a Última Thule, en referència al lloc 
més llunyà del sistema solar que es 
coneix, una manera "d'anar fins 
als límits d'allò possible, com ho 
demostra el programa, amb pro-
postes emergents i exposicions 
fora de Roca Umbert", detalla.

En aquest sentit, la directora 
de Panoràmic, Laia Casanovas, de 
Grisart, ha explicat detallat alguns 

metratges i documentals.
Algunes exposicions s'allargaran 

durant un mes, com la del Museu 
de Ciències Naturals, que acollirà la 
mostra de l'Ajuntament de Robledo 
de Chavela, a Madrid, sobre el com-
plex espacial que va rebre les pri-
meres notícies de l'arribada de l'ho-
me a la lluna. L'organització també 

destaca la conferència de Carlos 
González Pintado, cap d’operacions 
del complex de comunicacions de la 
NASA a Madrid i l’enginyer que va 
captar i transmetre a la NASA dels 
Estats Units d’Amèrica l’arribada de 
l’Apollo XI a la Lluna, així com de la 
periodista Marta Roqueta, que im-
partirà la conferència Ciència-ficció 
feminista: Steven Universe.

Casanova també destacava que 
9 centres educatius i 400 alumnes 
passaran pel festival, el doble de 
l'any passat, així com la partici-
pació a l'Open Panoràmic, que ha 
aplegat 45 propostes, de les quals 
es visionaran una desena de selec-
cionades. També ha incrementat 
la participació de professionals, 
que enguany són 72, mentre que a 
l'edició passada en van ser 49.

Públic infantil i mapping
Entre les novetats d'enguany hi ha 
l'obertura al públic infantil, amb 
una programació cinematogràfica 
específica, un taller de construcció 
de coets i un altre d’observació 
de planetes, i sessions especials 
al planetari de la Tela. A més, el 
Panoràmic Kids inclourà per pri-
mer cop un mapping al festival  
–Kubrick's Odyssey–, de la mà de 
Sílvia Isach i Roger Subirana. i M.E.

aspectes del programa, que in-
clou 11 exposicions –quatre més 
que l'any passat–, d'artistes com 
Cristina de Middel, Martin Parr i 
Marcel·lí Antúnez, comissaris com 
Ilaria Campioli i Andrés Hispano, 
dos tallers de fotografia de mans 
d’Alícia Kopf i Lurdes Basolí, i fins 
a 17 films, entre pel·lícules, curt-
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BÀSQUET. DISSABTE 05, 17.45 h
CLUB BÀSQUET GRANOLLERS-CLUB 
BÀSQUET SANT JOSEP
amb Guillem Raich i Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 06, 16.30 h
UNIÓ ESPORTIVA FIGUERES - ESPORT 
CLUB GRANOLLERS 
amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 03 al diumenge 06 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

23º 14º 23º 11º 26º 16º 26º 16º

David Pallàs, mestre xocolater 
amb seu a Granollers i amb aula 
pròpia a la ciutat (I love Xocolata), 
apareixia ahir dimecres al progra-
ma de televisió MasterChef Cele-
brity 2019. Aquesta és la tercera 
vegada que Pallàs va com a con-
vidat del jurat i posa els concur-
sants en dificultats. El xocolater 
presenta tres postres que els fa-
mosos han de replicar. En aquesta 
prova, en què també l'acompanya 
Edu Soto amb tres postres més, es 
posa a prova la capacitat de treball 
en equip dels participants, ocasió 
que se'ls brinda per demostrar les 
habilitats en rebosteria.

La nit de dimecres, el pastisser 
de Granollers, David Pallàs, va po-
sar a prova, en la quarta edició del 
programa culinari, els integrants 
de Los Chunguitos, l'empresària 
de moda Tamara Falcó, el disse-
nyador Juan Avellaneda, l'actriu i 
model Ana Milán, l'humorista Yo-
landa Ramos i l'actriu Elena Furia-
se, entre d'altres. 

David Pallàs (1974) ha rebut re-

coneixements internacionals. El 
1999, es va proclamar campió ab-
solut del World Xocolata Màsters. 
Posteriorment, es va alçar amb el 
primer guardó de pastisseria en la 
categoria de xocolata i bombons a 
la Copa d'Espanya. De fet, Master- 
Chef Celebrity no és el primer pro-
grama de televisió en el qual parti-

cipa el pastisser; també va estar a 
Cuatro, al programa Deixa lloc per a 
les postres (2014) i actualment pre-
senta Chocolateando a Canal Cuina.

Ara, Pallàs es dedica a assesso-
rar nombroses empreses del sec-
tor, dins i fora del país, que sol·li-
citen els seus serveis com a docent 
i assessor d'R+D.  A.J.

d.p.

ENTRETENIMENT  DIMECRES POSAVA EN DIFICULTATS ELS CONCURSANTS DEL PROGRAMA

El mestre xocolater David Pallàs, 
jurat al 'MasterChef Celebrity'

AL CONCURS  Pallàs (segon per l'esquerra), amb el jurat del programa i Soto

La Gralla exposa els 
dibuixos de Joan del 
Bas titulats 'Only you'
La llibreria La Gralla de Granollers 
inaugurarà dissabte, a les 19 h, 
l'exposició Only you, una sèrie de 
dibuixos del creador Joan del Bas. 
Les obres d'aquest il·lustrador i 
dissenyador gràfic es podran visi-
tar fins al 2 de novembre. D'altra 
banda, Can Pedrals exposarà des 
de divendres al 18 d'octubre la 
mostra Fotografia matemàtica. 

Lliurament de premis 
del concurs de fotos 
de Drac de Granollers
Diumenge (12 h), el Drac de Gra-
nollers lliurarà els premis del con-
curs #fotodrac2019 en un acte al 
restaurant Anònims, que durant el 
setembre ha exposat les imatges 
finalistes. El jurat està format pels 
fotògrafs Arian Botey, Jordi Ribó i 
Torni Torrillas i triarà un dels pre-
miats. Els altres els triaran els pa-
trocinadors i una votació popular. 

Alina Canosa present 
'Tertulias de Acuario' 
al bar Rauxa
La granollerina Alina Canosa, ori-
ginària de l'Habana, presenta avui, 
dijous (19 h), el seu primer llibre, 
Tertulias de Acuario, en un acte al 
Rauxa Pub Bar del carrer Ricomà. 
Es tracta d'un recull de poesia erò-
tica i espiritual, que proposa un 
apropament a l'energia femenina. 
L'acte comptarà amb Ester Xargay, 
que ha fet el pròleg del llibre. 
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Visita guiada a la mostra de Pep Duran
Dissabte (18 h), el Museu de Granollers farà una 
visita guiada a l'exposició, Papers adormits, un recull 
d'obres de Pep Duran que vol posar en valor el  
collage. L'itinerari anirà a càrrec del ceramista  
Toni Cumella, que ha col·laborat amb l'autor. 

El cap de setmana tindrà lloc la 8a edició de la mostra modernista que acollirà 
espectacles, tallers, xerrades, concerts i altres activitats que formen el programa 
de les Jornades Modernistes d'enguany. És una bona ocasió per endinsar-se en 
el passat del municipi a través de les visites guiades. S'aprofundirà en el dia a 
dia de la Garriga durant l'arribada de la burgesia estiuejant a l'inici del segle XX. 
També es podran veure espectacles al carrer, jocs infantils, recitals, recorreguts 
en carruatge i la coneguda desfilada de moda modernista. Al centre del poble hi 
haurà ambientació de l'època, paradetes i animació que complementaran la fira. 
Des de dilluns, diversos restaurants ofereixen plats d'inspiració modernista per 
portar l'experiència al camp de la gastronomia, també. La mostra, que s'organitza 
des del 2012, té per objectiu reflexionar, a través de l'oci i la cultura, sobre el  
modernisme i el que ha significat a la Garriga. La música i l'arquitectura també hi 
jugaran un paper important.

La Garriga convida a viatjar 
a l'època del modernisme

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

ajuntament la garriga

DIJOUS, 3
20 h Cinema Edison
Este niño necesita aire fresco
DIVENDRES, 4
9 a 20 h Plaça de Lluís Perpinyà
Fira del disc
10 a 20 h Plaça de la Corona
Fira d'artesans
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L'illa de Mai Més 
Club de lectura infantil 
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors
Club de lectura jove
19 h Cinema Edison
Los años más bellos de nuestra vida
21 h Llevant Teatre
El peix que se'm menja la cama
21 h Teatre Auditori de Granollers
Segona edició dels Premis Porxada
21.30 h Cinema Edison
Este niño necesita aire fresco
22 h Casino
Delight Band. 47è Cicle de jazz
DISSABTE, 5
9 a 21 h Carrer d'Anselm Clavé
Fira Artesans del Vallès
9 a 20 h Plaça de les Olles
Col·lectiu Artesà de Productes Natural
9.30 h Biblioteca Can Pedrals
Viquimarató del Vallès Oriental
10 h Espai d'Arts. Roca Umbert
Workshop de ceràmica: Neriage i Àgata
10.30 a 13.30 h Roca Umbert
Vine a ballar. Classes obertes
11 h Biblioteca Can Pedrals
BiblioLab. Reacciona, tenim química!
12 h Plaça de la Corona
Avui cantem
18 h Cinema Edison
Este niño necesita aire fresco
18 h Roca Umbert
Improvisació guiada de moviment

20.30 h Cinema Edison
Los años más bellos de nuestra vida
21 h Centre Cívic Nord
Sopar-Espectacle AV Hostal
22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert : Pupil·les i Cable Obsession
23 h Casino 
Festa dels anys 80
DIUMENGE, 6
5.45 h Autobusos Sagalés 
30a Matagalls-Granollers
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visites guiades a Tu investigues!
12 h Cinema Edison
El bosc de Haquivaqui
18 h Parròquia Sant Esteve
Concert Laudate Pueri
18 h Casino
Ball social
19 h Teatre Auditori de Granollers
La màgia de Jorge Blass
19 h Cinema Edison
Los años más bellos de nuestra vida
21 h Llevant Teatre
El peix que se'm menja la cama
DIMARTS, 8
11 h Can Jonch
Ajuda'ns a identificar fotografies antigues
17 h Centre Normalització Lingüística
Vine a jugar Scrabble en català
17.30 h Biblioteca Roca Umbert 
Hora del conte, a partir de 3 anys
18.30 h Museu de Granollers 
Xerrada d'Agevo. The Beatles
19 h Espai d'Arts. Roca Umbert
Laboratori de recerca de postfotografia
20 h Cinema Edison 
La vida sense la Sara Amat
DIMECRES, 9
16.30 h Passeig de la Muntanya, 68
Xerrada: Cuidar-se per cuidar
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
19 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. Club de lectura
19 h Espai d'Arts. Roca Umbert
 Taller. Una excusa per dibuixar

AGENDA

Exposicions
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 
Papers adormits, de Pep Duran 
Fins al 24 de novembre
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
El meu nom és Calotriton i només 

visc al Montseny! Fins al 17 d'octubre 
Artemisia, art & tendències 
Rodalies Nord, de Bernat Barris 
Fins al 26 d'octubre
Biblioteca Can Pedrals
Exposició del concurs de cartells 
pel Dia Mundial de la Salut Mental. 
Inauguració, divendres, a les 10 h. 
Fotografia matemàtica.  
Inauguració, divendres, a les 18 h. 
Fins al 18 d'octubre
Espai Gralla
Only you. Inauguració, dissabte, a 
les 19 h. Fins al 2 de novembre

DIJOUS, 3
17.30 h Escola Bellavista Joan Camps
Taller per fer el teu porta espelmes
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Tarda de Pop Corn
18 h Biblioteca Municipal
Espais de lectura. Èdip Rei de Sòfocles
DIVENDRES, 4
14 h Casal de Gent Gran 
Setmana Cultural del Casal de la Gent 
Gran. Dinar de germanor
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
DISSABTE, 5
9 h Pavelló de Corró d'Avall
Trobada de mini handbol i jornada de 
formació d'àrbitres del CEVO
9 h Centre Cultural de Bellavista i 
Centre Cultural de Can Ganduxer
Excursió: Corró d'Avall, Llerona i el Falgar
10 h Plaça de l'Espolsada
Xocolatada solidària
DIUMENGE, 6
11 h Església de Bellavista
Missa i dinar comunitari
12 h Església St. Mamet de C. d'Amunt
Homenatge a la Vellesa. Missa cantada
DILLUNS, 7
17 h Can Ribas
Jornades d'esport i cooperació Goals 
for Africa
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Portes obertes Centres Municipals de 
Joves 
DIMARTS, 8
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
Portes obertes Centres de Joves
DIMECRES, 9 
14 h Platja d'Aro
Setmana Cultural del Casal de la Gent 
Gran de les Franqueses. Dinar de socis
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Portes obertes Centres de Joves

LES FRANQUESES
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Nou 208: el futur de la conducció arriba a 
la comarca de la mà de Peugeot Eutrasa
El Nou Peugeot 208 anticipa com 
seran els compactes urbans en la 
propera dècada. El seu disseny di-
nàmic i futurista, la seva versió zero 
emissions, la seva connectivitat 
d'avantguarda i la seva conduc-
ció autònoma de nivell 2 són una 
finestra al futur. Una finestra que el 
concessionari Eutrasa de les Fran-
queses permetrà veure a les seves 
instal·lacions a partir de dilluns i fins 
a l'11 d'octubre en el marc de la Ruta 
208 de presentació d'aquest model. 
"Amb un disseny espectacular i 
trencador, una experiència a bord 
i unes prestacions que porten al 
màxim el plaer de conduir el Nou 
Peugeot 208 arriba al segment B 
disposat a convertir-se en una 
nova referència. Les seves tecnolo-
gies innovadores, pensades per fer 
més fàcil la vida dels seus usuaris, 
i la possibilitat de poder triar entre 
versions gasolina, dièsel o elèctri-
ques porten la filosofia Peugeot a 
una nova època", afirma la directora 
general de Peugeot per a Espanya i 
Portugal, Hélène Bouteleau.
A l'interior, el nou Peugeot 208 compta 
amb funcions d'ajuda a la conducció 
que són tota una novetat en aquest 
segment. S'han previst versions ga-
solina, dièsel i elèctriques eficients i 
d'altes prestacions. El model, para-
digma d'una nova era de l'automoció 
estrena l'última generació del Peu-
geot i-Cockpit® 3D. El quadre d'ins-
truments apareix davant els ulls del 
conductor com un holograma, amb 
indicacions clares, dinàmiques i ani-

LA MARCA PRESENTA EL VEHICLE QUE S'AVANÇA A LA NOVA ERA

Peugeot Eutrasa, 
el concessionari 
de referència al 
Vallès Oriental
Eutrasa, concessionari oficial Peu-
geot ubicat a les Franqueses, pre-
senta una llarga trajectòria de més de 
mig segle en el sector de l'automo-
ció, des que es va fundar l'any 1965.  
Disposa d'unes àmplies instal·lacions 
de 1.800 m2 d'exposició i vendes, 1.500 
m2 de taller mecànic i 1.800 m2 més 
de taller de planxa i pintura. Eutrasa 
compta amb un equip de professio-
nals de l'automoció altament qualificat 
i que ofereix una atenció personalit-
zada, amb més de 500 m2 d'exposició.  
La filosofia de la concessió es basa 
en l'atenció al client, en ser capda-
vantera en les últimes tecnologies, la 
proactivitat i avançar-se a les ne-
cessitats dels clients i la qualitat dels 
seus productes i serveis. A banda de 
les seves excel·lents instal·lacions, 
Eutrasa va posar en marxa a través 
del web www.eutrasa.com espais 
per poder descobrir les millors ofer-
tes comercials i de postvenda. També 
ofereix un pràctic servei de cita prè-
via de taller sense moure's del sofà.  

PEUGEOT, TOTA UNA GARANTIA.
La marca del lleó és present a quasi 
160 països i té més de 10.000 punts 
de contacte. L'any 2018 Peugeot venia 
1.740.000 vehicles arreu del món. Exi-
gència, elegància i emoció són les pre-
mises de Peugeot, que té per objectiu 
ser any rere any la marca generalista 
d'alta gamma amb vocació mundial. 
Un compromís amb el disseny ele-
gant, tecnologia avançada i un elevat 
grau de qualitat que assumeix la xarxa 
de concessionaris Peugeot.

MIG SEGLE DE TRAJECTÒRIA

DIVENDRES FESTA DE PRESENTACIÓ EN 
EXCLUSIVA DEL NOU MODEL A EUTRASA 
n El nou vehicle s'exposarà a les instal·lacions de Peugeot Eutrasa en 
exclusiva a la comarca del 7 a l'11 d'octubre, en el marc de la Ruta 208 que 
mostrarà el model a un centenar de ciutats i pobles de l'Estat. El proper 
divendres 11 d'octubre tindrà lloc la festa de presentació oficial del nou 
208 en exclusiva, una jornada que comptarà amb música, una copa de 
cava per als assistents i el sorteig d’un cap de setmana amb el nou vehicle 
Peugeot per poder gaudir de la conducció de la propera dècada. El Nou 
Peugeot 208 mostra com serà conduir en ciutat en el futur. La seva  
tecnologia innovadora, que anticipa la conducció autònoma, les seves línies 
dinàmiques que el fan destacar especialment dins de la seva categoria, i la 
seva àmplia oferta de motoritzacions (versions gasolina, dièsel i elèctriques 
eficients i d'altes prestacions), entre les quals figura una opció totalment 
elèctrica, el converteixen en un ambaixador del futur de l'automòbil. Un 
futur que podreu conèixer a les Franqueses en els propers dies.

mades, que adapten la seva mida en 
funció de la importància. La panta-
lla tàctil de 25,4 cm (10 '') i les tecles 
Toggle Commutadors gestionen un 
ampli elenc d'equipaments i funcions 
d'ajuda a la conducció.
La funció Drive Assist obre la porta 
a una conducció semiautònoma en 
autopista i vies ràpides, que combina 
l'ajuda al manteniment actiu de carril, 
associat al Lane Position Assist (LPA). 
El regulador de velocitat adaptatiu 
amb funció Stop & Go compta amb 
instruccions ajustables de distància 
de seguretat i, enmig d'un embús, 
assegura l'arrencada automàtica del 
vehicle en parades de menys de tres 
segons.
Per reforçar encara més la seguretat, 
el Nou Peugeot 208 té un sistema de 
frenat automàtic d'emergència d'úl-
tima generació, capaç de detectar 
vianants i ciclistes, de dia o de nit, en 
un ampli rang de velocitats: d'entre 5 
i 140 km/h. Tambe disposa de funció 
Park Assist, que maneja automàtica-
ment la direcció i, en versions amb 
caixa automàtica EAT8, els canvis de 
marxes, per assegurar un estaciona-
ment òptim i sense sobresalts.
En definitiva, una experiència de 
conducció intensa i tecnològicament 
avançada, un disseny elegant i un 
elevat nivell de qualitat que Eutrasa 
porta en exclusiva a Granollers i a la 
comarca perquè qui ho desitgi pugui 
conèixer de primera mà aquest model 
que marca el camí que seguirà l'au-
tomoció urbana en els propers anys. 
Com sempre, Eutrasa a l'avantguarda.

FUTURISTA  El nou model presenta una línia innovadora i trencadora

L'e-208, vehicle jove, futurista  
i que aposta per la sostenibilitat

MODEL 100% ELÈCTRIC 

La nova generació del 208 respon al 
repte de la transició energètica i a 
través d'una línia futurista i jove marca 
el camí a seguir en la propera dècada. 
Aquestes són algunes de les caracte-
rístiques que el fan imprescindible:
 
· la motorització del e-208 és 100% 
elèctrica amb un motor de 100 kw (136 
CV) amb opció eco, normal i Sport.
  
· gran comfort a través del sistema 
de precondicionament tèrmic pro-
gramable a distància (amb l'aplicació 
MyPeugeot®) i seients calefactats, 
segons versió. 

· reducció de les vibracions i millora del 
comfort acústic.

· Easy charge, formes de càrrega flexi-
bles: la bateria de 50 kWh permet una 
autonomia de 340 km. Des d'un endoll 
domèstic es pot obetenir una càrrega 
completa en 16 h, i en una electrolinera 
o carregador públic, es pot obtenir el 
80% en només mitja hora.  
 
· Easy mobility: eines de planificació 
de llargs desplaçaments.
 
En definitiva, el nou 208 respecte del 
seu antecessor incorpora alta tec-
nologia i que té cinc nivells d'acabat: 
Like, Active, Allure GT Line i GT. També 
la marca del lleó ha apostat per posar 
l'accent a banda del disseny, en la se-
guretat més absoluta. Així, incorpora 
control de creuer adaptatiu amb la 

funció Stop & Go; la funció Lane Po-
sition Assist que manté la posició del 
vehicle triada en una via de circulació; 
la funció perimètrica Flankguard, que 
gestiona automàticament la direc-
ció, l'accelerador i el fre per entrar i 
sortir d'una plaça d'aparcament; fre 
automàtic d'emergència i alerta de 

risc de col·lisió; alerta activa de canvi 
involuntari de carril (o de vorera) amb 
correcció de trajectòria des de 65 
km/h; avís al conductor per detec-
tar el seu nivell d'atenció en trajectes 
llargs i a velocitats per damunt dels 65 
km/h; encesa automàtica de llums de 
carretera; reconeixement de senyals 

de límit i recomanació de velocitat, i de 
senyals com Stop o direcció prohibida.  
I a més, el model està hiperconnectat: 
amb navegador 3D vinculat a TomTom® 
Traffic, i compatibilitat amb els proto-
cols de connexió MirrorLink™, Apple 
CarPlay™ i Android Auto™. Un model, 
per tant, que mira i té cura del futur.

MOTORITZACIÓ  Hi ha opcions eco, normal i sport en la nova gamma del 208
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EL FUTUR DE LA CONDUCCIÓ  EL CONCESSIONARI DONARÀ A CONÈIXER EL MODEL, DE DISSENY DINÀMIC I INNOVADOR, AMB UNA FESTA EL DIVENDRES DIA 11

El concessionari Eutrasa presenta 
en exclusiva el nou Peugeot 208 

eutrasa

LA RUTA 208 FA PARADA A LA COMARCA
EUTRASA PERMETRÀ CONÈIXER EL NOU 
MODEL EN EXCLUSIVA AL VALLÈS  
ORIENTAL DEL 7 A L'11 D'OCTUBRE

DRIVE ASSIST
La funció del nou Peugeot 
208 obre la porta a la 
conducció semiautònoma  
a vies ràpides i autopistes

I-COCKPIT 3D
El quadre d'instruments es 
mostra al conductor com un 
holograma amb indicacions 
clares i dinàmiques

MAJOR SEGURETAT
El vehicle compta amb un 
sistema de frenat automàtic
d'última generació que  
funciona de dia i de nit

MAJOR COMFORT
Compta amb un sistema de 
precondicionament tèrmic 
programable a distància 
i opció a seients calefactats

MIG SEGLE DE TRAJECTÒRIA
EL CONCESSIONARI, UBICAT A LES FRANQUESES, ES VA 
FUNDAR L'ANY 1965 I COMPTA AMB UNS 1.800 M2 DE  
VENDES I EXPOSICIÓ, I 3.300 M2 MÉS DE TALLER

UNA LÍNIA FUTURISTA I JOVE

Eutrasa Informa

La marca del lleó s'anticipa a com seran els compactes 
urbans de la propera dècada amb la tecnologia més 
avançada i una versió amb motor totalment elèctric

EL PRIMER VEHICLE 100% 
ELÈCTRIC DE PEUGEOT


