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EN PORTADA

Les dues empreses amb incidència 
ambiental potencialment elevada 
inspeccionades l’any passat a les 
Franqueses pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat van incom-
plir les condicions fixades en les 
autoritzacions ambientals de la Ge-
neralitat. Així es desprèn dels expe-
dients d’inspecció que recull anual-
ment el govern català i que detallen 
les conclusions de les visites in situ 
a les empreses, en què es verifica el 
compliment de les normatives en 
matèria d’emissions a l’aire, aigua, 
residus, sòls, sorolls i vibracions, 
contaminació lumínica, etc. 

Es tracta de Befesa Aluminio  
–situada al polígon Pla de Llerona i 
dedicada a la transformació d’escò-
ries d’alumini i ferralla en lingots–, 
i Derivados y Polímeros (Derypol), 
situada al polígon Congost, a tocar 
de Can Ribas, i fabricant de matè-
ries plàstiques. La primera suspèn 
en contaminació atmosfèrica i 
qualitat de sòl i aigües subterrà-
nies, mentre que la segona ho fa en 
contaminació atmosfèrica, funcio-

El pla d'inspecció ambiental de la Generalitat 
preveu valorar 44 activitats econòmiques
del Vallès Oriental en el període 2017-2019

Befesa, que fon restes d’alumini, i Derypol,  
fabricant de matèries plàstiques, acumulen anys 
de mals resultats en les inspeccions ambientals

Les dues firmes granollerines inspeccionades 
l'any passat, CRT Tega Enviland i Evonik España
y Portugal, sí que van superar els controls

tiques. En el cas del Vallès Oriental, 
està previst que enguany s’inspec-
cionin 44 activitats –29 indústries, 
11 instal·lacions de gestió de resi-
dus i 4 explotacions ramaderes–. 

Els criteris per seleccionar les 
inspeccions es basen en una ava-
luació del seu risc a partir dels 
nivells i tipus d’emissions, la sensi-
bilitat del medi local, el risc d’acci-
dent, l’historial de compliment de 
l’autorització, i la participació en 
el sistema de gestió ambiental de 
la Generalitat. Segons Territori, les 
empreses que en les últimes ins-
peccions acreditat un compliment 
satisfactori de l’autorització ambi-
ental veuen reduïda la periodicitat 
de la inspecció, tot i que també es 
fan controls no programats per in-
vestigar denúncies, accidents i in-
cidents o comprovar si s’han cor-
regit els incompliments declarats 
en inspeccions anteriors. i x.l.

Dues indústries franquesines, a 
la llista negra en contaminació

ralitat en les inspeccions de 2015 
i 2017. De fet, l'any passat, l'em-
presa assegurava que es tractava 
d'un problema puntual i instal·lava 
un tercer sistema de rentat de ga-
sos per evitar la sortida de carboni 
orgànic volàtil.

Més enllà d’aquestes dues em-
preses, les Franqueses compta 
amb cinc indústries més amb in-
cidència ambiental potencialment 
elevada, tot i que l’any passat no 
van ser inspeccionades. En el cas 
de Granollers les empreses amb 
aquest tipus de llicència són nou, 
de les quals se’n van inspeccionar 
dues, que sí que van complir les 
condicions d’autorització ambi-

ental. Es tracta d’Evonik España y 
Portugal, situada a l’avinguda Sant 
Julià i dedicada a la fabricació de 
productes químics orgànics; i CRT 
Tega Enviland, situada al carrer 
Sabadell, un centre de recollida i 
transferència de residus. 

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha explicat que 
aquest any inspeccionarà 736 
activitats econòmiques arreu de 
Catalunya –245 indústries, 78 ac-
tivitats de gestió de residus, 32 
dipòsits controlats de residus i 
381 explotacions ramaderes–, una 
xifra que suposa gairebé la meitat 
de les 1.511 activitats autoritzades 
a Catalunya d’aquestes caracterís-

16
SÓN LES EMPRESES DE GRANOLLERS I 
LES FRANQUESES COBERTES PEL PLA
d’inspecció ambiental integrada de 
Catalunya durant el període 2017 i 2019. 
Per tant, si no han estat objecte d’un 
control, el poden passar aquest any o 
el vinent. Es tracta de les granollerines 
APC Europe, Evonik España y Portugal, 
Ferimet, Reenvas, A3 Aprofitament  
assessorament ambiental, CRT Tega 
Enviland, Amcor Flexibles España,  
Planta de Digestió Anaeròbica i  
Compostatge del Consorci de Residus  
i Gestión de Residuos Contaminantes; 
i les franquesines Befesa, Sandoz 
Industrial Products, Bioquim, Derypol, 
Pinsos Grau, Aleaciones Prealeaciones 
y Desoxidantes i Envases JC Guevara.

INSPECCIONS  La Generalitat va revisar l'any passat la qualitat ambiental de quatre firmes de Granollers i les Franqueses

nament de les activitats, aspectes 
administratius i producció de resi-
dus. Es dóna el cas que cap de les 
dues firmes tampoc no va superar 
els controls ambientals de la Gene-

A més dels dos casos de les Franqueses, les inspeccions de la Generalitat també  
han detectat deficiències i incompliments en altres empreses de l’entorn, la majoria 
per contaminació atmosfèrica i gestió de residus. Es tracta de Purac Bioquímica,  
de Montmeló, dedicada a la fabricació d’àcids làctics; Seiaco, a Canovelles,  
incineradora de residus; i de les firmes de Montornès Sumitomo Bakelite,  
productora d’alcohols i cetones; Ditecsa Solucions Ambientals, gestora de residus 
perillosos i industrials; i Lucta, fabricant d’hidrocarburs oxigenats, com alcohols.

Altres incompliments a l’entorn

arxiu
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Veïns de Granollers i les Franque-
ses han manifestat darrerament a 
les xarxes socials i també formal-
ment als ajuntaments queixes per 
la mala qualitat de l'aire derivada 
d'activitats industrials, especial-
ment arran d'episodis sobtats de 
males olors de tipus químic. "Fa 
un temps que se senten unes 
olors molt exagerades a químic 
en certes hores del dia, sobre·
tot al vespre i la nit", diu l'Anna, 
una de les veïnes que han exposat 

aquest malestar a les xarxes so-
cials. "La nit del 19 al 20 de se·
tembre, sobre les 00.30 h, em 
va despertar una olor química 
molt forta que venia del carrer; 
se'm va assecar la gola i em vaig 
sentir molt impotent i vulne·
rable", explica per la seva banda 
l'Ari, una veïna del centre de Gra-
nollers, ambientòloga de profes-
sió, que també ha presentat una 
queixa a l'Ajuntament. "Al final 
vam anar a dormir a casa d'un 

familiar perquè aquell dia era 
impossible continuar dormint 
a casa nostra", afegeix. De fet, 
ella mateixa va obrir fa uns dies 
un fil de debat a les xarxes socials 
en què desenes de persones coin-
cidien a denunciar les molèsties, 
sobretot pel que fa a males olors i 
coïssor al nas i el coll. "Em plora·
ven els ulls i la gola se m'asse·
cava. L'olor de lleixiu o amoní·
ac era insuportable", diu l'Izar. 
"Després de 5 anys de negar el 

MEDI AMBIENT  USUARIS DE LES XARXES SOCIALS COINCIDEIXEN A DENUNCIAR EPISODIS DE MALES OLORS QUE GENEREN COÏSSOR AL NAS I EL COLL

Queixes dels veïns per la pudor 
que generen algunes empreses

EN PORTADA

a.c.

EMISSIONS  Columna de fum de Befesa vista des de Corró d'Avall

L'empresa química Uquifa, situada a Lliçà de Vall, s'ha vist obligada a paralitzar  
la producció i la comercialització d'ingredients farmacèutics arran d'una inspecció 
sanitària, segons informaven la setmana passada alguns mitjans periodístics. 
L'Agència del Medicament va detectar errades en els processos productius a  
la planta de Lliçà, fet que va obligar a aturar temporalment la producció fins  
a resoldre les deficiències detectades, una operació que es fa d'acord amb  
les autoritats sanitàries de la Generalitat i que es preveu resoldre a curt termini.

Uquifa atura la producció

problema, vam marxar de Gra·
nollers per no morir d'asma al·
lèrgica a químics", afegeix la San-
dra. Tots aquests casos, puntuals, 
però que es repeteixen periòdica-
ment, han generat un debat sobre 
la qualitat de l'aire derivat de les 
activitats industrials.  

Befesa, en el punt de mira
Una de les empreses que més 
malestar genera entre els veïns de 
les Franqueses és Befesa Aluminio, 
una foneria situada al polígon in-
dustrial Pla de Llerona que trans-
forma escòries d'alumini i ferralla 
en lingots, i que en les inspecci-
ons ambientals de la Generalitat 
dels últims anys no ha superat els 
controls mínims en contaminació 
atmosfèrica, entre d'altres. De fet, 
l'historial de queixes veïnals sobre 
l'activitat productiva d'aquesta 
empresa, amb prop de 90 treba-
lladors a les Franqueses, fa temps 
que s'arrossega, tant per les emis-
sions ambientals com pels sorolls 
que emet les 24 hores del dia. 

Tot i que des de l'Ajuntament 
no s'han volgut pronunciar sobre 
el cas, sí que han admès que els 
últims tres anys s'han recollit una 
dotzena de queixes formals per 
fortes pudors químiques i també 
per sorolls, unes queixes que peri-
òdicament també s'han tractat al 
Consell de Poble de Llerona i al ple 
municipal. Segons explicava l'al-
calde fa uns mesos al ple, "l'Ajun·
tament recull les queixes i les 

Els ajuntaments traslladen el malestar veïnal a la Generalitat,
l'organisme competent en matèria d'inspeccions mediambientals

Debat

L’Ateneu de Granollers ha organitzat 
dijous 17 d'octubre (20 h), a la seva 
seu del carrer Torras i Bages, una pre-
sentació i debat de les iniciatives que 
estan duent a terme diverses entitats 
i moviments ciutadans de la comarca 
per frenar el canvi climàtic i sobre les 
accions de denúncia i recerca d'alter-
natives. La presentació comptarà amb 
les intervencions d'Uru Guinart, de 
Granollers en Transició; Jordi Pueyo, 
de Rebel·lió o extinció, i d'un repre-
sentant de Friday's for future.

PRESENTACIÓ 
D'ACCIONS CONTRA 
EL CANVI CLIMÀTIC

trasllada a la Generalitat, l'or·
ganisme competent en matèria 
d'inspecció d'activitats i medi 
ambient". D'altra banda, més en-
llà de les inspeccions ambientals 
de la Generalitat, en algunes oca-
sions s'ha analitzat la qualitat de 
l'aire al voltant de l'empresa, uns 
controls que han determinat que 
es compleixen adequadament les  
emissions  per  part  de  l’empresa.

Aquesta tardor, Befesa Alumi-
nio està instal·lant una nova xe-
meneia que suposadament serà 
més efectiva a l'hora d'evitar 
l'emissió de contaminants.   
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El radar de tram situat entre 
els quilòmetres 18 i 16 de la 
C-17, entre Lliçà d’Amunt i Pa-
rets, a l’altura del centre logís-
tic de Mango i a la sortida del 
Coll de la Manya, és el segon de 
Catalunya que més multes va 
posar durant el 2018. En total 
va sancionar 108.066 vehicles 
amb excés de velocitat, és a 
dir, 296 vehicles diaris. Així ho 
recull un estudi d’Automobilis-
tes Europeus Associats (AEA), 
una associació sense ànim de 
lucre dedicada a l’assessora-
ment dels conductors en tot 
allò que té a veure amb l’au-
tomòbil. L’estudi també situa 
aquest radar de la C-17 com 
el tercer que més multes va posar 
l’any passat a tot l’Estat, només 
per darrere d’un radar al quilòme-
tre 215 de la C-31 a Badalona (340 
multes diàries) i un altre a l’A-5 a 
Madrid (337). L’estudi d’AEA tam-
bé assenyala que, l’any passat, 177 
radars fixos del Servei Català de 
Trànsit van sancionar 1.033.180 
conductors per sobrepassar els 
límits de velocitat, una xifra que 
supera un 37% el nombre de san-
cions imposades el 2017. El radar 
de tram de la C-17, actiu des de co-
mençaments del 2018, calcula la 
velocitat mitjana dels vehicles en 
un tram de 3,6 quilòmetres entre 
Lliçà i Parets. La zona controlada 

MOBILITAT  TERRITORI PREVEU ADJUDICAR EL TERCER CARRIL DE L'AUTOVIA ABANS DE L'ESTIU

es divideix en dos trams i els límits 
de velocitat varien entre 80 i 100 
km/h en funció del tram.

L'ampliació, l'any que ve
El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat està "treballant en els 
projectes per millorar la capa·
citat i l’accessibilitat a la C·17 
al Vallès Oriental", i una de les 
actuacions prioritàries és el tercer 
carril en els dos sentits de la mar-
xa i la reordenació dels accessos en 
el tram de  dos  quilòmetres que va 
de l’enllaç de la C-35 a Parets fins a 
la ronda sud de Granollers, un pro-
jecte llargament demanat que es 
presentava el juliol de 2017 i que 

Nova numeració de viesPedalada per reivindicar carrils ciclables
Renfe va canviar diumenge la numeració de les vies 
de l'estació de Granollers Centre. El canvi respon 
a la manera de gestionar la infraestructura i a una 
qüestió operativa del servei, i no comporta cap 
canvi d'hàbits a l'hora d'esperar els trens a l'estació.

La plataforma Connectem el Vallès en bici organitza diumenge la  
2a pedalada per reivindicar carrils ciclables que connectin el diversos 
pobles d ela comarca. La pedalada tindrà diverses columnes, que 
acabaran a les 13 h a Montmeló. Per les Franqueses (parc del Falgar)  
hi passarà a les 11.30 h i per Granollers (parc del Lledoner) a les 12 h.

SOCIETAT

El radar de tram de la C-17 
posa 296 multes diàries

sembla que comença a prendre 
forma. Segons afirma la regido-
ra d'Urbanisme de Parets, Rosa 
Martí, la voluntat de Territori 
és "licitar l'obra al més aviat 
possible i adjudicar·la abans 
de l'estiu de l'any que ve". Així 
li van fer saber dimecres des del 
departament en una reunió que 
van mantenir. Martí hi va assis-
tir per presentar cinc modifica-
cions al projecte del tercer carril 
que planteja l'Ajuntament.

D'una banda, des del govern 
local es va reclamar la incorpo-
ració d'il·luminació en els enlla-
ços amb l'autovia. També volen 
que Territori s'encarregui de la 
millora de l'arbrat en l'enllaç 

i els laterals de la carretera, així 
com de reposar les voreres indus-
trials d'aquestes mateixes àrees si 
queden malmeses durant l'obra, i 
que no quedin les despeses per a 
l'Ajuntament. Una altra petició era 
la d'incorporar barreres acústiques 
que redueixin les molèsties sono-
res al voltant de Can Volart. I, per 
últim, l'Ajuntament de arets també 
va exigir que la passera peatonal 
sortís del polígon de Can Volart just 
al costat de la masia, per revalo-
rar-ne la zona. Segons l'Ajuntament 
de Parets, totes cinc modificacions 
van ser acceptades per Territori, de 
manera que s'inclouran en el pro-
jecte executiu. 

Obre el marge esquerre del passeig Fluvial
Des d'aquesta setmana ja es pot circular pel tram del marge esquerre del 
passeig Fluvial, a l'altura de la depuradora d'aigües residuals de Granollers, 
que ha estat tallat al trànsit durant quatre setmanes per les obres de  
reconstrucció d'un talús del riu que s'havia erosionat i de restauració de part 
de la llera. Els treballs s'han fet en el marc del projecte europeu Life Alnus.

ajuntament

MEDI AMBIENT  S'HA RECONSTRUÏT UN TALÚS EROSIONAT PEL RIU

Els ajuntaments de Granollers 
i la Roca treballaran en un pro-
jecte urbanístic consensuat per 
pacificar el trànsit del carrer Ve-
neçuela, que uneix ambdós muni-
cipis. Dimarts al vespre es va fer 
a l'Ajuntament de la Roca la pri-
mera trobada del mandat entre 
els equips de govern respectius, 
encapçalats pels alcaldes Josep 
Mayoral i Albert Gil. 

En la reunió es van comentar 
diversos temes d'interès comú, 
entre els quals la necessitat de 
consensuar un projecte urbanístic 
per transformar i pacificar el tràn-

sit del carrer Veneçuela, a la Font 
Verda. També es va valorar el tre-
ball de la Taula intermunicipal de 
la qualitat de l'aire a la ZQA2 del 
Vallès Oriental, liderada per Gra-
nollers i formada per 17 muni-
cipis, i la possibilitat que la Roca 
formi part de la zona de baixes 
emissions juntament amb Cano-
velles, les Franqueses i Granollers 
per millorar la qualitat de l'aire.

També es va analitzar el servei 
de Transgran, la recollida selecti-
va de residus i el proper inici del 
tercer Pla Estratègic de Grano-
llers, entre d'altres. 

Granollers i la Roca acorden 
pacificar el carrer Veneçuela

arxiu

EL RADAR DE LA C-17  Actiu des del 2018
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preguntes que t’has de fer a l’hora de 
triar escola d’anglès per als teus fills

Triar una escola per als fills és una elecció difícil. Els pares es fan moltes preguntes sobre el 
tipus d'educació i valors que transmetrà l'escola als seus fills, la qualitat de l’ensenyament, etc. 
No obstant això, aquests dilemes no solen sorgir quan es tracta de triar una acadèmia d'anglès. 

Per què, si el domini d'anglès és un aspecte fonamental per al futur dels nostres fills?

Des de Kids&Us us suggerim 5 preguntes que s'haurien de fer tots els pares i mares 
a l'hora de triar una acadèmia d'anglès.

Quina edat té el meu fill?

Si el teu fill té 7 anys o menys, estàs de sort. Els primers anys de 
vida del teu fill o filla són importantíssims per a l'aprenentatge 
d'una segona o tercera llengua. Durant els primers anys, els nens 
tenen un potencial infinit per assimilar l'aprenentatge d'idiomes. 
Si el procés d'adquisició de la llengua materna s'inicia en el mo-
ment en què el nen comença a escoltar-la, per què esperar més 
per exposar-lo a una segona o tercera llengua? Kids&Us t'ofereix 
classes a partir d'un any, en un entorn ric en estímuls emocionals 
en què es promou la interacció amb l'anglès des del primer dia.

5

Podrà continuar estudiant a la mateixa acadèmia fins 
que tingui el nivell adequat?

Moltes acadèmies ofereixen cursos només durant uns anys i no 
permeten completar el procés d'aprenentatge. No sempre se'ns 
garanteix que l'acadèmia on estudia el nostre fill podrà seguir im-
partint els nivells desitjats en els anys successius o bé si oferirà 
classes el curs següent. El mètode Kids&Us va des del primer any 
de vida fins als 18. Els cursos estan dissenyats per garantir un 
aprenentatge continuat des que els nens comencen a pronunciar 
les primeres paraules fins que tenen un bon domini de l'idioma.
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Quin mètode d'aprenentatge segueix l'acadèmia?

L'aprenentatge d'un idioma és un tema molt seriós que reque-
reix esforç i planificació. La classe no fa el mètode i els jocs per 
ells mateixos tampoc. El mètode de Kids&Us és una metodologia 
provada, basada en el procés natural d'adquisició de la llengua 
materna, que submergeix als nens en un univers d'estímuls en 
anglès tant dins com fora de les aules.

Per assegurar la màxima qualitat i excel·lència, el Departament 
Pedagògic de Kids&Us planifica les classes al minut i desenvolupa 
el material didàctic per als cursos i activitats. A més, el Departa-
ment de Qualitat verifica la correcta implementació del mètode 
fent auditories de les classes de tots els seus professors, fins a un 
total de més de 5.200 durant el curs 2018/19.

S'ho passarà bé el meu fill?

Quan un nen gaudeix a classe, el seu rendiment acadèmic puja com 
l'escuma. A Kids&Us cada franja d'edat es correspon amb un perso-
natge que passa per situacions similars a les que viuen els nens i ne-
nes d'aquesta mateixa edat. Amb ells s'identifiquen i hi estableixen 
vincles i complicitats. A més, les classes són molt dinàmiques i es 
proposen una gran varietat d'activitats. Amb això, s'assegura que 
els alumnes mantinguin un alt nivell d'interès i motivació.

I ofereixen alguna cosa més?

Com més variada sigui l'exposició a l'idioma, més seran les possi-
bilitats d'èxit. En aquest sentit, Kids&Us ofereix un univers d'op-
cions. Els alumnes Kids&Us poden accedir a una aplicació amb 
contingut exclusiu, com pistes d'àudio que han d'escolar cada dia 
com a part del mètode, jocs i sèries de dibuixos animats pròpies, 
etc. D’altra banda, ofereix una gran varietat d'activitats (tallers 
de cuina, de ciència, hores del conte, campaments d'estiu, aplica-
cions mòbils) que permeten als nens i nenes seguir aprenent fora 
de l'aula alhora que es diverteixen.

A Kids&Us Granollers 

t'oferim tot això i encara ets a temps 
d'apuntar-hi el teu fill o filla. 

Tenim matrícules obertes 
per al curs 2019-2020 

per aprendre anglès amb 
el mètode Natural English. 

No et quedis sense plaça!

KIDS&US GRANOLLERS
c. Ramon Llull, 5 baixos - 08401 Granollers
Tels. 938406649 / 661078523 · granollers@kidsandus.es

KIDS&US GRANOLLERS CENTRE
c. Sant Josep de Calassanç, 69 - 08402 Granollers
Tels. 93 625 22 41 / 628 80 23 09 · granollers.centre@kidsandus.es
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Granollers va acollir dimecres la 
presentació de l’OnCodines Trail, 
un repte esportiu solidari per 
equips que es disputarà el 21 de 
març de 2020 i que consisteix en 
recórrer 70 quilòmetres corrent 
o 55 caminant per 11 municipis 
del Vallès Oriental i el Moianès, 
amb sortida i arribada a Sant Fe-
liu de Codines. Els equips que hi 
participin ho faran amb un doble 
objectiu: completar la cursa i re-
captar un mínim de 600 euros, 
que es destinaran íntegrament a 
la Fundació Oncovallès i la Barce-
lona Brain Health Initiative –un 
projecte de recerca de l’Institut 

a.jiménez

PRESENTACIÓ  L'OnCodines Trail, que es farà 21 de març de 2020, es va presentar dimecres a Granollers

Guttman dedicat a la recerca de les 
malalties del cervell– per al suport 
i l’ajuda a malalts oncològics i les 
seves famílies, la compra de ma-
terial mèdic i la recerca. En aquest 
sentit, la participació a la cursa re-
querirà (a banda de la inscripció 
de cada un dels participants per 
les despeses d’organització) una 
donació per part de cada equip. 
Els impulsors de l’OnCodines Trail 
són un grup de corredors de Sant 
Feliu de Codines agrupats en la 
secció runner del Club Atlètic Sant 
Feliu, que s'han proposat arribar a 
100 equips d’entre 4 i 6 persones  
–en cas de superar-los es crearà 

La Taula de Salut Mental de Gra-
nollers, que integra una quinzena 
d'entitats i institucions, celebra 
diumenge el Dia Mundial de la Sa-
lut Mental amb la tradicional cami-
nada (10 h), que sortirà i arribarà 
al parc Torras Villà i que enguany 
apadrina pel pilot de motociclisme 
Aleix Espargaró. La caminada tin-
drà dos recorreguts, un de 8 quilò-
metres i un de 4. Les inscripcions es 
poden fer el mateix diumenge amb 
un preu de 8 euros per als adults 
i 5 per als menors de 12 anys. La 
marxa conclourà amb botifarrada i 
animació infantil. A més, cada parti-
cipant rebrà una samarreta d'obse-
qui i podrà participar en el sorteig 
de cistelles dels col·laboradors. 

La caminada per
la salut mental, 
diumenge al parc

LES FRANQUESES. L’esport com a 
eina per desenvolupar projectes 
de cooperació, la importància de 
l’educació per crear societats més 
justes i el paper de la societat, les 
empreses i, sobretot, els joves per 
impulsar projectes de cooperació. 
Aquests són alguns dels temes que 
van abordar-se dilluns en la pri-
mera sessió de les jornades d’es-
port i cooperació Goals for Africa, 
una iniciativa de l’AE Ramassà i 
l’Ajuntament de les Franqueses en 
què van participar ponents i ex-
perts d’entitats, fundacions i ONG 
relacionades amb la solidaritat, la 
cooperació i l’esport. 

En la sessió havia de partici-
par-hi l’ambaixador de les Na-
cions Unides i activista ugandès 
Victor Ochen, qui finlament va 
excusar-se perquè forma part de 
l’equip negociador que busca la 
pau al Sudan del Sud. Ochen va 
participar a l’acte a través d’un 
vídeo en què explicava la seva ab-
sència d’última hora. En la sessió 
es van poder conèixer diversos 
projectes de cooperació i esport 
que es desenvolupen a l'Àfrica, 
entre els quals el de l’AE Ramassà 
al Camerun. “L’esport és l’excusa 
per fer moltes altres coses”, ex-
plicava Jordi Grivé, de l’AE Ramas-
sà. “Amb il·lusió, honestedat i 
sense interès personal desen·
volupem projectes que vehicu·
len esport, solidaritat, coope·
ració i educació”. A més, quatre 
entitats i fundacions més d’arreu 
d’Espanya –Goals for Freedom, 

Streetfootballworld i Fundació La 
Liga– van explicar els projectes 
que tenen en marxa en matèria de 
cooperació i esport com a genera-
dor d’igualtat, socialització i salut.

Goals for Africa va acabar amb 
una taula rodona en què hi van 
participar Manel Vila, director 
general de Cooperació de la Gene-

ralitat; Natàlia Anguera, directora 
del comitè català d’ACNUR; Maria 
Zapata, vocal de la Junta d’Unicef; 
Vicente Javaloyes, doctor en dret 
i professor d'INEFC; i Josep Maria 
Canyelles, coordinador de Res-
pon.cat i soci de Vector5, que van 
analitzar la relació entre esport 
i cooperació i en què es va posar 
en valor l’apoderament dels joves 
per al futur dels projectes de coo-
peració.

Avui, dijous (17.30 h), al camp 
de futbol de Llerona, continuaran 
els actes de les jornades amb un 
partit de futbol en què participa-
ran 150 infants de categoria aleví 
del CE Llerona, CF Les Franqueses 
i CF Bellavista Milan. Serà una tar-
da d’esport, solidaritat i transmis-
sió de valors, en què cada equip 
estarà integrat per jugadors dels 
tres clubs participants. 

Uns 150 alumnes de batxillerat so-
cial de Granollers van assistir di-
marts al Teatre Auditori a una xer-
rada de dos activistes dels drets 
humans. L’activitat forma part 
del projecte Ciutats Defensores 
dels Drets Humans, una iniciativa 
que té l’objectiu donar a conèixer 
la tasca d’activistes dels drets hu-
mans i conscienciar la ciutadania 
de la importància de defensar dels 
drets humans i el suport internaci-
onal a les seves lluites.

En aquesta ocasió, un dels po-
nents va ser Leonard Rentería, poe-
ta, raper i activista que treballa per 
enfortir les comunitats afrodescen-
dents de Buenaventura (Colòmbia), 
qui va explicar diverses iniciatives 
socials i comunitàries en què par-
ticipa. Una d’elles, Esquinas para la 
paz, proposa omplir d’art territoris 
en conflicte amb l’objectiu de “re·

cuperar amb la cultura l’espai 
que les drogues i la violència han 
anat guanyant i prevenir que els 
joves caiguin en grups violents o 
de consum de drogues”, deia.

L’altra ponent va ser Hayat 
Rguibi, jove periodista i activista 
sahrauí, qui va exposar als joves 
la situació del Sàhara Occidental 
i la seva experiència com a mem-
bre del col·lectiu Equip Media, que 
treballa per trencar els silencis 
forçosos i denunciar les vulnera-
cions dels drets humans que s’hi 
produeixen. Rguibi ha estat a la 
presó i ha patit tortures i explica 
que “l’única raó ha estat la llui·
ta pacífica pels drets dels seus 
conciutadans, drets com l’auto·
determinació”.

Divendres serà el torn de Fred-
dy Samuel Vázquez, activista soci-
al i artístic d'El Salvador. 

Conscienciar sobre els 
drets humans als instituts

COOPERACIÓ  LA CURSA, QUE PASSARÀ PER LA PORXADA, SERÀ EL 21 DE MARÇ

Obertes les inscripcions per al 
repte solidari OnCodines Trail

"Esports i educació, eines de 
lluita contra la desigualtat"

Nens i nenes malalts de càncer de 
4 a 17 anys van participar dissabte 
a la 12a Jornada AECC & Circuit de 
Barcelona-Catalunya juntament 
amb les seves famílies. Els infants 
es van convertir en copilots de cot-
xes d’alta gamma procedents de 
particulars, concessionaris i clubs, 
de manera que els joves pacients 
oncològics van poder gaudir d'una 
jornada lúdica i social lluny del seu 
dia a dia a l’hospital. La jornada, en 
què van participar unes 500 per-
sones, també va comptar amb un 
circuit de motos, una visita guiada 
per les instal·lacions del Circuit, 
una marxa i photocall de Star 
Wars i tallers de ciència, maqui-
llatge, dibuix i manualitats. 

Matinal d'actes
al Circuit per a 
nens amb càncer

L'ACTIVISTA UGANDÈS VICTOR OCHEN NO VA PODER ASSISTIR-HI

Les Franqueses acull 
aquests dies les jornades 
Goals for Africa 
sobre solidaritat i esport

una llista d’espera per estudiar si 
es pot ampliar la participació–. 

L’atleta del Salomon Team Eli 
Gordón i l’alpinista Sergi Mingote 
apadrinen la iniciativa, que tindrà 
la plaça de la Porxada, entre d’al-
tres, com un dels punts emblemà-
tics del recorregut. "Que ningú es 
pensi que és el municipi líder. 
La cursa passa per 11 pobles, 
per tant el repte és de tot el Va·
llès per ajudar els malalts", deia 
el director de la cursa, LluísVilal-
ta. Les inscripcions per participar 
en el repte esportiu solidari estan 
obertes des del 23 de setembre al 
web www.oncodinestrail.cat.   

Unes 30 persones, la majoria dina-
mitzadores de centres cívics, així 
com educadores en centres oberts 
i persones que treballen amb mi-
grants, van participar divendres, 
al centre cívic Nord, en la formació 
Analitzant els nostres privilegis des 
de la interseccionalitat i l’antiracis-
me, organitzada per l’Ateneu Coo-
peratiu del Vallès Oriental. Nico Du-
ran, tècnic de l’Ateneu, explica que 
la programació d’activitats que ofe-
reixen els equipaments municipals, 
així com moltes associacions, “té un 
biaix d’ètnia i hi ha una hegemo·
nia blanca en les persones que hi 
participen”. Per això, la formació 
pretenia “revisar com ens afecta a 
nosaltres mateixes aquesta posi·
ció de privilegi i com la plasmem 
en el mètode i el tipus de progra·
macions que fem”. 

Anàlisi del biaix 
d'ètnia a programes 
culturals, a l'Ateneu
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GRANOLLERS. L’Aliança Estratègi-
ca C-17, que agrupa cinc hospitals 
catalans –Hospital Clínic, Funda-
ció Privada Hospital Asil de Gra-
nollers, Hospital de Sant Celoni, 
Hospital de Mollet i Hospital de 
Vic, va celebrar divendres a Vic la 
3a Jornada d'Innovació, que duia 
per títol Serveis assistencials en 
xarxa-sumem pel ciutadà.

Durant la jornada, els responsa-
bles dels cinc hospitals van com-
partir avenços i coneixements so-
bre recursos humans i tecnològics. 
Adrià Comella, director del Servei 
Català de la Salut (CatSalut), va 
destacar la importància del model 
assistencial de treball col·laboratiu  
i va indicar que aquest tipus de xar-
xes han d’acabar incorporant aten-
ció domiciliària, primària i atenció 
intermèdia a l'especialitzada.

llora dels circuits bidireccionals en 
patologia valvular, la proposta de 
reordenament de processos neu-
rològics complexos, l’impacte de la 

També van presentar-se els 
avenços compartits al voltant dels 
pacients cardiovascular, neurolò-
gic i oncohematològic, com la mi-

El Club Natació Granollers (CNG) 
acollirà el dissabte 19 d'octubre 
un curs de primers auxilis pedià-
trics que impartirà la cooperativa 
d’ensenyament Dinàmics. Serà 
un curs teòric i pràctic per apren-
dre com actuar de manera eficaç 
en situacions d’emergència amb 
lactants i nens i nenes de fins a 8 
anys. Per aquest motiu, el curs no 
només s'adreça a mares i pares, 
sinó també a qualsevol persona 
que estigui a càrrec d’infants, com 
ara monitors, cangurs, avis i mes-
tres. Durant la sessió, de 4 hores 

de durada (de 10 a 14 h) s’oferiran 
coneixements i eines per afron-
tar situacions d’emergència, com 
cremades, hemorràgies, febre, en-
nuegaments i altres situacions, ja 
sigui per malaltia o accident, fins 
a l’arribada dels serveis mèdics, 
amb l’objectiu de saber  com actu-
ar davant de situacions extremes, 
sovint presents en la vida quoti-
diana. El curs es durà a terme en 
grups reduïts i tractarà com actuar 
en cas d’emergència, com fer una 
reanimació cardiopulmonar (RCP) 
tant a lactants com a infants, les 

departament de salut

SALUT  DIVENDRES VA CELEBRAR-SE A VIC LA TERCERA JORNADA D'INNOVACIÓ DE L'ALIANÇA, QUE INCLOU EL CENTRE GRANOLLERÍ

Els hospitals de l'eix de la
C-17 comparteixen innovació

PREMI  En la sessió es va lliurar un premi al Servei de Farmàcia de l'HGG

El CNG organitza un curs
de primers auxilis pediàtrics

diagnosi molecular en l’atenció on-
cològica, o l’estat actual del projec-
te de servei en xarxa d’oncologia 
radioteràpica.

Premi per a l'Hospital General
D'altra banda, en el marc de la jor-
nada va lliurar-se el premi Roche 
al projecte d’innovació Desenvo-
lupament d’una plataforma web 
com a suport al projecte Farmàcia 
ambulatòria compartida entre ser-
veis de farmàcia de la C-17, coordi-
nat per Nuria Rudi, cap del Servei 
de Farmàcia de la Fundació Pri-
vada Hospital Asil de Granollers, 
amb la participació dels caps de 
servei de Farmàcia de tots els hos-
pitals de l’aliança.

L’Aliança Estratègica C-17, que 
aplega cinc hospitals d'Osona, el 
Vallès Oriental i el Barcelonès amb 
el suport institucional del Servei 
Català de la Salut, té l'objectiu de 
compartir entre els cinc centres 
sanitaris la gestió assistencial de 
la salut, amb una població de re-
ferència aproximada d’un milió i 
mig de persones. 

L'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, va presentar la setma-
na passada a la presidenta de la 
Diputació, Núria Marín, el centre 
de radioteràpia que es construirà 
pròximament a tocar de l'Hospital. 
Ho va fer en una reunió que van 
mantenir l'alcalde i Marín junta-
ment amb la regidora granollerina 
i diputada de Polítiques d'Igualtat, 
Alba Barnusell. El centre de radio-
teràpia està impulsat per la Xarxa 
C-17 i liderat per la ciutat de Gra-
nollers. Donarà servei al Vallès Ori-
ental, Osona i els municipis de l'eix 
de la C-17, i es preveu que entri en 
funcionament el 2022. Marín tam-
bé va poder conèixer altres projec-
tes estratègics de la ciutat, sobre-
tot els vinculats en alguna xarxa de 
col·laboració, com Alcaldes per la 
Pau i la Xarxa C-17. 

EQUIPAMENTS  

Mayoral presenta
a la Diputació de 
Barcelona el centre
de radioteràpia

La biblioteca de l'Escola Joan 
Sanpera de les Franqueses acolli-
rà, dilluns 21 d'octubre (17.30 h), 
la xerrada Com actuar davant d'un 
conflicte amb el meu fill/a. La xer-
rada està organitzada per l'AFA de 
l'escola i anirà a càrrec de Centre de 
Psicologia i Psicopedagogia l'Espai 
de les Franqueses. Durant la ses-
sió es donaran eines a les famílies 
per saber ajudar els infants davant 
d'una situació de conflicte i ges-
tionar-lo minimitzant-ne les con-
seqüències. Les inscripcions per 
assistir-hi es poden fer al correu 
ampajoansanpera@gmail.com.  

'Com actuar davant 
d'un conflicte amb 
el fill', al Sanpera

constants vitals i alteracions de la 
consciència, atacs epilèptics, ofega-
ments per sòlids i líquids, hipertèr-
mia (febre o febrícula), cremades, 
reaccions al·lèrgiques, intoxicaci-
ons alimentàries, neteja i cura de 
ferides i farmaciola bàsica.

El CNG i Dinàmics van signar un 
conveni per col·laborar en dife-
rents projectes educatius i espor-
tius d’ambdues entitats, com per 
exemple la realització de cursos 
i certificacions professionals de 
l’esport en instal·lacions aquàti-
ques, o com en aquest cas, cursos 
puntuals de matèries específiques 
per a col·lectius. Per participar en 
aquesta sessió cal inscriure's al 
web del club. El preu és de 45 eu-
ros per als socis de l'entitat i de 55 
euros per a les persones que no en 
siguin sòcies. 

La Lliga Reumatològica del Vallès 
Oriental organitza dissabte (9 h), 
coincidint amb el Dia Mundial de 
les Malalties Reumatològiques, una 
caminada solidària amb les perso-
nes que pateixen aquestes malal-
ties. El recorregut, molt planer i 
assequible a tothom, serà d'apro-
ximadament 6 quilòmetres al vol-
tant del parc del Falgar i el pla de 
Llerona. El preu d'inscripció és 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 a Granollers són la Far-
màcia Dalmau i la botiga Mackey. 

Caminada de la 
Lliga Reumatològica 
pel pla de Llerona

Serà dissabte 19 al matí i està obert a tothom
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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. 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. Ins-
tal·lacions i vidrieres. 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.

GRANOLLERS. Dos homes d’entre 
25 i 30 anys, de nacionalitat mar-
roquina, van quedar detinguts 
diumenge al vespre després d’una 
persecució policial pels carrers de 
Granollers que va acabar amb un 
vehicle bolcat al carrer Camp de 
les Moreres.

La persecució va començar al 
voltant de les 19 h al passeig de la 
Muntanya, quan agents de la Poli-
cia Local van veure un cotxe sos-
pitós i li van fer indicacions per 
aturar-lo. El conductor del vehicle 
va fer cas omís a les indicacions i 
va fugir a tota velocitat, saltant-se 
tots els semàfors en vermell que 
trobava al seu pas. En la fugida, 
els ocupants del vehicle van llen-
çar un mòbil per la finestra.

La persecució va acabar a la 
rotonda que hi ha entre el carrer 
Camp de les Moreres i el passeig 

SUCCESSOS  ELS DOS OCUPANTS DEL COTXE VAN IGNORAR LES INDICACIONS DE LA POLICIA I VAN FUGIR A TOTA VELOCITAT

Agents d’Investigació Criminal 
dels Mossos d’Esquadra investi-
guen el robatori amb força que 
s'ha produït aquesta matinada de 
dilluns, pels volts de les 2 h, a la 
botiga de roba Agudo, situada en 
plena illa de vianants, al carrer 
Santa Anna de Granollers.

El robatori s'ha produït per mit-
jà de l'encastament d'un vehicle a 
la persiana de l'establiment, cosa 
que ha permès als lladres accedir 
a l'interior del local i endur-se 

peces de roba. Els Mossos d'Es-
quadra han confirmat el robatori, 
però han declinat donar més de-
talls mentre duri la investigació 
dels fets, que continua oberta.

Aquest cas s'afegeix a l'onada 
de robatoris que va viure el cen-
tre de la ciutat la tardor de 2016 
seguint el mètode de l'encasta-
ment i que va motivar l'augment 
de mesures per evitar aquest ti-
pus de sinistres, entre les quals 
l’augment de vigilància policial, 

Roben a la botiga de moda 
Agudo, al carrer Santa Anna, 
pel mètode de l'encastament

policia local granollers

BOLCAT  Els ocupants del vehicle van sortir-ne il·lesos i van intentar fugir

Fluvial, on el vehicle va acabar 
bolcant. Els dos ocupants del cot-
xe van poder sortir-ne i marxar 
corrents, però agents de la Policia 
Local van interceptar-los més en-

davant i van detenir-los.
La Policia va comprovar amb el 

gos policia si dins del vehicle hi 
havia amagada alguna substància 
estupefaent, amb resultat nega-

tiu. Amb tot, els dos detinguts van 
ser traslladats a la comissaria de 
la Policia Local acusats de conduc-
ció temerària, i la previsió és que 
aquest dilluns passin a disposició 
del jutge.

Segons les primeres investiga-
cions, el cotxe que portaven els 
fugitius era llogat i hauria d’haver 
estat retornat dissabte a l’em-
presa de lloguer, de manera que 
"només vam detectar un incom·
pliment de contracte", apunten 
fonts de la Policia Local. "Aquest 
no és motiu per fugir de la poli·
cia a gran velocitat, de manera 
que caldrà investigar si hi ha al·
gun altre motiu", afegeixen.

Afortunadament, durant la per-
secució a gran velocitat pels car-
rers del centre de  Granollers no 
va resultar ferida cap persona ni va 
veure’s implicat cap altre vehicle. 

Una persecució policial acaba
amb un vehicle bolcat i dos detinguts

més control dels sistemes d’auto-
matització d’entrada de vehicles 
de diversos punts del centre i la 
renovació i millora del sistema de 
càmeres de seguretat.

A principis de 2017 i 2018 es 
van desarticular dos grups que 
havien robat amb el mètode de 
l'encastament diversos establi-
ments de Granollers i comarca. 

x.l.

ENCASTAMENT  El robatori es va produir la nit de diumenge a dilluns
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Una història granollerina, publicat 
el 2015, és el primer llibre que re-
cull els fets més rellevants de Gra-
nollers, des de la prehistòria i fins 
al segle XXI, amb una vocació di-
vulgativa, és a dir, amb la intenció 
de donar a conèixer la història de 
la ciutat al gran públic i "crear un 
sentiment de pertinença". Pre-
cisament amb aquests dos objec-
tius naixia el 2014 Semproniana, 
una entitat que ara es dissol amb 
una darrera acció: la publicació 
per entregues del llibre a través 
de les pàgines del SomGranollers.

Així, des d'aquest dijous, cada 
setmana les quatre pàgines cen-
trals del setmanari reproduiran els 
capítols del volum en 12 entregues 
setmanals, que acabaran amb un 
epíleg final. Semproniana tanca 
així un cercle que es va iniciar amb 
la publicació d'aquest primer lli-
bre, i que va incloure també rutes 
guiades seguint els escenaris d'Una 
història granollerina, així com un 
àlbum de cromos inspirat en la ma-

expectatives. Vam comptar amb 
el suport del Consell Comarcal, 
de l'Ajuntament i de moltes per·
sones que es van abocar en una 
campanya de Verkami", recorda 
Fernàndez. "Tot va ser molt des·
bordant, tant l'agraïment dels 
micromecenes en rebre el llibre 

teixa obra i publicat el 2017, que va 
ajudar a difondre la història de la 
ciutat entre els més joves.

Ara, Pere Canal, Sergi Fernàndez, 
l'historiador Diego Sola i l'il·lustra-
dor Pau Farell (autors del llibre) 
recorden amb nostàlgia aquell 
projecte que "va superar totes les 

m.e.

COMUNICACIÓ  L'ENTITAT DE DIVULGACIÓ HISTÒRICA, FUNDADA FA 5 ANYS, S'ACOMIADA AMB EL LLIURAMENT DELS CAPÍTOLS A TRAVÉS DEL SOMGRANOLLERS

Semproniana publica per entregues 
el llibre 'Una història granollerina'

SEMPRONIANA  Pau Farell, Diego Sola, Sergi Fernàndez i Pere Canal, l'anima mater de l'entitat de divulgació històrica

Sorteig
ELS LECTORS QUE RECOPILIN 
les 12 entregues d'Una història 
granollerina entraran en un sorteig 
d'exemplars del llibre, així com 
d'una litografia de sèrie limitada 
del dibuix de Pau Farell que va servir 
de coberta a l'obra. Al desembre  
Semproniana oferià més detalls  
sobre com participar-hi.

com la gentada que va venir a la 
presentació", recorda Farell. Tot 
un èxit, malgrat que Canal reco-
neix que patien "per com queda·
ria el producte, imprès a través 
d'una impremta online per aba·
ratir costos i fer·ho possible". 
"Ara volem que tingui una difu·

sió encara més extensa gràcies a 
la publicació al SomGranollers", 
conclou Sola.

La clau de l'èxit, a banda "d'om·
plir un buit perquè no hi havia 
cap llibre que recopilés tota la 
història en un exercici de sín·
tesi", va ser la combinació del rigor 
històric i el relat literari. "És una 
història perquè parla d'històries 
particulars de personatges em·
marcats a l'època", detalla Sola. 
"Són històries que podien haver 
passat, de la mateixa manera que 
els personatges podrien ser com 
els vaig dibuixar, amb cares ima·
ginades però detalls de la vesti·
menta i l'entorn fonamentats en 
el rigor històric", diu Farell.  m.e.
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
30/09 Gregorio Vega Calles  87 anys
01/10 Juan Sánchez Talavera  94 anys
01/10 Inés Martín González  59 anys
02/10 Dora Pérez Sánchez  94 anys
02/10 Nuria-María Baringué Zabala 45 anys

03/10 Carmen Martínez Bravo  91 anys
03/10 Antònia Vilanova Cusidó  97 anys
06/10 Magdalena Puigbó Borràs  89 anys
06/10 Ana Gallego Martínez  91 anys 
05/10 Mario-Domingo Fantaguzzi  68 anys

GRANOLLERS. La junta de porta-
veus de l'Ajuntament de Grano-
llers ha consensuat els candidats 
a Medalles de la Ciutat 2019: l’ac-
tivista Mamadou Aliou Sylla, a 
títol pòstum, i la directora espor-
tiva de les seccions de gimnàstica 
artística femenina i masculina del 
Club Natació Granollers, Aurora 
Morata Salvador. L'expedient de 
concessió d'aquest reconeixe-
ment es debatrà en el proper ple 
de novembre.

Mamadou Aliou Sylla va morir 
aquest estiu als 44 anys. Va des-
tacar pel seu activisme social a 
favor dels drets humans exercit 
primer al seu país, el Senegal, en 
el marc d’una ONG que defensava 
els drets de les dones i, posterior-
ment, a Granollers en diferents 
entitats com l'Associació Cultural 
Resortisante de Kedougou, de la 
qual va ser un dels seus impul-

ental Vol Acollir, on hi va parti-
cipar des del primer moment de 
la seva constitució. Es reconeix 
també el seu paper impulsor en 

sors; l'Associació Cultural Amics 
de l’Àfrica del Vallès Oriental, on 
va ser vocal de la junta; El Xiprer, 
on va fer de voluntari, i Vallès Ori-

Dòmino, parxís, billar, sardanes, se-
villanes i l'actuació del grup Vallès 
Music. Aquestes són algunes de les 
activitats que han farcit la setmana 
de la gent gran de Corró d'Avall. Els 
àpats populars també van comptar 
amb una àmplia participació. De fet, 
el dinar de germanor, una paella al 
Casal de la Gent Gran, va aplegar 
106 comensals. D'altra banda, l'ha-
bitual homenatge a la vellesa de Co-
rró d'Amunt omplia el Consell del 
Poble per gaudir d'un dinar i de l'ac-
tuació del grup de teatre Boina.  

cng

sÒnia tena

RECONEIXEMENTS  LA JUNTA DE PORTAVEUS HA CONSENSUAT EL LLIURAMENT A L'ACTIVISTA SOCIAL, A TÍTOL PÒSTUM, I A LA GIMNASTA

GENT GRAN  CORRÓ D'AVALL VA ORGANITZAR ACTUACIONS, UN DINAR DE GERMANOR I JOCS

Les Medalles de la Ciutat s'atorguen a 
Mamadou Aliou Sylla i Aurora Morata 

AURORA MATA  Dedicada a la gimnàstica artística al CNG

PAELLA  Més d'un centenar de persones van participar al dinar de germanor

Una setmana 
amb la gent gran 
de protagonista

ajuntament

MAMADOU ALIOU SYLLA  Destacat activista social

l’intercanvi de jugadores d’hand-
bol del BM Granollers i Kédougou, 
el seu poble natal al Senegal, que 
ell considerava una oportunitat 

per apoderar i capacitar  les do-
nes. El seu humanisme, caràcter 
dialogant i col·laborador el va 
convertir en un dels interlocutors 
a Granollers de la comunitat sene-
galesa de la regió de Kédougou.

Aurora Morata Salvador ha im-
pulsat, amb gairebé 40 anys de de-
dicació, la secció de gimnàstica ar-
tística del Club Natació Granollers, 
des d’on exerceix com a directora 
esportiva de les seccions femenina 
i masculina. Es reconeix també la 
seva trajectòria esportiva que va 
tenir la seva màxima expressió en 
els Jocs Olímpics de Moscou 1980, 
on va assolir la 25a posició i va con-
tribuir a que la gimnàstica de l'Es-
tat obtingués la millor classificació 
de la història fins aleshores. Un any 
abans va ser campiona d’Espanya 
de gimnàstica esportiva en catego-
ria individual i medalla d’or en els 
Jocs de la Mediterrània d’Split, en-
tre altres resultats del seu llarg pal-
marès. El fet de posar-se al capda-
vant i fer progressar durant tants 
anys la gimnàstica artística va ser 
reconegut pel seu club, el CNG, que 
li va dedicar la sala de gimnàstica 
en el seu honor.  m.e.

La Fundació Vallès Oriental (FVO) 
celebra aquest diumenge, a par-
tir de les 10.30 h, la festa anual 
dedicada a les persones ateses 
als centres i serveis de l'entitat. 
El president del patronat, Esteve 
Marquès, serà l'encarregat de do-
nar la benvinguda a les famílies, 
que podran visitar les parades 
dels usuaris amb productes fets a 

mà al pati de l'entrada de la fun-
dació, a la carretera de Valldoriolf.

La festa també inclourà una 
visita a les instal·lacions del nou 
edifici de rehabilitació funcional, 
un taller de bombolles de sabó, un 
altre de personalització de samar-
retes, una competició de petanca, 
un recull de vídeos de la FVO, un 
taller de tenis i una competició 

ENTITATS  JORNADA FESTIVA PER A LES PERSONES ATESES ALS CENTRES I SERVEIS DE L'ASSOCIACIÓ

La FVO celebra diumenge 
la festa anual de la fundació

de futbol. A partir de les 13 h es 
faran els actes més institucionals, 
amb parlaments de Marquès i de 
l'alcalde de la Roca, Albert Gil, així 
com la presentació de 21è cicle de 
conferències de la FVO, a càrrec 
del seu director general, Rafel Ar-
deriu –en el marc del seu primer 
any al capdavant de l'entitat–.

La jornada es clourà amb un 
dinar de germanor, que consisti-
rà en una gran paella, seguit d'un 
concert de versions de The Beat-
les i l'espectacle musical Tu cara 
me suena, especial FVO.  m.e.

La Plataforma d'Afectats per la 
Hipoteca (PAH) de Granollers ha 
convocat per aquest divendres una 
mobilització per tal d'aturar un 
desnonament previst a les 9 h al 
número 8 del carrer Aragó, al barri 
Bellavista, a les Franqueses. Es trac-
ta del cas de l'Halima i la seva famí-
lia, per a la qual la PAH reclama un 
lloguer assequible per poder conti-
nuar vivint en aquest pis, propietat 
de la Sareb –l'anomenat banc do-
lent–. Es dóna la circumstància que 

aquesta mateixa setmana ha estat 
desallotjada una altra família per 
l'impagament d'un lloguer a Cano-
velles, per a la qual la PAH negocia 
un reallotjament immediat, ja que 
la Loubna té concedit un habitatge 
de lloguer social a través de la Taula 
d'Emergència local. Arran dels inci-
dents que es van produir dissabte a 
Canovelles [podeu consultar somva-
lles.cat], la PAH ha recordat l'enor-
me dificultat d'accés a un habitatge 
a Granollers i entorn. 

HABITATGE  L'EXECUCIÓ AFECTA UNA FAMÍLIA DEL CARRER ARAGÓ

La PAH convoca a aturar un 
nou desnonament a Bellavista
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”
conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

Residència canina i escola d’educació

La residència canina que pensa en el més important: 
que se sentin com a casa.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

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

P.-És cert que el tractament per 
combatre l’excés de colesterol 
pot provocar osteoporosi?
R.-No hi ha estudis concloents 
sobre això. L’ús d’estatines en 
dosis baixes (el tractament més 
usat) no s’ha relacionat amb os-
teoporosi. De tota manera, no hi 
ha medicaments totalment in-
nocus, i el metge sempre valora 
el benefici que aporta un me-
dicament i si és necessari trac-
tar-se, així com els possibles 
efectes secundaris. Ara com ara 
està demostrat que el tractament 
amb estatines (sempre que sigui 
necessari) aporta més beneficis 
a la salut que no pas potencials 
efectes secundaris.

P.-És satisfactori el tractament 
de les hepatitis B i C?
R.-A diferència de les hepatitis 
A, que no acostumen a generar 
problemes i que, de fet, no ne-
cessiten tractament, les hepatitis 
que vostè esmenta poden com-
portar complicacions greus. Per 
sort, actualment el tractament és 
excel·lent.

Una marxa a peu convocada per 
entitats com l’ANC i Òmnium, amb 
el suport dels CDR, travessarà el 
Vallès Oriental com a resposta a la 
sentència que farà pública el Tri-
bunal Suprem, previsiblement els 
pròxims dies. Segons les previsions 
d’aquestes entitats, cinc marxes 
populars recorreran a peu a mode 
de protesta el traçat entre diferents 
ciutats catalanes –Girona, Vic Ber-
ga, Tàrrega i Tarragona– per con-
fluir a Barcelona el tercer dia. En el 
cas de la marxa que arrencarà a Vic, 
està previst que baixi per la C-17 
fins a la Garriga, on els manifes-
tants faran nit abans d’emprendre 
una segona etapa fins a Barcelona 
–que passarà per les Franqueses i 
Granollers. Durant la protesta es 
preveu que quedi tallada la C-17, 
tot i que no es descarta que tam-
bé puguin quedar afectades altres 
vies, com l’AP-7, en aquest cas per 
la marxa procedent de Girona. 

POLÍTICA  PARTITS I ENTITATS SOBIRANISTES, PENDENTS DE LA RESOLUCIÓ JUDICIAL DEL SUPREM

"Aixeca't del sofà i lluita pels teus drets"
També com a resposta a la sentència, diverses entitats promouen accions 
per sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania. El cap de setmana, el centre de 
Granollers va omplir-se diverses butaques i sofàs coberts amb un llençol 
amb pintades que apel·laven a la mobilització i a la defensa dels drets 
socials i polítics davant l'ofensiva judicial de l'Estat. "Que la por no t'aturi", 
"Dempeus", "Venç la por, guanya la República" i "Aixeca't i lluita" eren  
algunes de les consignes de l'acció, promoguda pel CDR local.

cdr granollers

Dimarts (19.30 h) tindrà lloc als 
jardins de Lluís Companys, al 
costat del pavelló municipal d'es-
ports, el tradicional acte d'home-
natge al president Companys, de 
qui enguany es commemora el 
79è aniversari del seu afusella-
ment. L'acte comptarà amb la par-
ticipació de Pelai Pagès, professor 
d'Història Contemporània de la 
UB. També es llegirà un manifest 

en què es recordarà la trajectòria 
política i social de Companys, les 
circumstàncies de la seva mort i 
com Granollers recorda la seva 
figura. L'acompanyament musical 
anirà a càrrec de la violoncelista 
Laura Llanos, alumna de l'Escola 
Municipal de Música i Conservato-
ri Josep M. Ruera. Tothom qui ho 
desitgi podrà dipositar un clavell a 
peu de l'escultura de Companys. 

L'historiador Pelai Pagès,
a l'homenatge a Companys

La caixa de solidaritat del Pa amb 
tomàquet, organitzat per l'associ-
ació Amics de l'11, destinarà 520 
euros a l'Associació Catalana pels 
Drets Civils (ACDC), l'entitat cre-
ada per les famílies dels presos i 
exiliats polítics per donar-los veu 
i suport. Els diners es van recap-
tar en el 18è sopar popular cele-
brat a la Porxada la vigília de l'On-
ze de Setembre. 

Solidaritat amb
l'Associació Catalana 
pels Drets Civils

POLÍTICA

Cs demana suport
a la Guàrdia Civil

El coordinador de Cs al Vallès Ori-
ental i Osona, Manuel Losada, exi-
geix al PSC que "trenqui el pacte 
de govern que uneix socialistes 
i independentistes a les Fran·
queses i el Consell Comarcal" i 
que "abandoni les ambigüitats 
i deixi de flirtejar amb els que 
volen trencar Espanya".

Crítiques al pacte 
de PSC i Junts

Cs presentarà una moció de con-
demna de la violència i el ter-
rorisme i de suport a la Guàrdia 
Civil a Granollers i les Franque-
ses amb l'objectiu, asseguren, de 
"defensar els catalans que se 
senten amenaçats". El text re-
butja "l'assetjament que rep la 
Guàrdia Civil a Catalunya per 
part dels independentistes".

Catalunya en Comú del Vallès 
Oriental ha renovat la comissió 
executiva territorial. El grup està 
encapçalat per Mireia Marín, de 
Mollet, qui estarà acompanyada 
de 16 persones més, entre els 
quals els granollerins Arsenio 
del Barrio i Araceli Orellana. 

Els comuns renoven 
l'executiva al Vallès

El 'tsunami' democràtic
passarà per la comarca com a 
resposta a la sentència de l'1-O

La CUP Granollers organitza dis-
sabte (11.30 h) un vermut con-
tra la repressió de l'Estat. Hi par-
ticiparan les detingudes del 23-S 
deixades en llibertat i hi actuarà 
el músic Albert Hirujo. Serà a la 
cantonada del carrer Sant Josep 
amb el passatge Pompeu Fabra.

Vermut contra la 
repressió de l'Estat
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OPINIÓ

L'emergència climàtica s'ha convertit en una evidència i en un terme de consens.  
Els problemes de pol·lució de Granollers i el Vallès –i el conjunt de l'entorn  
metropolità– es fan evidents dia a dia i les administracions han posat fil a l'agulla 
per endegar mesures per pal·liar-los. Moltes d'elles s'enfoquen a reduir el trànsit 
rodat –malgrat que encara siguin poc efectives–. Tot plegat fa que, sobretot 
darrerament, l'excés de vehicles sigui la causa més debatuda en els fòrums per 
a la qualitat de l'aire. L'elevat consum de plàstics també és mainstream en els 
motius de contaminació del planeta. Però en el debat sembla que fa temps que 
s'ha oblidat del fum de les fàbriques. Són molts els ciutadans que denuncien 
molèsties per les emissions d'algunes empreses de la zona i, algunes, tot i tenir 
informes negatius de les inspeccions de la Generalitat des de fa anys, continuen 
sense solucionar-ho. Seria hora que els governs també hi apliquin més fermesa.

FÀBRIQUES QUE CONTAMINEN
Editorial

ranollers és una ciutat de colles 
i d'entitats que revitalitzen i 
enforteixen la ciutat. La situa-
ció actual d'aquestes colles pot 

ser vista de la següent manera: Les entitats 
són espais de participació i visualització 
amb posicionaments propis que estan rela-
cionades entre elles. Però quina és aquesta 
relació? Sembla que tenen la relació de qui 
s'ajuda per què es comparteix el dia a dia, 
més aviat de la qui coopera cap a un projec-
te comú. La línia de treball comuna que se-
gueix la cultura popular no sembla quedar 
clar per qui queda marcada. Però sembla 
quedar clar que gran part de la gestió queda 
en l'Ajuntament, i això no necessàriament 
ha de tenir només coses dolentes. És cert 
que el consistori assumeix tota una sèrie de 
tasques necessàries. Però alhora, també, en 
genera de no tan bones. La manera com es 
marca la línia comuna pot ser un dels mo-
tius pels quals a Granollers la participació en 
la cultura tingui una dinàmica molt marcada 
de colla o d'entitat. Al meu entendre, això di-
fumina la idea de "nosaltres fem cultura". Ja 
que enforteix la idea "jo sóc d'una entitat". 
Quina és la conseqüència d'això? Doncs que 
es dificulta el sentiment de pertinença a un 
projecte de cultura popular com a la cultura 
que el poble fa.

D'arrel, el mateix concepte de cultura po-
pular és contrahegemònic; no parlem de 
cultura sota el model clàssic de cultura que 
ha dominat en els sectors socials burgesos. 
No parlem de representacions pagades per 
a professionals artístics que desenvolupen 
una tasca, com per exemple l'òpera: Qui hi 
inverteix, per què i de qui són les famoses 
"llotges del Liceu"? La cultura popular és un 
seguit de gent autorganitzant-se, fent poble. 
A Granollers, la relació d'aquestes entitats o 
colles amb l'Ajuntament és similar a la que 
pot haver-hi entre la burgesia i l'òpera. La 

La cultura popular
burgesia ho utilitza per ostentar, per demos-
trar el seu poder, i l'Ajuntament per tenir a 
prop aquells que es mobilitzen.

El consistori juga el paper d'acompa-
nyant necessari, la seva posició central 
fa indispensable la seva presència. Tot 
i adoptar aquest paper, caldria pregun-
tar-nos el següent: són les entitats, les 
colles, etc. qui necessiten l'Ajuntament, o 
és precisament l'Ajuntament qui les ne-
cessita? Qui ha de determinar el projecte 
de cultura? Un consistori que coordina o 
un model de participació que doni més 
poder a les persones que durant tot l'any 
fabriquen aquest entramat? En la situació 
actual, l'Ajuntament assumeix crítiques 
cap aquest model. Són ben considerats la 
presència d'actes, temàtiques o progra-
mes crítics amb la ciutat, però que acaben 

sent assumits a un cost baix, com la matei-
xa quota crítica necessària. Donant reflex 
a una idea clau, una crítica controlada ja 
va bé. Entra dins dels marges de gestió.

Un debat sobre què es prioritza i com es 
treballa podria ser interessant. El treball, 
l'esforç i el sacrifici de la cultura popular 
granollerina té una cosa comuna entre tots 
aquells que hi participen: no cobren, la tre-
ballen amb les mans, en definitiva, la fabri-
quen. Ho fan sense remuneració per una 
idea comuna, alguna cosa que va més en-
llà d'ells mateixos, saben que fa bé, saben 
que fa de la ciutat un lloc millor on viure. 
Si les entitats enforteixen els seus vincles, 
d'acord amb les seves necessitats comu-
nes, potser els fa tendir cap a una major 
cooperació. Per tenir el pastís sencer i no 
la part que se li dóna. La temàtica d'aquest 
any de la festa major ha estat sense cap 
mena de dubte un bon senyal. Mentrestant 
caldrà saber si la claca seguirà al galliner.

G

RICARD 
URBISTONDO

Politòleg

aguantar molts anys més. Feia 15 anys que 
no hi havia tornat. Recordava que el dia de 
Rams, l’esplanada on ara es trobava era 
plena de cotxes dels quals baixaven dones 
grans engalanades i acompanyades per un 
trosset d’olivera o llorer. Ella portava una 
palma plena de caramels de sucre pen-
jants que l’àvia s’havia dedicat a decorar.

Unes escales de pedra mig amagades, 
enganxades a la façana del santuari, la con-
vidaven a pujar al pati. Només el vent, que 
gairebé era silenciós, feia acte de presència 
en aquell escenari on semblava impossible 
que el soroll pogués arribar-hi. Després de 
trucar el timbre i esperar uns segons a sentir 
les primeres passes a l’altre costat de la por-
ta, una monja va obrir-la. D’avançada edat, 
poca alçada i unes ulleres que semblava que 
estiguessin a punt de relliscar-li de la punta 
del nas, va treure el cap darrere una porta 
que també havia patit el pas dels anys. La 
fredor de l’espai, barrejada amb una certa 
humitat i olor a encens, la van transportar 
a uns records massa agradables i llunyans.

De cop va recordar que quan era petita 
volia casar-se en un lloc ben bonic, amb una 
llarga cua i una església plena de convidats. 
S’havia imaginat mil cops el seu casament i 
quan el pare no la veia, agafava el paper higi-
ènic i se’l posava enganxat al xandall per fer-
ne la cua i passejar passadís amunt i avall. 
Després agafava un manyoc de retoladors 
per simular el ram de núvia i, fins i tot, havia 
escenificat la llençada del ram que en aquest 
cas es convertia en una pluja d’objectes per 
desendreçar, encara més, una habitació que 
“semblava d’un vailet”, com deia l’àvia.

eia olor de cap de setmana. […] La 
Tània es va dirigir al garatge per 
agafar la moto i, un cop fora, va fu-
gir de la ciutat. Barcelona l’ofega-

va. Agafà la C-17 direcció Vic, tot i no saber 
ben bé on anava. Quan va passar Granollers 
va recordar que la seva àvia, moltes vegades, 
l’havia portat a un lloc preciós. No en recor-
dava el nom però sabia que era a prop. Va 
agafar la sortida de l’Ametlla i un cop va arri-
bar al centre del poble, va parar per pregun-
tar. A peu de carrer una noia d’uns 30 anys 
que passejava un labrador, acabava de sortir 
d’un forn. S’hi va apropar per explicar-li que 
buscava un lloc que era com una muntanya i 
sense dubtar-ho va respondre que devia ser 
Puiggraciós i que era a cinc minuts.

Va anar seguint les indicacions. Mentre 
anava pujant cap a dalt la muntanya, els re-
cords de l’àvia eren cada cop més propers. 
La Tània tenia 9 anys i portava un vestit 
groc pàl·lid i unes sabates de xarol negres. 
Dues trenes i les quatre pigues mal conta-
des que tenia al nas la feien ser el centre 
d’atenció en un entorn on hi predominava 
una edat mitjana de 70 anys.

Després d’un camí polsegós amb pedre-
tes va arribar a una petita esplanada on hi 
va deixar la moto. Es va treure el casc i va 
poder veure, gairebé en vista d’ocell, el Va-
llès i una Barcelona petita i desdibuixada 
que semblava que es fongués amb l’horit-
zó. El cel serè l’allunyava de la contamina-
ció que es respirava a la ciutat. Va tancar 
els ulls i va sospirar profundament.

El santuari estava igual, les parets de 
pedra seguien semblant prou fortes per 
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UNA HISTÒRIA GRANOLLERINA

1.
Introducció, prehistòria i antiguitat

Contingut extret del llibre 'Una història granollerina', escrit i documentat per Diego Sola i il·lustrat per Pau Farell



La restaurada (per molt que no original) font del Ràdium en un entorn natural clarament recuperat. Foto: Diego Sola 

se’ls miren amb respecte a l’ombra de les sequoies o 
enfilant-se pels arbres. La frondositat és esclatant. 
Els humans no colonitzaran Europa fins d'aquí a un 
milió d’anys. Encara ha de venir la darrera gran gla-
ciació, quan les temperatures mitjanes seran fins a 
deu graus inferiors a les actuals. Abans de les glacia-
cions, aquests primers grups del gènere homo assen-
tats en el que avui és el Vallès conviuran amb bisons, 
lleons i llops... molts llops. Aquests darrers es que-
daran pràcticament fins als nostres dies. El bosc és i 
serà interminable. El final de la darrera glaciació, fa 
uns 10.000 anys, fixarà el paisatge natural que avui 
coneixem. Durant el paleolític –immens període pre-
històric que abraça des de l’aparició de l’home fins 
després de la darrera glaciació– les comunitats hu-
manes són nòmades. La seva subsistència passa per 
la caça d’alguns dels grans animals abans esmentats 
i per la recol·lecció. 

El neolític (que arriba a casa nostra a partir del 
4.500 a.C.) suposa una gran millora en les condici-
ons de vida. L’home i la dona aprenen a cultivar i, amb 
la domesticació d’animals, a practicar la ramaderia. 
S’abandona el nomadisme i neixen les comunitats es-
tables, radicades en un lloc permanent. Aquesta es-
tabilitat porta, naturalment, al naixement d’expressi-
ons culturals, que es plasmen en els megàlits o en 
les pintures rupestres, com les que el granollerí Jo-
sep Estrada va descobrir a la Pedra de les Orenetes 
a la Roca. Aquests grups preferien la fecunda serra 
que no la plana i és així que a Granollers no és fins 
l’edat del ferro (a l’entorn del 1.000 a.C.) que trobem 
les primeres evidències de poblament, ja en temps 
dels ibers.

Fins avui un dels grans misteris històrics de Grano-
llers és esbrinar la naturalesa exacta de l’actual ciu-
tat en temps dels romans (s. I a.C. – V d.C.). Malgrat 
els grans progressos de les excavacions arqueològi-
ques, encara no podem afirmar amb total seguretat 
que el poblament establert a l’actual territori gra-
nollerí fos exactament la Semproniana que apareix 
com a posada i lloc de pas en els indicadors d’una 
ruta romana. La nostra història granollerina, però, co-
mença molt abans d’aquesta llarguíssima singladura 
que arriba fins a la vetlla nocturna del solitari monjo 
medieval de Sant Cugat que escriu una paraula que 
tant haurà de significar: Granularios... 

1. CAMINANT 
ENTRE MASTODONTS
Granollers és una ciutat ben singular. És una petita 
gran ciutat i té natura, molta natura. Té gratacels, té 
muntanyes i té valls. Ha donat a Catalunya i al món 
la saviesa de Salvador Llobet, la cadència de Josep 
Maria Ruera i la ditada d’Antoni Cumella. Ha inventat 
l’handbol i és una vila de mercat com ho era fa 
cinc-cents anys. 

Els homes i les dones 
d’aquest racó de món han 
mesurat el pas del temps 
esbrinant la velocitat dels 
núvols que solcaven com 
vaixells l’acolorit mar de la 
plana vallesana, i fitant els 
canvis cromàtics de les ca-
renes que ondulaven el 
territori. El Vallès és un 
paisatge total i Granollers 
és un dels seus molts 
centres. Anar al moment 
zero d’aquest paisatge, 
però, no és gens fàcil.

La prehistòria més llu-
nyana de Granollers cal 
anar a buscar-la als con-
fins del seu terme munici-
pal, allunyant-se del nucli 
urbà, en una petita vall que 
resta amagada a la serra de 
Ponent, encaixonada en un 
relleu accidentat que separa la 
capital vallesana –precisament– 
del seu ponent, la vall del Tenes 
que s’obre més enllà, a partir de Lliçà. 
L’ésser humà va trepitjar aquests con-
fins, per primera vegada, fa 700.000 anys. 
Però molt abans, aquest petit racó del món era una 
eclosió de vida i moviment. Les evidències d’éssers 
vius més antics cal anar a buscar-les al paratge de 
la font del Ràdium.

Passat immediat d’un racó 
del Granollers natural
Sempre havia pensat que Ràdium era un dels topònims 
més estranys de la comarca. I així fou fins que vaig 
descobrir la lògica d’aquesta ciència dels noms en el 

GRANOLLERS ABANS 
DE GRANOLLERS
Un monjo arrossega pacientment la punta de la plo-
ma d’ànec per damunt d’un pergamí impol·lut que, 
mica en mica, s’omple d’una munió de lletres de mi-
núscula carolina. La campana del monestir ha sonat 
ja fa estona, senyant l’hora duodecima. És hivern, ja 
és fosca nit, han cantat vespres i completes, i toca 
anar a dormir però el pare prior s’ha enfadat tant al 
migdia, en saber que no estava acabada la llista de 
terres i privilegis del monestir a l’altra banda del Va-
llese, que l’anònim monjo no s’ha pogut estar d’en-
cendre la llàntia d’oli i forçar la vista tant com pot 
per tenir-ho llest per a l’endemà. Pacientment copia 
amb cal·ligrafia excepcional la relació de documents 
que dibuixen el vast patrimoni dels monjos de Sant 
Cugat arreu de la regió vallesana i encara més en-
llà. Aquest cartulari serà una de les principals fonts 
d’informació sobre la nostra geografia en temps pri-
merencs del comtat de Barcelona. Corre l’any 944, 
ja fa tres dècades que regna el bon comte Sunyer, fill 
de Guifré, i aquell desconegut monjo copista escriu 
nítidament aquests dos mots: Granularios Subterio-
re. El Granularios inferior. Una vila perduda enmig 
de la creixent Catalunya medieval. S’ha escrit abans 
i s’escriurà moltes vegades després, amb variacions 
ben diverses. Però aquest Granularios és la primera 
constància escrita que tenim del nom de Granollers. 
Ni el monjo ni els pocs habitants d’aquella petita vila 
poden imaginar les profundes transformacions que 
un senzill poblament a la vora d’un riu viurà al llarg 
dels segles següents.

El 944 comença la història “batejada” de Grano-
llers. Però, què en sabem del Granollers –o del terri-
tori granollerí, més aviat– d’abans de Granollers? Els 
dubtes i les hipòtesis són moltes. Només l’evidència 
del descobert en els nostres subsòls ens dóna algu-
nes certeses que han de ser interpretades a la llum 
d’un marc més general i imprecís.

Granollers abans de Granollers. El Vallès abans 
del Vallès. La història abans de la història. Tot podria 
començar en un paisatge sense homes ni dones. Un 
paisatge vallesà radicalment diferent al que veiem 
avui dia. Fins fa cinc milions d’anys, els mastodonts 
regnen en aquesta terra mentre uns petits homínids 

Vallesans del neolític dibuixant a la Pedra de les Orenetes (la Roca del Vallès), a tocar de Granollers.
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La restaurada (per molt que no original) font del Ràdium en un entorn natural clarament recuperat. Foto: Diego Sola 

Aigua de Palou: un aigua mineral 
made in Granollers
Dècades abans que la font morís assedegada, però, 
uns granollerins tingueren una idea que, d’haver-se 
consolidat, no sabem quin destí hauria deparat a la 
contrada. Això si és que la visió empresarial hagués 
estat finalment duradora! A la font del Ràdium molts 
hi anaven a prendre les aigües, com s’ha dit, conside-
rades del tot curatives. Doncs bé: sota la marca Aigua 
de Palou, una empresa es feu amb l’explotació de la 
font del Ràdium per a embotellar-ne el seu –alesho-
res–  preuat doll. 

Per als granollerins, la font del Ràdium era la font 
del gust estrany però agradable. Els estudis de l’èpo-
ca presenten un raig que cada dia proporcionava 
quatre mil (!) litres d’aigua amb una mínima presèn-
cia de magnesi, liti i radi. D’aquí el nom. Quantitats 
modestes que, malgrat tot, avui en dia segurament 
qüestionarien la conveniència de comercialitzar-ne 
l’ús. “Deliciosa per a la taula”, “Ideal per a l’estómac, 
el fetge i els ronyons”, “Una de les aigües més diges-
tives del món...”, resaven als anys 30 del segle passat 
els anuncis publicitaris de la premsa comarcal sobre 
aquesta Aigua de Palou de la font del Ràdium. La crei-
xent industrialització de la falda de la serra de Ponent 
i l’establiment d’un abocador de runa a l’entorn de la 
font van acabar per assecar aquest manantial tan 
singular. I avui, fet i fet, la font original resta enterra-
da a uns metres de profunditat allà a on ara, amb un 
entorn feliçment recuperat, s’alça una altra font que 
–connectada a la xarxa d’aigua municipal– és pos-
sible que sigui més saludable que la cèlebre i “més 
digestiva aigua del món” que hagi vist mai la història: 
l’Aigua de Palou.

Un viatge al Vallès de fa deu milions d’anys
La gènesi de la contrada va molt més enllà de l’època 
dels humans i vet aquí que d’un lloc d’on brollava ai-
gua radioactiva n’havien de sortir, forçosament, més 
singularitats. Aquesta es presentà i es presenta en 
forma de dent i pot ser observada al Museu de Cièn-
cies Naturals de Granollers (La Tela). En els múlti-
ples treballs de recuperació de l’avui Espai Natural 

d’Interès Local del bosc de la font del Ràdium van 
trobar-se restes d’un queixal d’un Tetralophodon lon-
girostris, un monumental mastodont que durant el 
miocè (fa entre cinc i setze milions d’anys) regnava 
sobre el terra que avui trepitgem. Aquest mastodont 
va extingir-se durant el pliocè però, en el temps que 
habità el Vallès, convisqué amb les espècies antigues 
del rinoceront i la girafa, amb el Dryopithecus (un 
homínid del qual el paleontòleg sabadellenc Miquel 
Crusafont en va demostrar la seva existència al Va-
llès), amb els esquirols voladors i, fins i tot, amb els 
tapirs. Un bestiari exòtic per a un Vallès als nostres 
ulls irreconeixible.

L’amo d’aquell queixal trobat a la font del Ràdium 
vivia en manades i s’alimentava de les fulles dels 
arbres. Tanmateix, vegetalment, aquesta comarca 
no tenia res a veure amb l’actualitat. Cal imaginar 
el Vallès de fa deu milions d’anys com un paisatge 
semblant a les illes Canàries, amb la presència es-
tesa d’un bosc subtropical d’ambient selvàtic d’on 
començaven a brollar, no obstant això, signes inde-
lebles del futur: roures, àlbers, faigs... Tan vallesans 
ahir com avui. Un avui on els àlbers de més de vint 
metres, el gegantí roure martinenc que mena l’accés 
a la font, i els oms que resseguien amb esbarzers el 
curs del torrent de la font del Ràdium tornen a regnar 
en un espai que es creia condemnat a la desaparició. 
Com els mastodonts que entre fa cinc i setze milions 
d’anys transitaven pacientment per aquestes valls 
que començaven a definir el seus trets físics fins a 
conformar el relleu vallesà actual.
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De la font del Ràdium a la Pedra 
de les Orenetes, de Granollers 
a la seva rodalia, es dibuixa 
un recorregut de vida que 
va del miocè fins al neolític. 

cas que ens ocupa. Ara fa unes quantes dècades 
els granollerins i granollerines sentien gran 

afició per un indret avui dia encaixonat 
entre dos polígons industrials (el de 

la Font del Ràdium i el del Coll de 
la Manya), en una vall pregona de 

la serra de Ponent (un fenomen 
del relleu, el de les microvalls, 

que tan bé anomena la nostra 
comarca). 

A la font del Ràdium, ge-
neracions senceres van 
viure moments de cele-
bració familiar i personal. 
D’allà, enmig d’un bosc de 
ribera únic a Granollers, 
brollava un doll d’aigua 
cristal·lina que, segons 
els metges de l’època, 
posseïa importants propi-
etats... radiològiques, ales-

hores –primera meitat del 
segle XX– considerades del 

tot beneficioses per a la salut.
Progrés i natura. Un binomi 

que ens fa viure de forma ambiva-
lent l’orgull per una contrada de-

senvolupada i la recança per una 
terra que, a èpoques, sembla mar-

cir-se. Amb l’arribada dels polígons, 
símbol del progrés econòmic vallesà, 
aquell bosc d’oms, d’àlbers, de roures, 
d’esbarzers i d'heures va començar a 

morir. 
La natura, del tot sàvia, sempre es rebel·la, es fa 

més salvatge, com més amenaçada es sent. D’aquí 
que, fins a finals de la dècada dels 90, el bosc, el tor-
rent i l’entorn de la font del Ràdium es convertís en 
un lloc absolutament inhòspit fins a caure en un oblit, 
aparentment, irreversible.

         PERSONATGES

JOSEP ESTRADA I FELI MIYARES,   
UNA PARELLA D’ARQUEÒLEGS
Josep Estrada (Granollers, 1912-2001) era fill del 
carrer Corró i va trobar des de petit la seva passió 
en la història i l’arqueologia. Vinculat a Salvador 
Llobet i Josep Maria Puchades a través de l’Agru-
pació Excursionista de Granollers, la seva formació 
va ser completament autodidacta i sembla que va 
ser Llobet qui l’animà a dedicar-se activament a la 

recerca. L’altre persona que més va influir en la seva trajectòria fou la seva esposa, Feli Miyares (Gra-
nollers, 1916), amant com el seu marit de l’estudi del passat i de les seves evidències arqueològiques 
i companya inseparable d’excavacions. El 1944 el matrimoni va descobrir el dolmen de Can Planes a 
la Roca del Vallès, el primer dels monuments megalítics que trobarien. Dos anys més tard localitzaven 
les pintures rupestres de la Pedra de les Orenetes, dins dels mateixos confins roquerols de la Serra-
lada Litoral, en el que va ser tinguda com una de les troballes arqueològiques més excepcionals dels 
anys quaranta a la regió vallesana. A Granollers Estrada ràpidament va consolidar-se com el gran 
teoritzador del passat més llunyà de la ciutat amb els seus treballs al subsòl de l’entorn de l’església 
de Sant Esteve, traient a la llum les restes d’una vil·la romana que provaven el passat romà de la capi-
tal vallesana. Estrada va defensar fins al final de la seva vida que aquelles restes es corresponien a la 
Semproniana que apareixia inscrita en els vasos apol·linars, un senyalitzador de ruta que indicava les 
parades i fondes entre Roma i Gades (Cadis).

Josep Estrada i Feli Miyares 
fotografiats en un homenatge. 
Foto: Esteve Gironella - Fons Ferran 
Salamero - AMGr - Arxiu d’Imatges 



2. SEMPRONIANA IMAGINADA: 

IBERS I ROMANS

Entre autòctons i forasters. Fa dos mil 
anys el que avui és Granollers creixia 
com a lloc de pas i centre productor 
d’un exquisit vi que arribà fins a les mi-
llors taules romanes.

«Les vinyes laietanes de la Hispània són famoses per 
la gran quantitat de vi que d’elles s’obté, però els de 
la Lauronense ho són per la finor del vi que produei-
xen». Un vi exquisit. Així ho va escriure fa quasi dos 
mil anys Plini el Vell (24-79 d.C.), gran historiador i 
naturalista romà. Si els déus de l’Olimp haguessin de 
triar el seu elixir predilecte, potser tindrien en comp-
te aquell manantial verd-roig a migdia del Monte Sig-
ni, el nostre Montseny. Un petit país de plana i munta-
nyetes on, entre carena i carena, esclata un mosaic 
de colors tardorals que saluden el pas dels núvols. 
Lauro... El nostre Vallès. O una part d’ell. Els millors 
tastadors de vi de la Roma imperial, com el mateix 
Plini, així ho van apreciar.

A unes poques milles al sud de la Lauro que avui 
ubiquem pels contorns de Llerona, Vestus, un jove 
esclau de quinze anys, apila en un magatzem dese-
nes d’àmfores plenes de vi lauronense produït pel 
seu amo, el ric Sempronius. La mare de Vestus, que 
treballa a les cuines de la gran vil·la, li ha dit que sigui 
obedient i es guanyi el favor de l’amo. Potser algun 
dia l’alliberarà i podrà dur el seu nom amb orgull. Ara 
per ara, però, cal suar la túnica curta carregant sota 
el sol aquelles àmfores que han d’anar fins a Itàlia. 

Som a finals del turbulent regnat de Neró (54-68 
d.C.), que està a punt de ser assassinat per ordre d’un 
senat atemorit que el nomenarà «enemic públic» de 
l’estat. A nou cents quilòmetres per mar de Roma, la 
cawpital del món, l’antiga plana que avui ocupa Gra-
nollers és plena de vinya. Tanta, que el país enverme-
lleix quan arriba la tardor. En un punt indeterminat 
d’aquesta contrada s’ha fixat l’existència d’una posa-
da important en el camí que anava des de Roma fins a 
Gades... Si avui Granollers és cruïlla de camins, ja ho 
començava a ser fa dos mil anys. Vestus no ha estat 
ni a Roma ni a Gades. I no hi anirà en tota la seva 
vida. És un consol per ell, però, el fet de pensar que el 
nervi de l’imperi de Roma, el més gran que els déus 
hagin conegut fins aleshores, passa per la mansio de 
Sempronius...

Els ibers: primera cultura autòctona
A l’actual territori granollerí la cultura romana i les 
seves formes de vida i ocupació no van desenvolu-
par-se intensivament fins al segle I abans de la nos-
tra era. Els romans havien desembarcat a Empúries el 
218 a.C. i fins uns vint anys més tard no van dominar 
tot el territori del que avui és Catalunya. Roma havia 
vingut a la península ibèrica per 
posar fre a les aspiracions de 
Cartago sobre la Mediterrània 
occidental. De fet, per aquests 
contorns havien passat alguns 
dels grans generals romans de 
l’època: Gneu Corneli Escipió, 

dit el Calb, havia sigut cònsol de la República romana 
el 222 i pocs anys des-prés travessava amb les se-
ves tropes la vall del Congost obrint-se camí cap a la 
futura capital del país: Tarraco. Els cartaginesos van 
ser vençuts i els romans van imposar el seu poder. 
Els habitants autòctons, els ibers, van haver d’afron-
tar un moment decisiu: unir-se a Roma o resistir. 

Al Vallès, com arreu del territori català, els ibers 
eren els successors dels diversos pobles indígenes 
que al llarg de l’edat del bronze i del ferro s’havien 
anat instal·lant a les zones elevades i, ocasionalment, 
a la plana. No eren un grup homogeni. Els laietans 
eren els ibers del Vallès i del Maresme, un poble més 
antic que la resta de grups ibers, com ha estudiat la 
paretana Maria Isabel Panosa, historiadora i especi-
alista en món ibèric. Aquests grups van baixar a la 
vall especialment a partir del segle II a.C., ja sota 
domini romà. Així, no es va produir cap substitució de 
població sinó que, en realitat, hi va haver una barre-
ja d’ibers i romans però, sobretot, una romanització 

de la població autòctona. Roma imposava un model 
econòmic –amb un estil de vida–  que passava per la 
viticultura. Per tant, també fixava un model d’ocupa-
ció i d’explotació de la terra. Al llarg de la plana gra-
nollerina i vallesana van néixer les vil·les rurals que, 
com la del jove esclau Vestus, dibuixaven en conjunt 
una gran unitat econòmica vinícola capaç d’abastir el 
mercat local i d’arribar fins a la capital de l’imperi, 
una ciutat assedegada de vi.

Parada i fonda, cruïlla de camins
El pas de Corneli Escipió el Calb per l’entorn del que 
avui és Granollers va suposar l’obertura d’una ruta 
que més tard seria la Via Augusta, unint Roma amb 
la península ibèrica per una calçada que seria tot 
un exponent d’enginyeria de camins antiga. D’acord 
amb les excavacions arqueològiques que s’han pogut 
fer en el subsòl de l’església de Sant Esteve i el seu 
entorn, podem especular amb la possibilitat que el 
primer nucli de la Granollers romana fos en l’empla-
çament de l’actual església parroquial. L’urbanisme 
actual anivella molt tot el centre de la ciutat però fa 
dos mil anys el que avui és Sant Esteve era un turó 
que marcava el punt més alt de la plana granollerina. 
Al voltant d’aquest nucli va créixer una vil·la que va 
arribar a ser sumptuosa, amb els seus propis banys i 
necròpolis, a finals del segle I.

El lloc de Granollers no podia estar en un lloc mi-
llor: cap al nord una bifurcació de camins arriba-
va fins a Ausa (Vic) i Gerunda (Girona). Cap al sud 
s’anava a Barcino (Barcelona) i es prosseguia fins a 
Tarraco (Tarragona) i la resta de la província Tarraco-
nense. La seva excepcional ubicació, juntament amb 
l’evidència d’un important poblament amb una dinà-
mica explotació econòmica, han suggerit que l’antiga 
Granollers fos una de les postes o mansio que es lle-
geixen als vasos apol·linars trobats a Vicarello (Ità-
lia): Semproniana, tot i que aquesta afirmació encara 
és objecte de discussió. Sembla una conjunció de la 
història: Granollers, ahir i avui, terra de pas, cruïlla de 
camins i parada i fonda obligada.

Moneda de Lauro  Foto: Xavi Mañosa 

Excavacions a Can Trullàs, 1990 
(Foto: Fons Ajuntament de Granollers 

– AMGr – Arxiu d’Imatges)

Vas Apol·linar 
(segles I-III d.C.) 

on apareix “Semproniana”. 
Foto: Museu de Granollers

El vi de Laurona
Si Semproniana presenta seriosos dubtes a l’hora 
de ser ubicada, més certeses ens dóna, com ja hem 
comentat, Lauro, ja des de temps ibers... fins a es-
devenir la Laurona romana. Una terra a cavall de la 
Laietània i la Lacetània. A cavall dels país dels laie-
tans (des del Llobregat fins a una part indeterminada 
del Vallès-Maresme) i del país dels lacetans (des del 
Bages fins al Moianès i una bona part dels dos Valle-
sos administratius). Des de Llerona i fins ben al sud, 
resseguint el curs del Congost, hi havia una producció 
intensiva de Vinum Lauronense. Un vi –d’origen laietà 
per als romans– que, per a autors com Plini o Luci 
Anneu Florus, es feia gaudir per la seva delicada «fi-
nor» en contraposició a la qualitat general del vi de la 
Laietània, que per a l’escriptor Marcial (40-104) era 
com tastar –literalment– «excrements laietans».

Aquell vi vallesà va ocupar, en algun moment, un 
lloc central a les taules de les famílies més riques 
de Roma... fins que a Domicià, emperador mort el 96 
d.C., se li ennuegà i decretà amb l’edicte del vi limitar 
la sobreabundància de vinya per afavorir el cultiu del 
blat davant l’alarmant buit dels graners imperials. El 
territori i la seva organització econòmica al servei de 
l’imperi. Més menjar i menys beure. Plini, que havia 
mort observant l’erupció del Vesubi el 79 d.C., no hi 
estaria d’acord. Per ell, «in vino veritas». La veritat 
estava en el vi.

L’anarquia militar arriba a Granollers
Al segle III arriba la decadència al Granollers antic 
i cal suposar que la seva activitat econòmica entra 
dins la dinàmica general de terrabastall. L’imperi 
s’enfonsa en una permanent anarquia militar. A Roma 
els emperadors se succeeixen, deposats i assassi-
nats per l’exèrcit que prèviament els ha posat en el 
tron. Entre els anys 235 i 268 hi ha fins a una vintena 
d’emperadors. L’augment dels preus arriba a multi-
plicar-se diverses vegades fins a sotmetre el conjunt 
de la població a un estat general de pobresa, moment 
en que s’abandonen moltes vil·les i nuclis de pobla-
ció. És en aquest context que es produeix un gran in-
cendi a la vil·la granollerina a mitjans del segle. La 
Semproniana imaginada és víctima de les flames, 
assenyalant el seu declivi. El nucli de població sub-
sistirà, però no renaixerà de manera important fins 
a finals del primer mil·lenni, ja en temps medievals, 
quan s’assentin les bases de la futura vila de mercat. 
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GRANOLLERS. Una quinzena d’esta-
bliments comercials de Granollers 
van ser premiats divendres en la 
segona gala del comerç de la ciutat, 
els Premis Porxada, una cita orga-
nitzada per l’Ajuntament i l’asso-
ciació de comerciants Gran Centre 
per valorar i reconèixer el sector 
comercial de la ciutat. L’alcalde, Jo-
sep Mayoral, expressava que "Gra·
nollers és una ciutat que entén 
que el comerç és part essencial 
de la seva vida", i destacava la per-
vivència d’alguns comerços cente-
naris. "He après, com molts de 
vosaltres, a estimar la gent dar·
rere d’un taulell", deia.

COMERÇ  LA SEGONA GALA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS DE GRANOLLERS VA RECONÈIXER DIVENDRES UNA QUINZENA DE BOTIGUES, EMPRESES I SERVEIS

Entre els guardonats, el Premi 
Porxada d'innovació va ser per a 
Inorbis, una empresa de gairebé 
40 anys d'història en l’ensenya-
ment d’idiomes que aplica la inno-
vació en la seva tasca diària, amb 
robòtica, matemàtica, 3D i progra-
mació educativa en anglès.

En la categoria reforma, el pre-
mi va ser per a Herbes del Porta-
let, un establiment situat al centre 
de la ciutat que l'any passat va 
fer una important ampliació per 
diversificar els seus serveis i pro-
ductes d’herboristeria, dietètica, 
cosmètica i alimentació.

Àgora, grup d'assessorament i 

consultoria a pimes des del 1987, 
va endur-se el premi honorífic. La 
firma, actualment amb més de 50 
professionals, ha apostat enguany 
per un canvi de seu que li ha de 
permetre continuar creixent.

Comerços històrics
Pel que fa als comerços que en-
guany fan 25, 50 i 75 anys, es van 
reconèixer els establiments Pere 
Blázquez Perruquers, Inhala i Òp-
tica Cottet, pels 25 anys; Adminis-
tració de Loteries número 1, pels 
seus 50 anys; i Estil Ester Perru-
queria, Autoescola Xiol i Automò-
bils Pruna pels seus 75 anys.

Altres premiats van ser 
Àgora (honorífic), Inorbis 
(innovació) i Herbes
del Portalet (reforma)

Campanya comercial a CongostNous contractes a joves inscrits a Garantia Juvenil 
L'Associació de Comerciants Congost, el  
Servei Local de Català i l'Ajuntament impulsen 
aquesta tardor Botigueja als comerços de  
Congost, una campanya lúdica per promoure  
el comerç de barri i de l’ús de la llengua.

Fins al 18 d'octubre poden presentar-se a l'Ajuntament les sol·licituds 
per aspirar a un dels llocs de treball que ofereix el consistori per a joves 
inscrits al programa de Garantia Juvenil. Els contractes són de 6 mesos i 
s'ofereixen llocs de tècnic de suport a les oficines d'habitatge, contractació 
i Can Jonch, comerç i fires i com a orientador de projectes educatius.

ECONOMIA

xavier solanas

PREMIATS  Tots els guardonats de l'edició d'enguany, en la fotografia de grup al final de la gala

D’altra banda, els Premis Porxa-
da també van reconèixer cinc famí-
lies comercials històriques: Garrell, 
Margarit, Just, Planas i Barbany.  
D'una banda, Gràfiques Garrell 
(1850) ja té al capdavant de l'es-
tabliment la cinquena generació 
de comerciants i la quarta com a 
impressors, així com gairebé 170 
anys de trajectòria comercial a la 
ciutat. També la família Margarit, 
de Casa Margarit (1850), és la cin-
quena generació de comerciants. 
La família va començar amb una 
fusteria a mitjans del segle XIX, i, 
posteriorment, va obrir a la plaça 
Maluquer un establiment de gra-

neria i pinsos per al bestiar. Ac-
tualment es dedica a la venda de 
menjars, complements i serveis 
per a animals de companyia. Una 
altra cinquena generació al capda-
vant del negoci familiar és la Just, 
de la Cansaladeria Xarcuteria Just 
(1878), que ha passat d’una acti-
vitat comercial inicial de vinagre 
i sal a la plaça Perpinyà a l’actual 
Carnisseria Xarcuteria Just. Un al-
tre negoci familiar de llarga tradi-
ció és el del cafè restaurant Layón 
(1889), de la família Planas, amb 
quatre generacions dedicades a 
l’hostaleria. En aquest cas, l’esta-
bliment ha evolucionat d’una ta-
verna a un cafè-bar i al restaurant 
actual. Finalment, Can Barbany 
(1895) suma quatre generacions 
de la família Barbany al capdavant 
de la botiga de moda del centre 

de la ciutat. Amadeu Barbany, ex-
president de Gran Centre, s'adreça-
va als comerciants per dir-los que 
"sou hereus d’un dels oficis més 
antics del món, i el més bonic".

El jurat dels premis està format 
per les associacions de comerci-
ants de Comerç de Dalt, Del Rec 
al Roc, Sota el Camí Ral, Congost, 
Ramassar, Més que Comerç i Gran 
Centre, a més del Gremi d’Hosta-
leria i l'Associació d'Hotels Vallès 
Oriental. La cantant Elena Gadel va 
ser la presentadora de la gala. i

Les famílies Garrell, Margarit, 
Just, Planas i Barbany,
reconegudes als Premis Porxada
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Després de cinc mesos consecutius 
de reducció de l’atur, fins al juliol, 
el mes d'agost va capgirar la ten-
dència i va augmentar el nombre 
de persones desocupades de ma-
nera important –855 persones més 
al conjunt de la comarca (+4,1%)–, 
i al setembre va continuar aquesta 
tendència, en aquest cas amb un 
augment de 379 persones (+1,8%). 
L’augment de l'atur aquests mesos 
de l'any ve causat per l’estacionali-
tat de l’activitat econòmica; la fina-
lització de moltes contractacions 
de substitució dels torns de vacan-
ces a les indústries i activitats de 
lleure, així com la baixada de la de-
manda en el turisme i els serveis.

Granollers va registrar un nou 
increment de l'atur al setembre. 
Segons dades de la Generalitat, el 
mes passat va tancar amb 3.528 
persones registrades a les Ofi-
cines de Treball, 82 més que el 
mes anterior (+2,4%). En compa-
ració amb el setembre del 2018, la 
variació és també del 2,4%, ja que 
llavors hi havia registrades 3.446 
persones desocupades. La taxa 

Moltdstock Logística obrirà prò-
ximament un nou centre de 3.000 
metres quadrats a Granollers per 
incorporar nous clients dels sectors 
de decoració, parament de la llar, jo-
guines, tèxtil i electrodomèstics. El 
centre disposarà, entre d'altres, de 
molls hidràulics per a camions, ac-
cessos a cota zero per a furgonetes, 
portes tipus TIR i prestatgeries per 
a emmagatzematge compacte de 
palets. Les instal·lacions també es-
taran dotades d'un modern sistema 
de gestió de magatzems i tecnologia 
de control de l'inventari mitjançant 
radiofreqüència, fet que permet 
informar els clients en temps real 
sobre l'estat de la cadena logística 
a través d'Internet. Amb aquest ja 
són cinc els centres que Moldstock 
té a l'àrea de Barcelona: Santa Ma-
ria de Palautordera, Mollet, la Roca 
i Montcada i Reixac. Al conjunt d'Es-
panya i Portugal ja són 17 els cen-
tres, amb una superfície de 60.000 
metres quadrats i capacitat per a 
més de 45.000 europalets. 

EMPRESES

Moldstock 
Logística obre
un nou centre
a Granollers

Desfilada de moda al carrer Santa Anna
L'associació de comerciants Del Rec al Roc va organitzar dissabte al vespre
una concorreguda desfilada de moda al carrer Santa Anna per presentar  
la col·lecció de temporada tardor-hivern, amb ambientació musical, llums 
i el suport d’un speaker que va narrar tot el que passava a la passarel·la, 
de 70 metres de llargada. En total van participar-hi una trentena de 
models en representació d'una quinzena d'establiments de l'associació.

xavier solanas

COMERÇ  CENTENARS DE PERSONES VAN SEGUIR L'ACTIVITAT

d'atur a la ciutat és ara de l'11%.
A les Franqueses, en canvi, hi 

ha hagut un descens del nombre 
d'aturats. El setembre va tancar 
amb 1.047 persones desocupa-
des, 18 menys que a finals d'agost 
(-1,7%). En relació amb el setem-
bre de l'any anterior, el nombre 

d'aturats és ara un 2,4% inferior 
a aleshores, quan hi havia 1.073 
persones sense feina. En aquest 
cas la taxa d'atur és del 10,80%.

Al conjunt de la comarca, l'atur 
ha experimentat un lleuger creixe-
ment al setembre del 0,3%, fins al 
punt que ara hi ha 21.611 persones 
desocupades, 62 més que a l'agost 
i 379 més que al setembre de l'any 
passat (+1,8%). La taxa d'atur de la 
comarca és del 10,4%. 

Segon mes de creixement de 
l'atur a Granollers i comarca

La taxa d'atur, tant 
a Granollers com a 
les Franqueses, es manté
al voltant de l'11%

OCUPACIÓ  LES FRANQUESES REGISTRA UN LLEUGER DESCENS

Taller de la Cambra per a directius
La delegació de la Cambra al Vallès Oriental impartirà, el 17 i 18 d'oc-
tubre, un taller centrat en potenciar i gestionar les habilitats comuni-
catives dels empresaris i directius del territori. El taller, que tindrà una 
part teòrica i una altra pràctica, durarà 10 hores i durà per títol Com 
convèncer a les reunions i els equips?, i anirà a càrrec d'Ignasi Martínez de 
Dalmases, advocat i formador en habilitats comunicatives. 

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

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

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

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

SESSIONS GRUPALS
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

17 D’OCTUBRE
9.30 a 12.30 h. 
Formació. Empresa i emprenedoria. 
CANVAS I PLA D’EMPRESA.
Comença amb el CANVAS i acaba amb el Pla 
d’empresa. Granollers Mercat

22 D’OCTUBRE 
9.30 a 12 h. Formació. Empresa i emprenedoria. 
INTRODUCCIÓ A WORDPRESS.COM. 
El gestor de continguts web més utilitzar actualment. 
Treballa amb professionalitat i seguretat!. 
Granollers Mercat

9 a 15 h. Formació empresa de 6 hores. 
BE MAGNETIC: TRANSFORMA L’ATRACCIÓ DEL TALENT 
A LA TEVA EMPRESA. Workshop dirigit a professionals 
de RRHH i gestió del talent mitjançant Design Thinking. 
Granollers Mercat - Araland Business
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ENTREVISTA A:

Marc, Sergi 
i Pere

LÓPEZ

Màxims responsables de la consultoria Àgora –D’on sorgeix la voluntat d’Àgo-
ra de disposar d’una nova seu 
emblemàtica com la del carrer 
Josep Umbert?
–[Sergi López] D’entrada va ser 
una qüestió de necessitat. De 
mica en mica havíem anat am-
pliant serveis i professionals fins 
a un punt en el què físicament 
era complicat distribuir correc-
tament els diferents departa-
ments. D'igual manera, teníem 
en espera la incorporació de 
nous serveis ja que no teníem 
espai on disposar els nous de-
partaments i l’ampliació dels 
existents. Ara sí serà possible.
–Què significa per a la trajec-
tòria de l'empresa el trasllat a 
aquest nou edifici i deixar la 
seu de Joan Prim?
–[SL] A nivell d’imatge, aquest 
edifici representa l’empresa que 
realment som, quant a serveis, 
estructura i potencial.  També 
significa evolució. Serà el tercer 
trasllat de seu de l’empresa des 
dels inicis, sempre amb la inten-
ció i necessitat de créixer.
–Quines millores us propiciarà 
la nova seu?
–[Marc López] La situació és 
fantàstica, ja que tot i sortir del 
centre estem a pocs minuts a 
peu. Tenim els nous jutjats, la 
Tresoreria i l'INSS al costat, que 
són organismes on hem d'anar 
sovint. Pel que fa a la superfície 
de treball, passem dels 800m² 
als 1500m² del nou edifici, pràc-
ticament el doble. Això ens per-
metrà redistribuir els departa-
ments, crear-ne de nous, oferir 
nous serveis, tenir un auditori 
propi on realitzar esmorzars de 
treball, formacions, presenta-
cions, etc., i amb capacitat de 
créixer per sobre dels 100 pro-
fessionals. És un edifici únic 
amb llum natural tot el dia. En 
definitiva, és uun espai de treba-
ll i d'atenció immillorable. 
–Vàreu rebre divendres un 
guardó honorífic en el marc 
dels Premi Porxada. Sentiu 

que el vostre esforç de tants 
anys rep el reconeixement de la 
ciutat i del sector comercial en 
particular?
–[SL] Va ser una sorpresa enor-
me rebre aquest guardó. Fa uns 
anys que vam decidir abocar-nos 
en la ciutat, ja sigui en activitats 
lúdiques com en aspectes pro-
fessionals, a partir dels diferents 
patrocinis i col·laboracions que 
hem tancat. Si és veritat que ha 
estat una sort tenir els clients, 
empreses i organismes que han 
cregut en nosaltres, ens fan cos-
tat i col·laboren en les nostres 
iniciatives. Tenim molts vincles 
amb el sector comercial, i més 
després de tants anys estant al 
centre de la ciutat. A tots ells els 
hi devem aquest guardó. 
–Tot i que és relativament re-
cent, quin record guardeu de 
l’acte d’inauguració de la nova 
seu on us va acompanyar molta 
gent, autoritats, representants 
del teixit social, econòmic, po-
lític i cultural de Granollers? Va 
ser un dels dies més emotius de 
la vostra vida com a empresa?
–[Pere López] Sens dubte va ser 
un dels dies més espectaculars 
i emotius a nivell professional 
que hem tingut. I per això vam 
demanar a l’alcalde, Josep Ma-
yoral, que ens ho fes constar en 
una placa commemorativa que 
tenim penjada. 
[ML] La resposta de tothom va 
ser extraordinària. Vam duplicar 
pràcticament el nombre d’assis-
tents que teníem confirmats dies 
abans. Representants del món 
polític, cultural, esportiu, social, 
empresarial i sobretot clients ens 
van acompanyar en un dia per al 
record de tots nosaltres.
–Quins reptes us marqueu com 
a assessoria i consultoria de 
cara al 2020? 
–[SL] D’entrada seguir com fins 
ara, amb les mateixes ganes, el 
mateix esperit de superació i 
creixement i mantenir l’asses-
sorament al client com a valor i 

motiu primordial.
[ML] Com deia anteriorment, 
créixer en professionals a la ve-
gada que en nous serveis. Ja fa 
un temps que treballem en la 
implantació de Plans d’Igualtat a 
empreses i aquest ha estat el pri-
mer servei que hem incorporat 
a l’arribar al nou edifici. Actual-
ment també estem treballant per 
tenir a punt un nou servei molt 
potent per a finals de 2019 i que 
requerirà d’un nou departament 
amb nous professionals. 
–I en la vessant social, mantin-
dreu l’aposta per fer costat a les 
principals entitats i esdeveni-
ments de la ciutat?
–[PL] La Responsabilitat Social 
Corporativa és una part es-
sencial de la nostra empresa, i 
actualment estem presents en 
àmbits culturals, esportius, de 
motor i socials. La idea és man-
tenir-los tots, a la vegada que in-
corporem un nou projecte social 
i entrem en un nou àmbit com 
és el medi ambient. Així hem 
previst que la nova seu respon-
gui a criteris d'eficiència amb 
el medi ambient i modificant la 
forma de treballar. Esperem po-
der aportar el nostre granet de 
sorra en tots aquests àmbits. 
–Podem descobrir algun secret 
ja de la propera gala anual que 
organitzareu al Teatre Auditori?
–[Riuen tots tres]. [SL] En breu 
llençarem la invitació. Ens ha 
agradat sempre mantenir aquest 
punt d’incertesa quant a l’artista 
convidat. Fins ara encara no ho 
sap ningú més enllà de nosal-
tres! Si puc dir que mantindrem 
el caràcter innovador pel que fa 
al format dels espectacles i que 
no deixarà indiferent ningú. 
L’artista és altament conegut i fa 
un show espectacular.  
[ML] També aprofitarem, com a 
les altres edicions, per comen-
tar alguns nous serveis, la RSC 
a partir del sopar solidari i, so-
bretot, repassar com va anar la 
inauguració del nou edifici.

“El nou edifici representa 
el que realment és Àgora,  
i ens permetrà créixer en  

serveis i en professionals”

Pere López Miras, director general d'Àgora (en el centre de la imatge), i els seus 
fills Sergi López Camp (esquerra) i Marc López Camp (dreta), director executiu 
comercial i director exectuiu, respectivament 

ESPECIAL
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El diumenge 27 d’octubre, l’Escola Pia 
de Catalunya organitza una cursa soli-
dària al parc de Can Rius de Caldes de 
Montbui. Enguany se celebra la tercera 
edició d’aquest esdeveniment que espe-
ra reunir més de 1.500 persones entre 
participants, visitants i organitzadors. 
La cursa és oberta a qualsevol persona 
que vulgui col·laborar-hi. 

La recaptació es destinarà als diversos 
projectes d’acció social vinculats a l’Es-
cola Pia de Catalunya. Entre les 20 esco-
les, les tres fundacions –Fundació Servei 
Solidari, Fundació Educació Solidària i 
la Fundació Benallar–, els moviments 
de lleure i la comunitat religiosa, Escola Pia 
de Catalunya recull diversos programes que 
treballen en pro de la integració social tant 
en l’entorn més proper com en projectes in-
ternacionals.

En concret, aquest any, a través del lema 
Si tu corres, correm totes, es pretén donar su-
port a infants i joves en risc d’exclusió social. 
La Vila permetrà fer de punt de trobada dels 
participants i mostrar projectes d’acció soci-
al que es duen a terme des de l’Escola Pia.

L'Escola Pia organitza la cursa Pia&Go 
Els beneficis seran per a projectes d'inclusió social de joves en risc

ESCOLA PIA DE CATALUNYA
ronda Sant Pau, 80 - Barcelona

Tel. 93 441 00 04 - www.piaandgo.escolapia.cat

L'APARADOR
DE LA SETMANA

La Llave de Oro, promotors i constructors 
des de 1945, està enllestint una nova pro-
moció d'habitatges a la zona nord de Gra-
nollers, a tocar del parc del Lledoner, un lloc 
ideal per passejar en família, respirar aire 
pur i alliberar l'estrès. Es tracta d'una àrea 
de traçat urbà modern, amb amplis espais 
verds, que brinda la màxima tranquil·li-
tat sense renunciar a les comoditats que 
ofereix una capital de comarca. La promo-
ció està situada al carrer Sant Plàcid, 22, i 

Nova promoció al Residencial El Lledoner 
La Llave de Oro promou nous habitatges al carrer Sant Plàcid, 22

LA LLAVE DE ORO, CONSTRUCTORS I PROMOTORS
Carrer Rosselló, 134, cantonada Josep Pla - Granollers

Tel. 606 32 25 29 / 662 32 91 14 - www.lallavedeoro.com

La PIA & GO és un esdeveniment transver-
sal que reuneix tota la comunitat d’Escola 
Pia de Catalunya i obert a tothom, on apor-
tar un granet de sorra a través de l’esport. 

Alumnes, famílies, antics alumes, educa-
dors, voluntaris i veïns poden sumar-se a 
la iniciativa, participant en qualsevol de les 
dues curses (15 km o 5 km), o de les acti-
vitats socials i culturals programades que 
hi haurà a l’espai de La Vila. També es pot 
participar fent una donació a través del web.

compta amb una trentena d'habitatges de 
2, 3 i 4 dormitoris, plantes baixes amb jar-
dí, dúplexs amb terrassa, possibilitat d'1, 2 
o 3 banys, parquet, zona comunitària amb 
piscina i places de garatge incloses en el 
preu, que trobareu des de 196.500 euros + 
IVA. A La Llave de Oro hi trobareu professi-
onals i experts de tracte proper, dedicats als 
clients i atents al servei, així com materials 
de màxima qualitat com a símbol de la seva 
identitat i del compromís amb els clients.

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 industrial fabricant de materials per la construcció , situada als voltants de Carde-
deu, precisa :
OPERARI ESPECIALISTA TORN PARTIT ( Ref.1110-02a)
S’encarregarà de fer diverses funcions per tota la planta : línies de qualitat, esplitadora, màquina 
de tall, màquina de producció, etc 
S'ofereix un contracte estable i directa amb l'empresa, en horari partit de 7 a 13h. i de 14h. a 18h. , 
de dilluns a divendres. 

OPERARI TORN TARDA-NIT ( Ref.1110-02b)
S’encarregarà de la línia de producció (línia de qualitat, detectar peces en mal estat, neteja de 
mescladores, suport a maquinista,  
wbuidar cinta de palets amb carretilla, etc 
S'ofereix un contracte estable i directa amb l'empresa, en horari de 13 a 23 hores. , de dilluns a 
divendres. 

Per ambdós llocs : 
Es valorarà formació a nivell de CF o FP Mecànica o similar.
Es valorarà experiència de 2-3 anys com a operari industrial. 
La retribució orientativa serà de 19.841€/Bruts anuals+ hores extres.

Empresa dedicada a la construcción o reparación y mantenimiento de maquinaria precisa:
RESPONSABLE DE TALLER ( Ref.1110-01)
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 técnica o 
experiencia equivalente.
En dependencia directa a la propiedad, se responsabilizará del buen funcionamiento 
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 negociable.

CONTACTES

RELAX

IMMOBILIÀRIA

TRASPÀS

TREBALL

DEMANDA

ALTRES

COL·LECCIONISME
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GRANOLLERS. L’Esport Club (EC) 
Granollers va celebrar dimecres 
de la setmana passada l'assemblea 
ordinària anual de socis, en què la 
directiva de l'entitat va exposar, 
entre altres punts, els objectius 
per a la temporada 2019-2020. 

Els pocs socis presents van apro-
var per unanimitat el tancament 
de pressupostos de la temporada 
anterior i la nova proposta per a 
la temporada actual. A més, es van 
presentar els objectius econòmics i 
esportius del club. "La nostra pri·
oritat és potenciar els equips de 
la base. És cert que tenim més 
pressupost que altres vegades, 
i davant d'aquesta realitat, la 
partida que es destinarà al pri·
mer equip del club és inferior 
que altres vegades. Aquesta de·
cisió demostra que volem inver·
tir més a la base, que és el que 
permetrà que el club sigui soste·
nible econòmicament.", relatava 
Carlos  Arean, director general de 
l'entitat granollerina, que des de 
juliol de 2018 gestiona l'empresa 
Nama Sports. Respecte al primer 
equip, Arean afegia que des de la 
junta directiva "no volem que es 
pateixi per la categoria". 

L'ambició de Solivelles
Arrenca la segona temporada 
per a una etapa de l'EC en la qual 
l'entrenador del primer equip, 

ecg

ENTITATS  LA DIRECTIVA DE L'EC EXPOSA ELS OBJECTIUS DE LA TEMPORADA A L'ASSEMBLEA ANUAL

"No volem que el primer 
equip pateixi per la categoria"

Derrota previsible al camp del Figueres
José Solivelles, entrenador del primer equip, ja havia advertit de les 
complicacions que tindrien els seus homes per sentir-se còmodes en 
un camp de les dimensions que té el de la Unió Esportiva de Figueres. 
La setena jornada de la temporada va portar la segona derrota als de 
Granollers, que no estan acostumats a jugar en un terreny de joc de 105 
x 70 metres. El partit va acabar 1-0, tot complint amb el pronòstic d'una 
derrota que era previsible. Ara, l'EC compta amb 11 punts. El vuitè matx se 
celebrarà diumenge i rebrà el Cerdanyola FC, un conjunt que ve de perdre 
contra el Terrassa FC. "Després de la derrota a domicili, el vestidor no surt 
tocat a enfrontar-se al Cerdanyola", notifica Solivelles. 

Els Spartans, en plena temporada
Diumenge, el sènior masculí es va desplaçar a Badalona per disputar 
un partit que va concloure en la victòria de 12 a 22. El cap de setmana 
també va ser el torn del sènior femení, que va perdre per 15 punts de 
diferència contra el Club Rugby Alella. Per altra banda, els equips S14, 
S16 i S18 van jugar les seves disputes a casa, al camp de la Font Verda.

Conciliar esport i família
Obertes les inscripcions al programa Mentre 
la canalla fa esport, tu també, una iniciativa 
adreçada a famílies que tinguin infants menors 
de 15 anys els quals practiquin un esport
a una entitat esportiva de Granollers.

ESPORTS

José Solivelles –amb experiència 
professional prèvia al Club Es-
portiu Sabadell a Segona Divisió–, 
es proposava, pel que fa a objec-
tius esportius, "ser en dos anys 

av

VICTÒRIA per 1 a 2 contra el CF Vilanova del Vallès

GRANOLLERS. L'Atlètic del Vallès 
començava la temporada amb una 
renovació d'11 jugadors. La del 
cap de setmana va ser la segona 
victòria consecutiva, que va plan-
tar cara al CF Vilanova del Vallès 
en una disputa que va acabar 1-2. 
Diumenge, els de l'AV jugarà a casa 

contra el Lliçà d'Amunt. "Aquesta 
setmana el nostre objectiu és 
fer tres de tres seguits", expo-
sava el tècnic Raúl Vilaseca. "Tot i 
això, no serà fàcil perquè el Lli·
çà d'Amunt, la temporada ante·
rior, va quedar molt ben classi·
ficat", afegia l'entrenador. 

Tercera Catalana  DIFÍCIL MATX CONTRA EL LLIÇÀ D'AMUNT

L'equip renovat de l'Atlètic 
del Vallès, sobre rodes

Tercera Catalana

Dissabte, el Club Esportiu Llerona 
va guanyar 4-3 contra el Montor-
nès Norte a casa. El protagonista 
del partit va ser l'àrbitre, que va 
anul·lar dos gols dels visitants i va 
expulsar Adrián Luna. 

El del Llerona, 
un partit polèmic

Segona Catalana 

Després de dos empats consecu-
tius, diumenge, els franquesins 
van aconseguir la victòria (0-3) 
durant la cinquena jornada de la 
temporada al camp de l'equip B 
del Club Esport Sabadell.  

El CF Les Franqueses 
surt de l'empat 

un equip candidat a la zona de 
play·off per pujar a Segona Di·
visió B". Actualment, els homes 
del primer equip ocupen la vuite-
na plaça de la classificació.  
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LES FRANQUESES. José Ramírez, 
president de l'Associació Espor-
tiva Handbol (AEH) Les Franque-
ses, reflexionava sobre els valors 
que s'aprenen mitjançant l'esport. 
"L'handbol permet aprendre 
disciplina, companyerisme, 
competitivitat, competició, que 
tot té unes normes, valors que 
al carrer no hi són. Nosaltres, 
des del club, procurem que els 
infants i joves treballin fort des 
del primer moment", explica Ra-
mírez, que des del maig del 2018 
és president de l'entitat.

Aquesta temporada, el club ce-
lebra 60 anys de trajectòria des 
de la seva constitució, sis dècades 
que no han estat mancades d'al-
tibaixos. "Hem tingut moments 
de tot. Vam passar una etapa en 
la qual vam tenir greus proble·
mes econòmics, ara farà uns 18 
anys, però passat un temps vam 
aconseguir fer renéixer l'enti·
tat. Vam constituir·nos en asso·
ciació i vam canviar el nom a la 

"A l'handbol s'aprenen valors, com 
la disciplina, que al carrer no hi són"

que ja existia abans i que havia 
desaparegut", relata el president.

El maig de 1959, quan el BM 
Granollers gaudia de 15 anys d'ex-
periència en la creació d'un club 
d'handbol i la Roca del Vallès en 
portava 6, un col·lectiu de joves 
entusiasmats per l'esport, amb 
Joan Bufí al capdavant, van deci-
dir començar a practicar aquesta 
disciplina esportiva. Ho van fer als 
terrenys que hi havia al costat de 
l'església de Corró d'Avall, en un 
moment en què encara no es juga-
va a pista. Ramon Canal, Pere For-
tuny, Josep Corbera, Joaquim Edo 
i Joan Miralles, entre altres juga-
dors, van començar a donar forma 
al primer equip d'handbol que tin-
dria les Franqueses. Entrenats per 
Jaume Valls, l'entitat es va forma-
litzar amb el nom de Club Balon-
mano Las Franquesas. A mitjans 
dels 70, el club va desaparèixer 
arran de la nova normativa de la 
Real Federació Espanyola d'Hand-
bol, que implicava més pressupost 

aeH les FranQueses

PRIMERA SEU L'handbol es jugava al costat de l'església de Corró d'Avall 

ENTITATS  L'AEH LES FRANQUESES CELEBRA, ENGUANY, EL 60è ANIVERSARI AMB UN PROGRAMA D'ACTES QUE COMENÇARAN A L'ENTORN DEL TORNEIG JOAN BUFÍ

cions d'handbol, bàsquet, tenis i 
bàdminton. Finalment, l'handbol 
va acabar agafant el nom d'Asso-
ciació Esportiva Handbol (AEH) 
Les Franqueses. "Un dels mo·
ments que recordem amb ma·
jor impacte positiu va ser quan 

en els clubs federats.
L'any 1982 es va construir l'ac-

tual complex esportiu municipal 
de les Franqueses, i es va aprofi-
tar per crear la nova entitat, ano-
menada llavors Club Esportiu Les 
Franqueses, que incloïa les sec-

GRANOLLERS. Diumenge, el pri-
mer equip femení del BM Grano-
llers va guanyar contra l'equip 
Zubileta Evolution BM Zuazo per 
35 a 32, un rival que el tècnic pre-
veia, a priori, complicat. La terce-
ra jornada de la Lliga Guerreras 
Iberdrola d'enguany és la primera 
victòria del KH-7 a casa i la sego-
na consecutiva de la temporada, 
ja que el KH-7 BMG va triomfar, 
fa unes setmanes, contra el Meca-
lia Atlético Guardés, i aconseguia 
així la primera victòria d'aquesta 
temporada. El proper partit serà 
dissabte, a les 18 h, al Pavelló de 
Los Sueños (Madrid) contra l'Hel-
vetia BM Alcobendas.

El partit de diumenge a la tarda 
no es presentava fàcil. De fet, Ro-
bert Cuesta, entrenador del KH-7, 
havia alertat d'un rival complicat. 
El Zubileta Evolution BM Zuazo 
compta amb "una pivot molt 
bona que dificulta l'oportunitat 
de poder guanyar a casa", relata-
va Cuesta les setmanes anteriors. 

Malgrat les dificultats i un empat 
al descans del partit, moment que 
anaven 17 a 17, les joves del KH-7 
van aconseguir imposar-se evi-
denciant el marcador de 35 a 32.

La propera disputa serà dissabte 
a les 18 h a Madrid, al Pavelló de Los 
Sueños, contra l'Helvetia BM Alco-
bendas, equip que la temporada 
anterior va quedar en 11a posició 
a la classificació de 14 llocs possi-
bles amb 15 derrotes, cinc empats i 
només sis victòries. Malgrat la mala 
tendència d'aquest equip la tempo-
rada 2018-2019, l'entrenador de 
les granollerines augura un partit 
molt difícil, de nou. "Les jugado·
res de l'Alcobendas estan en una 
forma física molt forta i la pista 
és molt complicada. Nosaltres 
ho encarem amb moltíssimes 
ganes, i tenim una setmana per 
davant per preparar el partit", 
determinava Cuesta. "A més, som 
conscients que és un partit molt 
important, perquè poder sumar 
els dos punts faria que el KH·7 

El KH-7 referma a casa 
la bona ratxa en els resultats

HANDBOL  LES DE CUESTA ESTAN MARCANT UN BON INICI DE LA LLIGA GUERRERAS IBERDROLA

Lliga Asobal

"El de divendres és un partit de vida o 
mort", comentava Antonio Rama, tèc-
nic del primer equip masculí del BMG. 
Divendres, el Fraikin s'enfrontarà al BM 
Benidorm (20.30 h) a casa. Aquesta 
disputa és el matx clau de l'inici de la 
lliga després d'una arrancada de tem-
porada que no ha estat gaire fructífe-
ra, ja que el Fraikin acumula només 3 
punts.  "Necessitem guanyar, i da-
vant del Benidorm hauríem de po-
der", afegia Rama.

PARTIT DEL FRAIKIN 
"DE VIDA O MORT"

estigués enganxat als equips de 
dalt, els que van primers a la clas·
sificació, i això ens motiva molt 
aquesta setmana", afegia l'entre-
nador de les jugadores de la Lliga 
Guerreras Iberdrola. i AÏDA JImÉNeZ

ESCALADA  LA METEOROLOGIA VA RESPECTAR LA JORNADA 

La tercera edició del Granollers Climbing 
Festival va comptar amb 120 participants
Granollers Climbing Festival (GCF) ha conclòs la seva tercera edició amb 
molta satisfacció per l'alta quantitat de participants. Enguany han estat 
120 els inscrits a la festa de l'escalada urbana. L'acte central va ser  
dissabte i durant la jornada es van escalar llocs públics i emblemàtics de 
la ciutat, com la plaça Josep Barangé, la plaça de l'Església, el carrer de 
Santa Elisabet, la plaça Josep Maluquer i Salvador, i la façana del Teatre 
Auditori de Granollers. "El nivell de les persones que van escalar era força 
alt. Estem molt contents de com ha anat el festival aquest any. Sort que 
el temps meteorològic va aguantar i dissabte vam poder celebrar el plat 
fort", detallava Pep Rastrero, d'Illa Sports, una de les entitats organitzadores. 
"El final de festa va ser molt complet. Hi havia un ambient molt crescut i 
positiu, fins i tot vam tenir speaker", afegia el membre d'Illa Sports, que 
juntament amb l'Indoorwall i l'AEG, impulsen el Climbing Festival. 

gcF

Reconeixement

La Federació Catalana d'Handbol (FCH) 
ha atorgat a l'AEH Les Franqueses el 
Trofeu FCH per la tasca de promoció de 
l'handbol que va desenvolupar l'entitat 
la temporada anterior. El club recolli-
rà, divendres el premi a Amposta, en el 
marc de La Festa de l'Handbol Català.

L'AEH RECOLLIRÀ EL 
GUARDÓ A AMPOSTA

l'equip sènior femení va pujar 
a Primera Divisió espanyola.", 
resalta Ramírez.

Comencen les celebracions
L'AEH Les Franqueses té 300 juga-
dors repartits en 23 equips, xifra 
que contrasta amb els 2 equips ini-
cials que tenia el club, fet que de-
mostra l'àmplia expansió del club. 
Per celebrar-ho, dissabte, els ben-
jamins i alevins jugaran la 12a edi-
ció del Torneig Joan Bufí, en honor 
a un dels fundadors de l'entitat. 
"Estem molt orgullosos de cele·
brar que el Vallès és el bressol 
de l'handbol. A més, ara ens tro·
bem en un molt bon moment", 
conclou el president de l'AEH. i A.J.

Diumenge el primer equip femení del BMG es va imposar 35 a 32 al BM Zuazo



dj, 10 octubre 2019 29ESPORTS

L'Associació Esportiva (AE) Carles 
Vallbona presentava, divendres, 
el projecte Dual Career for Wo-
men Athletes (DONA) Voleibol a 
entrenadors, jugadores i famílies. 
La iniciativa, finançada per la Co-
missió Europea, pretén facilitar la 
compaginació de la competició es-
portiva amb els estudis superiors. 
Les jornades es van estendre fins 
diumenge al vespre i van acollir 
cinc conferències sobre nutrició, 
psicologia i educació esportiva. 

Anna Jordana, psicòloga de l'es-
port i professora de la UAB, va 
exposar que "per afavorir les 
carreres duals, que són les que 
permeten compaginar d'una 
forma còmoda la pràctica d'un 
esport amb els estudis, cal en·
tendre les persones en el seu 
conjunt, contemplant totes les 
esferes de la seva vida. Això 
permetrà obtenir bons resul·
tats", exposava la psicòloga. 

"Nosaltres esperem que les 
nenes ho vegin de forma posi·

arxiu

FORMACIÓ  MARIONA CASANOVAS, COORDINADORA DEL PROJECTE DONA, EXPLICAVA DIVENDRES LA INICIATIVA DE L'AE VALLBONA A LES FUTURES BENEFICIÀRIES

"Volem que les joves puguin estudiar 
i practicar voleibol sense renúncies"

Testimoniatge

La presentació va comptar amb la pro-
jecció dels vídeos que van preparar les 
dues ambaixadores del projecte DONA, 
Aina Berbel i Emma Camps. Les joves 
esportistes van explicar les pròpies 
dificultats a l'hora de compaginar la 
pràctica esportiva i els estudis, servint 
de casos reals a totes les assistents.

EL PROJECTE PARTEIX 
DE CASOS REALS

tiva, perquè ara ara, en l'etapa 
de batxillerat, jugant a alta o 
baixa competició, veuen com 
un ompediment o l'esport o se·
guir estudiant.", explicava Ma-
riona Casanovas, coordinadora 
del projecte. "El que volem és 
ajudar·les, formar·les i que ho 

vegin com una realitat viable. 
És igual si juguen a quarta o pri·
mera divisió", afegia. 

DONA és un projecte original per 
dues raons. "Existeixen propos·
tes similars, però més dirigides 
a nois que a noies i, sobretot, en·
focades a esportistes d'elit. No·

saltres ens dirigim al col·lectiu 
femení que no està en una situ·
ació d'elit", explicava Joan Carles 
Marín, ànima mater del projecte 
juntament amb Casanovas.

Per guanyar en salut
La iniciativa, que té la intenció de 
millorar els rendiments esportius 
però també els acadèmics, va co-
mençar al gener. Fins ara, s'ha 
dut a terme un exhaustiu període 
d'anàlisi a càrrec d'una univer-
sitat d'Eslovènia que ha permès 
arribar a la conclusió que, arriba-
da l'adolescència, les joves senten 
que no tenen temps per formar-se 
acadèmicament i, alhora, practi-
car un esport, amb l'exigència que 
ambdues activitats comporten. 
Els resultats confirmen com les 
esportistes se senten pressiona-
des per tirar endavant una situ-
ació que els provoca falta de son, 
cansament, sacrificis, renúncies i 
lesions físiques.

La proposta que, fins al desem-

bre del 2020, s'emprendrà en fase 
pilot, oferirà, durant un any i mig, 
reforç escolar gratuït, fisiotera-
peutes, psicòlegs, formacions de 
més qualitat per als entrenadors, 
tallers i activitats que permetran 
desbloquejar l'angoixa de les at-
letes. A més, també es crearà un 
equip de voleibol femení i es posa-
ran a l'abast de totes les noies tres 
tallers sobre motivació, establi-
ment d'objectius, gestió del temps 
i perseverança. Els entrenadors  
també rebran formacions de co-
municació a la pista i facilitats per 
conèixer, amb més profunditat, els 
seus equips.  AÏDA JImÉNeZ

200 INSCRITES al que serà un projecte que millorarà la qualitat de vida
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Pol Espargaró va quedar en una 
meritòria 13a posició després 
d'haver sigut operat del radi dis-
tal. El granollerí va ser capaç de 
córrer la prova a Chang (Tailàn-
dia) al complet. Qui no va poder 
finalitzar la carrera aquesta vega-
da va ser el seu germà gran, Aleix. 
Nou voltes abans de finalitzar la 
cursa va haver-se de retirar per 
problemes tècnics. 

MOTOR |  MotoGP

Pol Espargaró acaba
en 13è lloc, malgrat 
la fractura de la mà 

El novell CNG Running Team, 
equip de corredors no federat del 
Club Natació Granollers, ha tingut 
representació, per primera vega-
da, en una Marató. I ha estat de la 
mà de Jordi Pelay, que ha aconse-
guit finalitzar la cursa de Berlín en 
un temps de 3 hores, 43 minuts i 
27 segons. La prova alemanya es 
va celebrar el 29 de setembre, tot 
un repte per al runner del club. 

Jordi Pelay, del CNG 
Running, finisher a 
la Marató de Berlín

"La trobada de voluntaris que fem cada any, enguany serà més emotiva", 
comenta Eduard Riera, president de l'AEG, després de celebrar diumenge la  
30a i última edició de la tradicional Matagalls-Granollers. Probablement l'anunci 
de la fi de l'activitat ha fet que, precisament en aquesta edició, hagin pujat en 
inscripcions a La Semi de 20 quilòmetres, tot i que hi ha hagut menys participants 
a la versió completa de 40 quilòmetres.

L'AEG dóna pas a nous horitzons

Diumenge al matí es va celebrar, 
a Parets, la 14a edició de la Cursa 
Popular. Les tres primeres classi-
ficades a la categoria de 10 qui-
lòmetres són esportistes del Club 
Atlètic (CA) Granollers, Elisabet 
Martin —43:26—, Nídia Borget 
i Vanessa Sancho. En categoria 
masculina, la cursa la va guanyar 
Joan Palomeras, del Club Natació 
(CN) Caldes. 

ATLETISME

Elisabeth Martin 
guanya la Cursa 
Popular de Parets

Dissabte a la tarda el CB Granollers 
Blockchain BCN-AP va aconseguir 
la victòria a casa contra el potent 
Coalci CB Sant Josep de Badalona. 
La disputa, que va acabar 67 a 62, 
no va ser segura fins a la darrera 
part del partit. La segona jornada 
de la temporada va ser una lluita 
constant perquè "la Copa de Ca·
talunya és una competició molt 
igualada entre tots els equips", 
tal com explicava el tècnic, Ricard 
Ventura. Finalment, es va comp-
tar amb la participació de Ricardo 
Baltà i Carles Homs, que tot i jugar 
pocs minuts, van poder disputar 
el matx. Ambdós jugadors, durant 
la primera jornada de la competi-
ció, havien sigut baixes.

La pròxima jornada torna a ser 

xavier solanas

BÀSQUET | Copa Catalunya  L'ENTRENADOR ALERTA QUE EL PROPER RIVAL TÉ UN BASE EXCEL·LENT

Primer triomf del CB Blockchain 
BCN-AP abans de rebre l'Horta

BLOCKCHAIN -  UE HORTA
Dissabte, 12  17.45 h c/Girona

BLOCKCHAIN BCN-AP 67
SANT JOSEP DE BADALONA 62

a casa. Dissabte, a les 17.45 h, els 
granollerins s'enfrontaran a la 
Unió Esportiva d'Horta, un equip 
"farragós que té un base molt 
bo, Pau Ferragut, que segur que 
complica la victòria", adverteix 
Ventura.

L'equip granollerí Blockchain 

BCN-AP compta amb un fixatge 
estrella per a aquesta temporada, 
Marc Subirachs. De moment, és el 
màxim anotador de l'equip. 

Dissabte, l'equip absolut de water-
polo del Club Natació Granollers 
(CNG) s'estrenava a Lliga contra el 
CDW Màlaga, un partit celebrat a la 
piscina exterior de les instal·laci-
ons granollerines que va acabar en 
empat a 11 amb un to agredolç per 
no haver aconseguit els màxims 
punts en joc, tot i ser un resultat 
positiu tenint en compte que els 
de Bruder vénen d'una profunda 
renovació com a conjunt.

Als granollerins els va costar 
entrar al partit i el ritme el va 
marcar el rival, que al descans ja 
portava avantatge. A la segona 
part, el CNG va aconseguir remun-
tar el joc, tant en l'àmbit ofensiu 
com en el defensiu, i va arribar a 
igualar el marcador. "Era el nos·
tre primer partit, amb moltes 
incorporacions, i és natural que 
en les dues primeres parts ens 
costés entrar al joc.", valora el 

cng

WATERPOLO |  Primera Divisió  MADRID ÉS EL PROPER DESTÍ DE LA COMPETICIÓ

ESCALFANT MOTORS L'equip continua rodant-se després de la renovació

El CNG es va acostant a la victòria

VICTÒRIA per 67 a 62 contra el Coalci CB Sant Josep de Badalona

tècnic eslovac.  "Si volem ser exi·
tosos, primer hem de començar 
a creure totalment en les nos·
tres qualitats, fet que finalment 
vam aconseguir demostrar en 
les dues últimes parts de la dis·
puta", conclou Bruder.

La segona jornada lliguera es 
jugarà diumenge (17 h), a Madrid, 
contra el Club Natació La Latina, 
un rival que ve de perdre contra el 
Molins de Rei (11-14). 

Els èxits de la temporada anterior en campionats d'Europa i del món 
per part de la natació artística del CNG han estat reconeguts per la Real 
Federación Española de Natación (RFEN) durant la 10a Gala. L'acte es 
va celebrar divendres a la seu del Comitè Olímpic Espanyol, a Madrid, 
on es va rebre la bona feina de les nedadores d'artística que van pujar 
al podi internacional. La RFEN va entregar les Medalles Extraordinàries 
al Mèrit Esportiu a les granollerines. 

NATACIÓ ARTÍSTICA

Reconeixements locals a la gala de 
la Federació Espanyola de Natació

Vuitanta persones van celebrar el 
Dia Internacional de la Gent Gran 
participant a les activitats del 
Club Natació Granollers durant la 
segona edició de la Diada Sènior. 
Dissabte, amb l'esperit festiu de la 
jornada internacional, es va rein-
vidincar "una societat apta per 
a totes les edats", segons procla-
mava l'Assemblea General de Na-
cions Unides per aquest dia. 

La Diada Sènior, 
una jornada per a 
la gent gran activa

aeg
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Menú | 28€

31 octubre · Nit terrorífica 

MASIA CAN RAIMI RESTAURANT
Urbanización Can Raimí, 8. Argentona
canraimirestaurant@gmail.com

PÓCIMA MÁGICA DE TUÉTANO DE ZOMBIE
Crema de carbassa, taronja i gingebre 

amb cruixent de parmesà

CAPRICHOS DE  BRUJA RELLENOS
Raviolis de bolets amb salsa de fruits secs

ENSALADA DE TRIPAS Y DESPOJOS
Amanida de magrana, codony i formatge manxec

ESPALDA DE HOMBRE LOBO A LA BRASA
Entrecot a la brasa amb xips de patata i moniato

MURCIÉLAGOS ASADOS
CON RESIDUOS DE ALIMAÑAS

Confit d’ànec amb carbassa caramelitzada

AQUELARRE DE LA BRUJA DEL PANTANO
Orada a la sal

DULCE ASESINATO
Panellets i castanyes

BREBAJES DE LA CRIPTA
Vi, aigua o refresc

Menú infantil | 15€
PICA PICA SANGRIENTO Y 

MOMIAS TERRORÍFICAS CON PATATAS
Postre i beguda

Amb l’espectacle del gran magALIS-KIM

Per als més petits:

concurs de

disfresses

Per als adults:
musica,

jocs i moltes
sorpreses...

RESERVAS A
607 840 126 · 652 374 098
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'ccgr.corcambra.cat'Tori Sparks, al pub Rauxa
Aquesta és l'adreça del nou web del Cor de  
Cambra de Granollers, una de les corals de veus 
mixtes més activa i amb més projecció del país. 
Hi trobareu l'agenda de concerts, vídeos, 
notícies i les biografies del cor i del director.

La compositora nord-americana Tori Sparks, traslladada el 2011  
a Barcelona, actuarà dissabte (21.30 h) al pub Rauxa del carrer  
Ricomà de Granollers. A partir del seu setè àlbum fusiona el rock,  
el blues i el flamenc en un so que s'ha tornat en el seu segell  
distintiu. Enguany està fent gira amb Wait no more.

La Gralla presenta 
el recull d'articles 
'Beneïda sigui la 
serp' de Sònia Moll

Manel Aisa advoca 
per l'anarquisme i 
'Per un canvi d'hàbits'

La filòloga, poetesa i columnista 
Sònia Moll serà avui, dijous (19 h), 
a la llibreria La Gralla per presen-
tar el seu recull d'articles publi-
cats quinzenalment des de 2015 
a la Directa, Beneïda sigui la serp 
(Godall Edicions, 2019). També hi 
seran la poeta i traductora Cori-
na Oproae i l'escriptora Carme 
Ballús. Moll també ha publicat un 
llibre juvenil L'últim estrip d'ai-
re (1998), dos llibres de poemes, 
Non si male nunc (2008) i I Déu en 
algun lloc (2014), i un recull de 
proses poètiques, Creixen malgrat 
tot les tulipes (2013). Alguns dels 
seus poemes han estat musicats 
per Clara Peya, amb qui ha creat el 
recital poètic Carta blanca. 

Avui, dijous (19 h), Manel Aisa pre-
senta a l'Anònims el llibre Per un 
canvi d'hàbits. Anarquisme i munici-
palisme al segle XXI. Aisa és llibre-
ter, va ser sindicalista de la CNT i 
president de l'Ateneu Enciclopèdic 
Popular (AEP). Al volum, Aisa pro-
posa "una societat més culta i crí·
tica des de baix, un federalisme 
del poble i les seves ensenyances 
de cooperativisme, autogestió 
i solidaritat a la recerca d’una 
pràctica social que ens perme·
ti viure en un món molt menys 
agressiu", reclama per garantir la 
continuïtat com a espècie. 

LITERATURA

Granollers s'ha adherit novament 
a les Jornades Europees del Pa-
trimoni, que se celebren entre 
divendres i diumenge. En aquesta 
ocasió, la ciutat ha volgut fixar-se 
en un element del patrimoni ar-
quitectònic: les decoracions de les 
finestres gòtiques i renaixentistes 
amb mascarons i carasses.

Així, diumenge (11 h) es farà 
una visita guiada a càrrec de la 
historiadora de l'art Cinta Canta-
rell, qui sortirà del Museu de Gra-
nollers per mostrar el bon nom-
bre d'elements arquitectònics 
que recorden el passat medieval i 
modern de Granollers, tant a dins 
com a fora del que havia estat el 
recinte emmurallat. Es tracta d'un 
recorregut pels carrers del centre 
per conèixer la ciutat de l'època 
a través de les finestres gòtiques 
i renaixentistes. En general, les 
cases d'aquest període no eren 
gaire luxoses, però les famílies 
benestants sí que decoraven les 
finestres amb mascarons i ca-
rasses per donar-hi un caire més 
noble. Així, Cantarell convidarà a 
alçar la mirada a les façanes per 
observar, sobretot, què expliquen 
els mascarons i inscripcions de les 
finestres sobre els estadans.

Acompanyament musical
La visita guiada comptarà també 
amb un acompanyament musical, 
a càrrec del duet Bergamasca, for-

i renaixentistes. Entre altres para-
des, de ben segur que la plaça de la 
Porxada oferirà exemples diversos 
–el casal Perpinyà, Can Piguillem–, 
així com les places de les Olles i de 
l'Oli –can March–, i els carrers San-
ta Anna –amb els mascarons, ara 
força malmesos, de Cal Monjo– i 
Corró, entre altres indrets amb ele-
ments ornamentals testimoni de la 
història de Granollers. 

Les Jornades Europees del Pa-
trimoni són una iniciativa del 
Consell d'Europa i la Comissió 
Europea que se celebra ininter-
rompudament a Catalunya des de 
1991 per acostar la ciutadania al 
patrimoni arquitectònic.  m.e.

arxiu

L'ANTIC HOSPITAL ASIL  L'edifici encara manté les consultes externes

ARQUITECTURA  L'ITINERARI, A CÀRREC DE LA HISTORIADORA CINTA CANTARELL, COMPTARÀ AMB LA MÚSICA DEL DUO BERGAMASCA

Les Jornades del Patrimoni es fixen 
en les carotes de finestres de la ciutat

mat per Laia Saperas (traverso) 
i Xavier Soler (tiorba, viola de mà 
i guitarra barroca), que amenit-

zaran l'activitat amb un repertori 
indicat per acompanyar els desco-
briments arquitectònics medievals 

n En el marc de les activitats del cen-
tre d'interpretació històrica l'Adoberia, 
diumenge (11 h) es farà el taller Dibui-
xem el Granollers medieval, adreçat a 
infants d'entre 6 i 12 anys. L'arquitecta i 
professora de dibuix Imma Ortega ex-
plicarà com era la ciutat emmurallada 
i, amb la informació de la qual es dis-
posa, i sobre una plantilla de la silueta 
de les muralles i els carrers i les places 
principals, els infants hi podran dibui-
xar les cases de la ciutat del segle XVI, 
un cop construïda la Porxada. L'activi-
tat és gratuïta.

L'ADOBERIA DIBUIXA 
LA CIUTAT MEDIEVAL

amgr

CULTURA

Descobrir la Tèrmica amb el fogoner
Un altre dels espais patrimonials de la ciutat que es proposen descobrir en 
el marc de les jornades és La Tèrmica de Roca Umbert. Per això, dissabte 
(18 i 20 h) s'hi farà, de nou, una visita teatralitzada, de la mà de Joan Forns 
Alluer, que es posarà a la pell del fogoner que controlava el vapor de la 
caldera que feia funcionar els telers de l'antiga fàbrica. El fogoner farà 
un recorregut per l'espai, que permetrà descobrir com a partir de carbó, 
fuel i gas es produïa l'electricitat que necessitava Roca Umbert. L’edifici 
va ser construït a inicis de la dècada dels anys 50 del segle passat, ja que, 
segons la documentació, el 1952 ja hi havia instal·lada la primera caldera. 
L’augment de la producció tèxtil i les habituals restriccions elèctriques  
van fer necessària la compra d’aquest equipament perquè proporcionés, 
de manera autònoma, l’energia que la fàbrica necessitava. La visita és 
gratuïta, però cal inscriure's a info@rocaumbert.cat.

godall edicions

L'Arxiu recorda l'edificació 
de l'Hospital Asil el 1919
L'Arxiu Municipal de l'Ajunta-
ment de Granollers (AMGr) tam-
bé se suma a les Jornades del 
Patromoni amb una mostra foto-
gràfica a l'arxiu digital –arxiufo-
tografic.granollers.cat–, que re-
cupera l'època de la construcció 
de l'Hospital Asil de Granollers, 
entre 1914 i 1919. De fet, l'AMGr 
també li dedica el document del 
mes, amb uns plànols de la planta 
del que llavors seria el futur edi-

ci, que es va inaugurar el 1923. A 
més, l'expedient que l'AMGr ara 
difon a través el seu web –grano-
llers.cat/arxiu– també inclou una 
valoració de les parcel·les on es 
va construir l'edifici i una propos-
ta d'estatuts per a l'associació que 
va impulsar-ne la construcció.

Aquesta documentació s'em-
marca en la donació que va fer 
Pere Clariana de Seva a l'AMGr, 
que va de 1521 a 2005. 
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TRADICIÓ  GERARD NOGUEIRA I ROSA FERNÁNDEZ MARTRAS GUANYEN ELS ALTRES DOS GUARDONS

El jurat premia 'La plaça vibra' 
de Débora Cano al #fotodrac2019
GRANOLLERS. Diumenge, al restau-
rant Anònims –que ha exposat una 
selecció de 17 fotografies seleccio-
nades– es lliuraven els premis del 
concurs #fotodrac2019, que con-
vocava l'entitat Drac de Granollers 
per reconèixer les millors imatges 
de les bèsties de foc de l'entitat  
–inclòs el Drac petit i la Granota de 
Can Bassa– que es van fer durant 
la Mostra de Bestiari i la Festa Ma-
jor de Blancs i Blaus.

La fotografia guanyadora del 
premi que atorga el jurat –format 
pels fotògrafs Arian Botey, Jordi 
Ribó i Toni Torrillas– és La plaça 
vibra, de Débora Cano, qui s'ha 
endut material fotogràfic cedit 
per Ribó Fotògraf. 

El premi triat pels patrocina-
dors del concurs –Jordi Ribó Fotò-
graf i Restaurant Anònims– ha es-
tat per la imatge amb el títol més 
llarg –En la meua boca un correfoc, 
en la teua orella una verbena, si la 
canço mata la pena, som emissaris 
de la mort…– de Gerard Nogueira, 
qui s'ha endut un sopar per a dues 

persones a l'Anònims. 
Finalment, el premi de la vota-

ció popular, dotat amb un pack 
de productes de marxandatge de 
Drac de Granollers, ha estat per 

drac de granollers

PREMI DEL JURAT  'La plaça vibra' de Débora Cano s'endú el guardó

Cercle d'espurnes, de Rosa Fernán-
dez Martras. Aquesta és l'única 
fotografia guardonada que no té 
com a protagonista el Drac, sinó la 
Granota de Can Bassa.  

El Cinema Edison participa per 
primera vegada al festival Pano-
ràmic, que arribarà a la tercera 
edició a Roca Umbert, del 17 al 20 
d'octubre. Per anar obrint boca, 
però, el cinema del centre projec-
tarà la recent pel·lícula Apollo 11, 
de Todd Douglas. El film, a través 
de material exclusiu en 65 mm 
facilitat per la NASA, descobreix 
una visió fins ara inèdita de la 
missió de l'Apollo 11, que fa 50 
anys va portar l'home a la lluna  
–precisament el tema sobre el 
qual gira l'edició del Panoràmic 
d'enguany–. La sessió serà di-
marts a les 20 h, coincidint també 
amb el cicle Dimarts Singulars.

La ponència inaugural
El festival pròpiament dit, però, 
obrirà les portes el dijous 17 d'oc-
tubre a la tarda (16 h), amb un ta-
ller de treball a càrrec de l'escrip-
tora i artista visual Alicia Kopf. 
Amb el títol Intimitat especulativa. 
Afectes especials, s'hi podrà parti-
cipar a la sala La Miranda, de l'Es-
pai d'Arts de Roca Umbert.

IMATGE  EL FESTIVAL TRACTA L'ARRIBADA DE L'HOME A LA LLUNA

L'Edison projecta 'Apollo 11' 
com a prèvia del Panoràmic

El tret de sortida ofical serà a les 
20.15 h a la sala Nau B1, amb la 
ponència inaugural Última Thule, 
la colonització de l'espai, a càrrec 
de Joan Fontcuberta, director del 
festival, i de l'astrofísic Guillem  
Anglada-Escudé, qui va liderar 
l'equip que el 2016 va descobrir 
Proxima B, l'exoplaneta potenci-
alment habitable més proper a la 
Terra. Fontcuberta explicava que, 
de fet, l'Última Thule permet tam-
bé explorar el concepte del límit.   

arxiu

LA CARÀTULA  'Apollo 11'
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TEATRE  EL TEXT DEL DRAMATURG ANGLÈS JEZ BUTTERWORTH VA SER UNA DE LES ESTRENES MÉS SONADES DEL GREC 2019

'Jerusalem', l'èxit de Manrique 
amb Pere Arquillué, arriba al TAG
GRANOLLERS. Aquest cap de set-
mana arriba al Teatre Auditori de 
Granollers (TAG) una de les es-
trenes més sonades de la darrera 
edició del festival Grec de Barcelo-
na. Julio Manrique dirigeix un text 
transgressor que el dramaturg an-
glès Jez Butterworth va estrenar 
al Royal Court Theatre de Londres 
el 2009, i que es va convertir en 
un veritable fenomen teatral. Je-
rusalem té tots els ingredients per 
repetir aquest èxit a Catalunya, on 
l'experimentat Pere Arquillué es 
posa a la pell de l'antiheroi prota-
gonista d'aquest conte punk que 
esdevé un crit de llibertat.

Així, el protagonista és un home 
decadent, abandonat, patètic, però 
també valent i divertit, que genera 
tant rebuig com atracció, tanta 
ràbia com compassió. Arquillué 
encarna Johnny Rooster Byron, un 
malgastador per excel·lència, que 
és, alhora, l'home més i menys po-
pular de la ciutat, i, a més, està en 
crida i cerca. Els funcionaris del 
consell el volen desallotjar, el seu 

fill vol que el porti a la fira per pas-
sar el dia amb ell, Troy Whitworth 
vol clavar-li una pallissa i els seus 
amics volen anar de festa amb ell. 
Un personatge al pur estil Gran 
Lebowski dels germans Coen, vaja.

El muntatge parteix de les es-
sències de la vella Anglaterra per 
reflexionar sobre la fi de les utopi-
es. S'inspira en la lletra de la can-

tag

PERE ARQUILLUÉ  Interpreta l'antiheroi d'aquest conte punk de Butterworth

çó amb el mateix nom, creada per 
Sir Hubert Perry el 1916, que es 
va convertir en un dels himnes no 
oficials d'Anglaterra i que va sonar 
en totes les esglésies del país. Un 
autèntic crit salvatge de llibertat 
de 180 minuts de durada. Una obra 
divertidíssima i èpica que apel·la a 
la màgia i resulta políticament in-
correcta. Amb una barreja d’humor 

Ds 12 i Dg 13 d'octubre, 21 i 19 h
Teatre Auditori. Preu: 28 € (Zona A)

Accessible
Aquest és el primer espectacle 
accessible de la temporada  
2019-20 al TAG. Per tant, ofereix 
a tothom que ho necessiti serveis 
d’audiodescripció –el receptor i 
auriculars es poden recollir a  
l'entrada–, bucle magnètic  
individual, subtitulació –per 
veure-la correctament es recomana 
seure a partir de la fila 8– i ajuda 
auditiva. Es recomanable reservar 
prèviament els auriculars i receptors 
(93 840 51 21). El teatre tindrà, 
en aquest primer semestre de la 
temporada, dos espectacles més 
accessibles: Cinco horas con Mario, 
el proper 1 de desembre de 2019, 
i La dansa de la venjança, el 10 de 
gener de 2020.

salvatge i tocs de comèdia a l’estil 
del Shakespeare dels nostres dies. 

Aquesta versió és una produc-
ció del Grec 2019, Teatre Romea i 
Centro Dramático Nacional aterra 
al TAG en doble funció, i encara 
queden entrades disponibles. 

x.solanas

'EL PEIX QUE SE'M MENJA LA CAMA', AMB IBARS I BAILACH

Una obra de km 0 obre la 
temporada a Llevant Teatre

TALENT LOCAL  Estel Ibars i Nora Bailach s'han format a Granollers

Llevant Teatre encetava la nova 
temporada el cap de setmana 
passat amb el muntatge El peix 
que se'm menja la cama (a quei-
xalades), protagonitzat per Estel 
Ibars i Nora Bailach, ambdues 
formades a Granollers. La nena, 
que intepreta  Ibars, mostra la in-
nocència i la senzillesa que sovint 
manquen a la vida. Ibars s'estre-

na com a professional en aquest 
paper, després de formar-se al 
cicle de grau superior en Arts Es-
cèniques d’Arsènic i d’iniciar la 
formació a l’Institut del Teatre. 
Bailach és el peix, que represen-
ta la imaginació. Bailach va fer el 
batxillerat d’Arts Escèniques al 
Celestí Bellera i ha fet residències 
al CAM de Roca Umbert.  

Una adaptació del 
Patufet i màgia, 
propostes infantils
El públic familiar té dos especta-
cles pensats especialment per a 
ell aquest cap de setmana a Gra-
nollers i les Franqueses.

D'una banda, la sala de cultura 
Sant Francesc acollirà diumenge 
(17.30 h) la versió d'El Patufet de 
la companyia Petita Brownie, que 
dóna vida al conegut personatge 
per mitjà d'un titella. Susanna Ru-
bio, actriu amb gran experiència 
amb el públic infantil, aproparà la 
història d'aquest nen tan petit que 
es pot amagar dins una col –i que 
acaba a la panxa del bou– amb un 
espectacle delicat i sensorial.

D'altra banda, el Teatre Audi-
tori de Bellavista rebrà dissabte 
(18 h) l'espectacle d'il·lusionisme 
Txema. The postman, que anirà a 
càrrec de Txema Màgic. L'alter ego 
de Txema Muñoz aporta un estil 
de màgia personal, comunicatiu i 
elegant, amb projecció internacio-
nal. Ell mateix es defineix com un 
mag del segle XXI que apropa a les 
famílies la seva passió per l'il·lusi-
onisme, que sent des de ben petit. 
El preu de les entrades per aquest 
espectacle és de 5 euros. i

ESPECTACLE FAMILIAR

L'AUDITORI DE 
BELLAVISTA VA REBRE 
20 ANYS DE GLAMUR, 
GAGS I PLATAFORMES

L'audiència de dissabte al Teatre Auditori de Bellavista va esclatar en rialles ren-
dida davant l'humor i l'experiència de més de 20 anys de cabaret modern de la 
companyia The Chanclettes. L'espectacle que commemora les seves dues dè-
cades dalt dels escenaris, #Dputucool, aplegava alguns dels trucs còmics més 
celebrat d'aquest trio d'actors, coneguts per les seves espectaculars perruques i 
sabates de plataforma. Així, doncs, no hi va faltar la fórmula del túrmixplayback, 
una barreja de cançons, barrejada amb gags de films, anuncis i programes de  
televisió. Tot plegat per deixar clar que The Chanclettes són mestres de l'humor i 
el glamur català.

xavier solanas

THE CHANCLETTES VA PORTAR EL MUNTATGE '#DPUTUCOOL' AL TEATRE FRANQUESÍ
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Amb el suport de:

CICLE

Qui mana al món?
Una visió sobre qui mana al món i 
sobre qui ostenta el poder veritable-
ment.

Ponent: 

Alfons Durán-Pich. 
És empresari. Llicenciat en Sociologia 
(Deusto), en Psicologia (UB), màster 
en Societat de la Informació i el Conei-
xement (UOC), diplomat en Adminis-
tració d’Empreses (Stanford). Graduat 
en Periodisme (EOP). Durant catorze 
anys va ser professor titular de Màrque-
ting d’Esade. És membre de l’American 
Marketing Association, de l’Academy 
of Management, de la Conway Hall Et-
hical Society i de la Skeptics Society. 
Ha ocupat la màxima posició executiva 
en  empreses industrials, comercials  i 
de serveis, i en l’actualitat és conseller 
d’una corporació industrial. Ha ampliat 
estudis especialitzats en macro i mi-
croeconomia amb el professor Peter 
Navarro de la universitat d’Irvine (Cali-
fòrnia), i sobre mercats financers, amb 
el professor Robert Shiller, de la tam-
bé universitat nord-americana de Yale. 
Autor de nombrosos llibres com, El ca-
non del Management; Catalunya, a la 
independència per la butxaca; Se’n va 
la recessió, la crisi es queda i L’oligarca 
camuflat.

17 d’octubre de 2019 
a les 19.30 h

Patrocinadors:

AFORAMENT LIMITAT
Inscripcions obligatòries a partir de la ponència del 28 de novembre de 2019 
via www.casinodegranollers.com

Assemblea Territorial de l’ANC, a Granollers

Entitats col·laboradores:

17 octubre 2019

LOCALITATS

EXHAURIDES
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MÚSICA  VEUS ESTRENA TEMPORADA A L'ESGLÉSIA AMB EL COR JOVE, DIRIGITS PER LLUÍS VILAMAJÓ

Dissabte engegava la 23a edició 
del festival independent Fusiòni-
ca, amb la presentació de la pro-
gramació que s'allargarà fins al 
19 d'octubre a la seu de Dràstic 
Punkaires. El certamen de música 
i art visual organitzat per Arcada 
Koncerts començava amb els con-
certs d'Aldrin y Collins i Wapisimo.

El cap de setmana central del 
festival, però, serà el del 17, 18 
8 19 d'octubre. Aquell divendes 
Iou3R, la nova formació electròni-
ca hereva dels aclamats lô:mueso 
pujarà a l'escenari i precedirà Es-
perit!, el projecte del vallesà Mau 
Boada. Involucrat sempre en mul-
titut d'aventures musicals (Les 
Aus i Zeidun) Boada col·labora 

JA HA VENUT MÉS DEL 80% DE LES ENTRADES DISPONIBLES

El Fusiònica completa el 
cartell amb Esperit! i Iou3R

incansablement amb una àmplia 
i heterodoxa nòmina d'artistes. 
Amb el seu projecte més personal, 
Esperit!, ha publicat ja tres discos 
de llarga durada –Endavant conti-
nu (2011), La lluminosa (2014) i, 
el més recent, Ilíada (2019).

Tal com avançava SomGrano-
llers en l'edició anterior, el cartell 
comptarà també, el dissabte 18, 
amb el trio Chaqueta de Chándal 
i la banda de Sant Feliu de Guixols 
Please Wait.

El Fusiònica acabarà dia 19 amb 
el mític grup de freecore vallesà 
Zeidun i els berlinesos War with the 
newts, que tancarà el festival amb el 
seu hardcore punk. Les entrades es 
poden adquirir a fusionica.org.  

La pianista granollerina Naima 
Ventura i la cantant Maria del Río 
van presentar el seu projecte Delight 
divendres al cicle de jazz al Casino. 
La desena de peces navegants entre 
el jazz, el pop i el soul  –i, fins i tot. 
alguna pinzellada d'electrònica– van 
encisar un públic que va acudir a la 
cita per descobrir com evoluciona el 
talent de la jove intèrpret de casa. 
Per acabar de convèncer l'auditori, 
Ventura i del Río van acudir-hi amb 
una banda en forma de sextet. I, sí, 
van convèncer.

          Naima Ventura i 
Maria del Río encisen 
el públic del Casino

xavier solanas

'LAUDATE PUERI', 
UNA SUMA DE TALENT 
CORAL, ORGANÍSTIC 
I COMPOSITIU

L'estrena de la temporada de Veus –el cor infantil d'Amics de la Unió– ha estat un 
exemple de col·laboració, suma de talent, repertori delicat i una estrena. Diumen-
ge, l'església de Sant Esteve acollia Laudate Pueri, en què Veus actuava amb el Cor 
Jove d'Amics de la Unió i un dels millors organistes de l'actualitat, Juan de la Rubia. 
L'espectacle comptava amb Lluís Vilamajó com a director convidat, un expert en el 
repertori de peces clàssiques dels dos darrers segles. Hi van sonar Mendelssohn, 
Brahms, Fauré i Poulenc. Per al final es va deixar el plat fort de la vetllada, l'estrena 
de Registres, una obra de Josep Vila i Casañas escrita especialment per a l'ocasió, 
amb un ampli ventall de registres expressius, tècnics i sonors, que va permetre als 
cantaires tornar a lluir.

toni torrillas

bankrobber

ESPERIT!  Mau Boada presentarà els temes del seu tercer disc, 'Ilíada'

'Terra de telers' anirà a Canes
Terra de telers, la nova pel·lícula del granollerí Joan Frank Charanson-
net, ha acabat el rodatge i ha anunciat que s'estrenarà a la propera edi-
ció del prestigiós Festival de Canes. El film, encara en postproducció, ha 
presentat el seu primer teaser a la gala inaugural del Festival de Cinema 
de Girona. El nou projecte del director de Pàtria i Doctrina repassa el 
pas de la misèria del camp a la industrialització a través de la vida en 
una colònia industrial en una trama que s'inicia a l'època de la Segona 
República fins al tancament de les fàbriques als anys 80,  
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ART  LA FUNDACIÓ VILA CASAS VA ENCARREGAR UN QUADRE DE GRANS DIMENSIONS AL GRANOLLERÍ

Jordi Díaz Alamà, a la col·lecció 
permanent del Museu Can Framis

GRANOLLERS. L'artista granollerí 
Jordi Díaz Alamà ha pintat una 
obra de grans dimensions per a la 
col·lecció permanent del Museu 
Can Framis, de la Funcació Vila 
Casas de Barcelona. Els responsa-
bles del museu li van encarregar 
una peça que ara forma part de la 
mostra col·lectiva inaugrada el 30 
de setembre Monòleg, diàleg i con-

cepte, que fins al 31 de desembre 
exposa part del fons propi. El qua-
dre de Díaz Alamà és Funció noc-
turna: Rèquiem a Saskia, un home-
natge a la famosa Ronda de nit de 
Rembrandt, amb unes dimensions 
de 3,5 x 4,40 metres. De fet, el pin-
tor granollerí ja havia exposat a 
Can Ramis el 2017 diverses peces 
de la sèrie #ClásicosDesollados, en 

can Framis

QUADRE EXPOSAT  L'obra de Díaz 'Funció nocturna: Rèquiem a Saskia'

què feia versions d'obres clàssi-
ques, i que ara ha continuat amb 
aquesta obra de gran format.

D'altra banda, el 19 de novem-
bre Jordi Díaz exposarà una nova 
col·lecció a la galeria El Claustre 
de Girona. 

Ball per a tothom en un espai remodelat
Molt ambient al Centre d'Arts en Moviment (CAM), dissabte, amb motiu  
de les classes obertes del programa Vine a ballar. Aquesta era una mena 
d'estrena no oficial de l'espai, que s'ha remodelat recentment per tal 
d'afegir-hi nous serveis, així com una nova sala més petita per a treball 
d'aeris. A més, la sala gran ha incorporat una estructura que permet tant 
dividir-la com instal·lar-hi escenografies i equips visuals.

xavier solanas

DANSA  L'ESPAI DE ROCA UMBERT VA ACOLLIR CLASSES OBERTES

Fotografia

El també granollerí Lluís Estopiñan ha 
estat finalista del Premi de Pintura 2019 
de la Fundació Vila Casas, amb una 
peça de gran format de la sèrie ReVers. 
L'obra estarà exposada amb les altres 
26 pintures triades d'entre les 371 parti-
cipants al Museu Can Framis, al Poble-
nou, fins al 19 de gener. Estopiñan va fer 
la peça expressament per a la convoca-
tòria, ja que la sèrie, fins ara, ha tingut 
un format més petit. Novament, però, 
ha treballat a partir d'una fotografia i ha 
utilitzat tècnica mixta amb collage.

ESTOPIÑAN, FINALISTA 
AL PREMI VILA CASAS

Trobada d'arts urbanes davant del Gra
L'art urbà, en les seves diferents disciplines, té una cita el 19 d'octubre 
a la plaça de l'Església de Granollers en la nova edició de l'Urban Art 
Market. A partir de les 18 h, joves creadors mostraran el seu treball i 
impartiran tallers d'estampació de samarretes i pintada de grafits. A 
més, hi haurà exhibicions de ball, rap i dj. 
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HANDOL. DIVENDRES 11, 20.30 h
FRAIKIN BM GRANOLLERS - CB BENIDORM
amb Aitor Compañón i Roger Santaeugènia
BASQUET. DISSABTE 12, 17.45 h
CB GRANOLLERS-UNIÓ ESPORTIVA HORTA
amb Guillem Raich i Arnau Moya
HANDBOL. DIUMENGE 13, 17.00 h
ESPORT CLUB GRANOLLERS - F.C CERDAN-
YOLA
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 10 al diumenge 13 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

25º 15º 24º 14º 26º 16º 27º 15º

La companyia de teatre grano-
llerina Milnotes torna enguany 
a escenificar el túnel del terror. 
L'11a edició se celebrarà a La Fin-
ca, la casa antiga de l'Ametlla del 
Vallès que serveix d'escenari per 
a la continuació de la col·laboració 
iniciada l'any passat. El túnel, que 
rep el nom d'Expedient Jacqueline 
II, està organitzat, conjuntament, 
per Milnotes i La Finca. La darrera 
edició va ser un èxit de públic i la 
companyia granollerina va rebre 
la nominació a millor túnel del 
terror de l'Estat.

La temàtica del túnel del terror, 
aquest any, recrearà el curiós cas 
de Jacqueline Kretschmann, am-
pliant la trama de l'edició anterior. 
La història va sobre una nena que 
va desaparèixer cap a finals de la 
segona guerra mundial i que nin-
gú mai no va aconseguir descobrir 
què li va passar exactament. El cas 
es va tancar donant a Jacqueline 
per morta, però molts testimonis 
van assegurar que havien vist la 
nena, fins i tot, anys després de la 
seva desaparició. 

El passatge, que serà de caràcter 
interactiu, donarà protagonisme 
als participants i acollirà nous per-
sonatges, efectes especials, ambi-

entació i situacions misterioses.
El túnel de Milnotes, que tindrà 

tres plantes de recorregut i més de 
prop de 500 metres, està preparat 
per actors i tècnics professionals 
que treballen la posada en escena 
tant a l'interior com a l'exterior 
del passatge. L'activitat a La Finca, 
que disposa de pàrquing gratuït, 
estarà disponible cada diumen-
ge, a partir de les 18 h, des del 20 
d'octubre fins al 17 de novembre. 
Dijous 31 d'octubre hi haurà l'es-
pecial Halloween amb dj i música 

de tots els temps fins a les 3 h de 
la matinada. A més, a l'exterior del 
túnel hi haurà una zona chill out 
ambientada en un cementiri.

Les entrades anticipades, que 
tenen un cost de 12 euros i 15, 
depenent de la sessió, es poden 
obtenir a través del web www.en-
trapolis.com. Cal tenir en compte 
que el passatge no està recomanat 
a persones amb problemes car-
díacs, epilèptics, claustrofòbics i 
nictofòbics, ni tampoc està pensat 
per a dones embarassades.  A.J.

arxiu

ENTRETENIMENT  LA COMPANYIA GRANOLLERINA OFERIRÀ L'ESPECTACLE A LA FINCA DE L'AMETLLA

Milnotes reeditarà el túnel del 
terror de l''Expedient Jacqueline'

'EXPEDIENT JACQUELINE'  La nova edició de la història d'una desaparició

JORNADES PER 
ALS FANÀTICS 
DELS JOCS DE TAULA

Un scrabble gegant va ser una de les atraccions de la tercera edició del festival 
Jugatú, que dissabte va omplir la carretera –carrer Anselm Clavé entre la Corona 
i el Museu– de jocs de taula de diferents temàtiques i gèneres, des dels més po-
pulars fins als més nous, distribuïts en més d'una trentena de parades. El Jugatú 
va tenir una segona part diumenge, a la nau Dents de Serra de Roca Umbert, de-
dicada als campionats adreçats a les comunitats de jugadors més experts.

xavier solanas

EL FESTIVAL JUGATÚ VA OMPLIR LA CARRETERA DE LLEURE I JUGADORS
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Descobrint el Poema de Guilgameix
Dimarts (18.30 h), el Museu de Granollers acollirà 
L'Epopeia de Guilgameix, conferència organitzada 
per AGEVO que anirà a càrrec d'Irene Cordón,  
doctora en arqueologia i professora d'història antiga 
i medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Demà, divendres, comença la festa major de Caldes de Montbui. Fins diumenge 20 
hi haurà propostes culturals, familiars i tradicionals. Lágrimas de Sangre tocarà 
dissabte, a les 23.45 h, a la carpa del parc de l'Estació a càrrec dels Castellers de 
Caldes. Per la seva banda, Buhos actuarà diumenge a l'envelat, a les 18 h, en un 
concert organitzat per la Junta Local de l'Associació Contra el Càncer. Divendres, 
Guillem Albà, obrirà la festa un cop soni la tronada (20 h). A més, enguany hi ha 
novetats respecte a altres anys; la plaça de la Font del Lleó s'estrena després de 
la reurbanització feta l'any passat i, per tant, es podran recuperar activitats com 
Els Versots del Ball de Diables i el ball de bastons dels Bastoners de Caldes, entre 
altres. En aquesta edició, la plaça més jove, la de l'U d'octubre, es convertirà en 
un espai destinat a activitats familiars. Es podrà trobar el circ de Flou Papagayo, 
jocs de taula en català i cançons en anglès. Les festes de Caldes compten amb la 
participació de prop de 70 entitats i empreses del municipi.

Lágrimas de Sangre i Buhos, 
a la festa major de Caldes

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

buHos

DIJOUS,10
17 h Parròquia de Sant Esteve
Dóna el millor de tu, dóna sang  
Campanya de donació de sang 
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Píldola: Infografies. Comunica més  
amb menys
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès 
19 h Espai Gralla
Presentació del llibre Beneïda  
sigui la serp
20 h Cinema Edison
El cuento de las comadrejas

DIVENDRES, 11
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
La vall dels Mumin 
Club de lectura infantil (6-7 anys) 
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4 
Club de lectura infantil (10-11 anys)
19 h Cinema Edison
El cocinero de los últimos deseos
21.30 h Cinema Edison
El cuento de las comadrejas

DISSABTE, 12 
9 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters
9 a 14 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
9 a 20 h Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assamblea  
d'Aturats de Granollers
10 a 20 h Plaça de Lluís Perpinyà
Encants solidaris. Protectora Vilaminal
10.30 a 20.30 h Plaça de la Porxada
Llotja del Disseny
18 h Roca Umbert
Visita teatralitzada a la Tèrmica, a 
càrrec de Joan Forns Àlluer

18 h Cinema Edison
El cuento de las comadrejas
20.30 h Cinema Edison
El cocinero de los últimos deseos.  
21 h Teatre Auditori de Granollers
Jerusalem
22.30 h Casino
Festa Country

DIUMENGE, 13
10 h Parc Torras Villà
Caminada per la salut mental
10 a 14 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent
11 h Museu de Granollers
Itinerari: Una finestra, dues finestres, 
tres finestres... En el marc de les  
Jornades Europees del Patrimoni 
11 h L'Adoberia
Dibuixem el Granollers medival
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Exposició: Tu investigues!
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles: El Patufet
18 h Casino
Ball social
19 h Teatre Auditori de Granollers
Jerusalem
19 h Cinema Edison
El cocinero de los últimos deseos

DILLUNS, 14
19 h Biblioteca Roca Umbert
Lab digital. Inicia't en la realitat 
augmentada a Roca Umbert
19 h Biblioteca Can Pedrals
Reduccions. Club de lectura i cuina

DIMARTS, 15
17 h Centre de Normalització 
Lingüística del Vallès Oriental
Vine a jugar Scrabble en català
19 h Biblioteca Roca Umbert
Descobrint els clàssics 
Club de lectura (+17 anys)
19.30 h Plaça de Lluís Perpinyà
Acte homenatge al president Lluís 

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. 
Fins al 13 d'octubre 
Fotografia matemàtica. Fins al 18 
d'octubre
Espai Gralla
Only you. Fins al 2 de novembre

DIJOUS, 10
17.30 Centre Cultural de Bellavista  
Espai Zero. Crea el teu clauer
17.30 h Camp de Futbol de Llerona
Jornades d'esports i cooperació Goals 
for Africa. Torneig per la pau
17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
Portes obertes Centres Municipals de 
Joves
 
DIVENDRES, 11
10.45 h Teatre Auditori de Bellavista
Jornades d'esports i cooperació Goals 
for Africa. Xerrada
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Jocs de taula

DISSABTE, 12
9 h Pavelló de Corró d'Avall
12è Torneig Joan Bufí i 60è aniversari 
AEHLF
9 h Casal d'Avis i Centre Social  
de Bellavista
Homenatge a la Gent Gran
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Txema. The Postman 
Espectacle de màgia 

LES FRANQUESES

Companys en el 79è aniversari del seu 
afusellament
20 h Cinema Edison
Apollo 11. Festival Panoràmic 

DIMECRES, 16
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 anys)
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys)
19 h Espai Gralla
Taller d'escriptura d'adults
19 h Centre Cívic Nord
Conferència: Taller de reanimació 
cardiopulmonar
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