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EN PORTADA

Granollers i les Franqueses, 
entre els 50 organismes que més

obra pública van licitar el 2017

La urbanització del sector N és la dotzena obra pública de més pressupost que es va licitar a Catalunya

L'Ajuntament de les Franqueses va ser el quart 
consistori de Catalunya que més va gastar en obra 
pública l'any 2017, només per darrere dels ajun-
taments de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i 
Tarragona.

Segons l'Informe de Licitació de Catalunya 2017 
que ha publicat de la Cambra de Contractistes 
d'Obres de Catalunya (CCOC), el consistori va li-
citar quatre obres per un valor de 17.168.246,04 
euros (sense IVA), el 16è major pressupost d'un 
rànquing de 50 organismes en què hi ha des d'ajun-
taments i diputacions fins a empreses com Aena, 
ATLL, Mercabarna o l'Institut Català de la Salut 
(ICS). De fet, l'any passat l'Ajuntament franquesí 
va gastar més diners en obra pública que organis-
mes com la Diputació de Lleida o la de Tarragona, 
Renfe, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
o el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Alhora, les Franqueses torna a aparèixer en un 
informe publicat per la CCOC sobre les principals 
obres licitades el 2017 arreu de Catalunya. L'es-
tudi situa els treballs d'urbanització i desenvolu-
pament del sector N com la dotzena obra de més 
pressupost licitada l'any passat, pressupostada en 
11.723.997,56 euros (sense IVA).

En l'informe sobre licitacions d'obres de l'any 
2017 de la CCOC també hi apareix Granollers, que 
ocupa la posició número 40 de la llista. En aquest 
cas, la capital del Vallès Oriental va licitar l'any pas-
sat un total de 17 obres –fonts de la Cambra han 
explicat que hi ha un error de càlcul a l'informe i 
que, en lloc de les 16 licitacions comptabilitzades 
a l'estudi, van ser-ne 17–, amb un pressupost total 
de 6.715.865, 85 euros (sense IVA).

De fet, Granollers ja va aparèixer en un informe 
de la CCOC sobre licitació de serveis el 2016. En 
aquella ocasió, el consistori ocupava la posició 34 
d'un total de 50, després que aquell any licités cinc 
serveis valorats en 2.280.611,38 euros. i t.parera

Ampliació de voreres al carrer Girona, 
del carrer Francesc Ribas al carrer Juli Garreta 2.528.365,48 € En curs

Reforma del Mercat Municipal de Sant Carles 711.572,46 € Finalitzada

Reforma del carrer Ricomà, 
del carrer Anníbal al carrer Navarra i el carrer Isabel de Villena fins al carrer Sant Jaume 579.090,83 € Finalitzada

Reordenació i pavimentació de la plaça Pau Casals 412.769,22 € En curs

Adequació del carrer Marià Sans 291.631,79 € Finalitzada

Plataforma única al carrer Barcelona, entre els carrers Nou i Castellà 233.186,40 € Finalitzada

Ampliació de voreres al carrer Montseny al Polígon Industrial del Ramassar 152.615,53 € Finalitzada

Ampliació de les voreres del carrer Josep Carner, 
entre la rotonda de la Font Verda i el carrer Argentina 132.203,64 € Finalitzada

Servei de neteja i adequació del parc del Ramassar de Granollers 
a desenvolupar amb un projecte d'inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica 99.152,56 € En procés

Renovació de voreres del carrer Conestable de Portugal 88.400,10 € Finalitzada

Subministrament i instal·lació d'una estació de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics 55.217,39 € Finalitzada

Retirada de plaques de fibrociment (uralita) del cementiri municipal de Granollers 
i puntualment en altres edificis municipals 33.600,00 € En curs

Renovació de voreres al carrer Ponent entre els carrers Rec i Torras i Bages 381.430,48 € Finalitzada

Reforma i ampliació dels vestidors del camp de futbol del Parc de Ponent 231.233,21 € A punt d'iniciar

Adequació paviments 2016 103.294,16 € Finalitzada

Adequació paviments 2017 103.011,77 € Finalitzada

LICITACIONS OBRA PÚBLICA A GRANOLLERS | 2017

Sector N 11.723.997,56 € En curs 
(inici juny 2018)

Centre Cultural 4.787.572,75 € En curs 
(fi març 2019)

Illa d’equipaments entre els carrers Rosselló, Bosc, Alzina i Travessia a Bellavista 546.450,86 € Inici juny 2018

Itinerari per a vianants i ciclistes a l’antic camí de Vic 110.224,87 € En curs (fi 2018)

LICITACIONS OBRA PÚBLICA A LES FRANQUESES | 2017
Cambra de ContraCtistes d'obres de Catalunya (CCoC)
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La reurbanització dels carrers de 
Roca Umbert s'encetarà al setembre

CARRERS CENTRALS  La urbanització inclou la plantació d'arbrat, la instal·lació de tendals i un punt d'informació

GRANOLLERS. L'anunciat projecte 
de reforma dels espais exteriors 
del complex de Roca Umbert Fà-
brica de les Arts serà aviat una 
realitat. La junta de govern de 
l'Ajuntament ha donat llum verda 
a una primera fase, que afectarà 
els tres carrers centrals paral·lels 
a Prat de la Riba, i que ha licitat 
amb un pressupost d'uns 685.000 
euros. Així, segons ha explicat el 
regidor d'Obres i Serveis, Albert 
Camps, al setembre es preveu 
que pugui començar una reforma 
integral d'aquests carrers trans-
versals –el de la biblioteca, el dels 
locals de Blancs i Blaus i el del 
Centre Audiovisual–, que s'enlles-
tirà el primer trimestre de 2019, 
ja que el projecte té un termini 
d'execució de cinc mesos.

L'actuació preveu la millora 
del paviment, amb rajoles de co-
lors –similars a la d'altres carrers 
de la ciutat, però mantenint les 
llambordes davant la biblioteca–, 
l'accessibilitat i la renovació de 
serveis, excepte el clavegueram. Sí 
que es preveu la instal·lació del tri-
tub municipal soterrat per facilitar 
els serveis de telecomunicacions.

Lavabos i punt d'informació
A més, el projecte també preveu 
reformar la portalada d'entrada 
del carrer Lluís Companys, al cos-
tat de l'Espai d'Arts i, en aquest 

També es col·locaran tendals per 
protegir del sol, com els que ac-
tualment hi ha a la plaça que es 
forma entre l'escola Arsènic i 
l'entrada del Centre d'Arts en Mo-
viment. De fet, davant d'aquest 
equipament també hi haurà un 
paviment de formigó diferent a la 
resta, per permetre-hi activitats 
d'arts escèniques al carrer.

Pel que fa als paviments, tam-

bé es preveu que la zona de més 
trànsit tingui col·locades les rajoles 
"amb les juntes normals, mentre 
que als espais de menys pas les 
juntes estaran separades perquè 
hi creixi l'herba", detalla Camps.

Més verd
La urbanització de l'espai supo-
sarà també la plantació d'arbrat 
i la creació de quatre murs verds 

URBANISME  L'AJUNTAMENT APROVA EL PROJECTE DE LA PRIMERA FASE, QUE HA LICITAT PER 685.000 EUROS I QUE SUPOSA ACTUAR EN UN ESPAI DE 3.100 M2

m.e.

Obres a la plaça de la SagreraObres a la carretera de l'Ametlla
S'estan fent obres de construcció d'una  
vorera perimetral a la plaça de la Sagrera 
de les Franqueses. Aquesta vorera  
permetrà facilitar l'accés a la plaça des  
del nou pas de vianants. 

L'àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
ha començat obres de millora del desguàs de la BV-1433, la 
carretera de l'Ametlla –al terme municipal de les Franqueses–, 
que s'allargaran fins al 5 de juliol. Mentre durin les feines es 
regularà el trànsit donant pas alternatiu.

SOCIETAT

mateix carrer, incorporar uns 
lavabos nous a la nau Dents de 
Serra, "que seran accessibles 
tant des de la nau com des de la 
Troca", apunta el regidor. També 
a la cantonada de la nau Dents de 
Serra s'hi col·locarà un punt d'in-
formació sobre l'activitat de Roca 
Umbert, així com un espai de tro-
bada per a la gent que treballa a la 
Fàbrica d'Arts.

Arts en Moviment

També pel que fa al recinte de Roca 
Umbert, la junta de govern local apro-
vava dimarts el projecte executiu de 
la segona fase del Centre d'Arts en 
Moviment, al primer pis de la Nau B1. 
De fet, aquesta actuació tenia en el 
pressupost d'enguany una partida de 
200.000 euros que fa unes setmanes 
es va ampliar amb 350.000 euros més 
provinents del romanent de tresoreria 
de l'any passat. Roca Umbert va inau-
gurar la primera fase de l'equipament 
l'octubre de 2016 i hi aglutina l'activitat 
relacionada amb la dansa i la recerca 
en l'àmbit del moviment. Amb la se-
gona fase es preveu condicionar dues 
sales més com l'actual –de 236 metres 
quadrats–, amb el terra de parquet, 
equipada amb miralls, linòleum, sono-
ritzada i il·luminada.

APROVAT EL PROJECTE 
DE LA SEGONA FASE 
DE L'ESPAI DE DANSA

verticals, és a dir, que es planta-
ran espècies enfiladisses a quatre 
punts de les façanes.

Els altres vials –el que uneix 
els carrers Prat de la Riba amb 
Mare de Déu de Montserrat i el 
de la Tèrmica al CTUG– quedaran 
pendents per a una segona fase, 
com també l'esplanada que dóna 
a Lluís Companys, "l'espai més 
complex i per al qual calen més 
recursos", indica el regidor.

Aquesta primera fase, però, su-
posarà actuar sobre una superfície 
de 3.100 metres quadrats. i M.eraS
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GRANOLLERS. Al juliol, el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat preveu instal·lar 
quatre càmeres a la ronda Sud 
que llegiran les matrícules de tots 
els vehicles que entrin i surtin de 
la via per saber si el trànsit és de 
pas o no, ja que el govern "no està 
convençut que no sigui trànsit 
intern de la ciutat", assegura Cati 
Manso, portaveu de la plataforma 
Integració Ronda Sud. 

En una reunió amb el veïnat 
celebrada la setmana passada, 
el departament va explicar que 
procuraria instal·lar les càmeres 
el mes vinent i que l'estudi es co-
mençaria a fer a partir de la sego-
na quinzena de setembre, "tot i 
que a principis de setembre fa-
rem una reunió per confirmar 
les dates concretes de l'estudi" 
apunta Manso, qui també assegu-
ra que és "una prova pilot" i que 
no se sap quant s'allargarà.  

En la reunió, la Generalitat tam-
bé es va comprometre a instal·lar 

sitiu de les mobilitzacions dels úl-
tims mesos, ja que "les sensacions 
són bones perquè ens sentim 
escoltats i algunes demandes, 
com la dels semàfors, ja estan en 
marxa". Per això, el veïnat aturarà 
els talls durant l'estiu i els repren-
drà al setembre.  t.p. 

durant el mes de juliol dos pas-
sos de vianants amb semàfors als 
carrers Pla de Baix i Mare de Déu 
de Montserrat, al seu pas per la 
ronda Sud, i a impulsar un estudi 
de soroll durant tres mesos, amb 
data d'inici encara per concretar.  

Amb tot, Manso fa un balanç po-

arxiu

MOBILITAT  ÉS UNA PROVA PILOT QUE ES FARÀ DURANT LA SEGONA QUINZENA DE SETEMBRE

El Govern posarà càmeres a la 
ronda Sud per estudiar el trànsit

MOBILITZACIÓ  Els talls s'aturen durant l'estiu i es reprendran al setembre

GRANOLLERS. Tres dels sis fina-
listes als premis EmErgEnt, que 
reconeixen els millors projectes 
d'emprenedoria en el sector de 
l'energia eficient, són empreses 
vinculades al grup Estabanell 
Energia de Granollers. Els guar-
dons es van atorgar dijous passat 
a Barcelona en el marc de la Nit de 
l'Eficiència, organitzada pel Clús-
ter de l'Energia Eficient de Catalu-
nya (CEEC).

Així, el projecte TeknoCEA va ser 
el guanyador en categoria Produc-
te. TeknoCEA és una escissió de la 
UPC que proporciona productes i 
serveis d'electrònica de potència 
personalitzada als laboratoris, au-
tomatització i sistemes de potèn-
cia. Junts, TeknoCEA i Estabanell 
han desenvolupat un producte per 
a sistemes de distribució intel·li-
gents més eficients, l’IDPR (Inte-
lligent Distribution Power Router).

En aquesta mateixa catego-
ria va ser finalista BeeData, una 

empresa emergent dedicada a 
l'explotació de dades del sector 
energètic per obtenir el màxim 
valor afegit. A través de la seva 
plataforma d'anàlisi de big data i 
serveis, capacita tant a empreses 
com a clients d'energia. En aquest 
cas concret, Estabanell i BeeData 
treballen conjuntament per oferir 
una millor informació i assessora-
ment als residents de Tona a tra-
vés de factures personalitzades.

En la categoria Llavor, un dels 
finalistes va ser FlexiDAO, una 
empresa emergent que millora el 
funcionament de la graella oferint 
flexibilitat obtinguda per l'agre-
gació i el control de diversos re-
cursos energètics distribuïts a la 
xarxa. En aquest àmbit, Estaba-
nell Energia –cofundador del pri-
mer clúster d'agregació a l'Estat 
espanyol, Entra– i FlexiDAO han 
presentat recentment un projec-
te amb altres socis per explorar 
aquests nous conceptes. 

MEDI AMBIENT  ELS PREMIS S'ATORGUEN AL SECTOR ENERGÈTIC

Tres empreses vinculades  
a Estabanell, reconegudes  
a la Nit de l'Eficiència
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LES FRANQUESES. Aquesta setmana 
han començat les obres de la sego-
na i la tercera fase de remodelació 
de l'illa d'equipaments del carrer 
Rosselló de Bellavista, l'espai on 
se situen el Centre de Formació 
d'Adults i Bellavista Activa –amb 
les oficines del Servei d'Atenció a 
la Ciutadania, de Polítiques Soci-
als, del Pla de Barris i d'Informa-
ció al Consumidor–.

Amb els treballs, s'ampliarà l'ac-
cés als patis des del carrer Alzina i 
s'eliminarà una part del mur situat 
entre els carrers Rosselló i Traves-
sia, on s'hi construirà una rampa 
que permetrà accedir al recinte.

També s'arranjaran els patis si-
tuats davant de l'Escola d'Adults i 
de Bellavista Activa, on es refor-
maran les escales intermitges i 
s'hi crearan unes grades amb una 
capacitat per a unes 200 persones. 
A més, s'instal·larà una nova àrea 
de jocs i es renovarà la jardineria.

Finalment, el carrer Rosselló es 
convertirà en una plataforma úni-
ca de prioritat invertida –és a dir, 

al març a l'empresa Estructuras y 
Obras La Roca SL i es preveu que 
acabin a l'octubre. La primera fase 
del projecte, feta entre 2014 i 2015, 
va servir per rehabilitar i ampliar 
l’antiga escola bressol Massagran 
per acollir-hi el Servei d’Atenció a 
la Ciutadania, Serveis Socials i l’ofi-
cina del Pla de Barris.   t. parera

que les voreres i l'asfalt estaran al 
mateix nivell i els vianants es pri-
oritzaran abans que els vehicles–, 
se soterraran les línies de llum i 
de telefonia, s'hi plantarà arbrat i 
també s'hi instal·larà enllumenat 
nou.

Els treballs tenen un pressupost 
de 572.000 euros, es van adjudicar 

LES FRANQUESES.  La zona esporti-
va de Llerona ha iniciat la primera 
fase de les obres de reforma, que 
inclou l'arranjament de la pista 
esportiva del Casal Parroquial, les 
pistes de tennis i de petanca, la 
zona de jocs infantils i les zones 
d'esbarjo. En concret, es delimita-
rà el perímetre de la zona esporti-
va amb una tanca, es transforma-
rà una pista de tennis en una de 

pàdel, s'instal·laran enllumenat 
i noves zones enjardinades, s'ar-
ranjaran les pistes de petanca, la 
pista esportiva i la zona infantil i 
també es milloraran els accessos 
i els camins. La superfície total 
de l'actuació és de 4.575,93 m2 i 
les obres tenen un pressupost de 
282.395,50 euros (sense IVA).

Amb la segona fase es redefini-
ran els usos de l’edifici del Casal 

GRANOLLERS. El servei de pedia-
tria del CAP Vallès Oriental, al car-
rer Museu, tancarà aquest juliol i, 
fins al setembre, els pediatres que 
hi visiten regularment es tras-
lladaran al CAP Sant Miquel, on 
l'Institut Català de la Salut (ICS) 
ha indicat que també hi haurà un 
pediatre procedent de l'Hospital 
de Granollers com a reforç.

Segons l'ICS, aquesta reorganit-
zació interna del servei respon a 
l'objectiu de "mantenir l’horari 
assistencial habitual durant l’es-
tiu, sense afectar el servei que 
s’ofereix a la població de refe-

rència". La mesura, però, ha preo-
cupat els usuaris del servei del CAP 
del centre i ha rebut les crítiques 
de la Crida per Granollers-CUP, 
que tem per les retallades a la sa-
nitat i en el darrer ple municipal 
demanava a l'Ajuntament que de-
mani a CatSalut que mantingui el 
servei al CAP del centre.

Segons l'alcalde, Josep Mayoral, 
Salut "proposa agrupar, no di-
vidir, serveis per millorar-los". 
"La nostra posició és que si 
aquesta proposta empitjora el 
servei, ens trobarà a l'altre cos-
tat de la taula", assegurava.  M.e.

Els pediatres del CAP 
Vallès Oriental es 
traslladen a Sant Miquel

aJuntament

URBANISME  COMENCEN LES OBRES PER AMPLIAR L'ACCÉS ALS PATIS I CONSTRUIR-HI GRADES SALUT  L'ICS DIU QUE LA REORGANITZACIÓ SERÀ PER L'ESTIU

S'HI INSTAL·LARÀ UNA TANCA I ES TRANSFORMARÀ UNA PISTA DE TENNIS EN ESPAI PER AL PÀDEL

L'illa d'equipaments del carrer 
Rosselló inicia la segona fase

RECREACIÓ  Imatge de la futura illa d'equipaments

La zona esportiva de Llerona 
reforma les pistes i els jocs

m.e.

CAP SENSE PEDIATRIA  El trasllat del centre a Sant Miquel ha alertat els usuaris

Parroquial i, en una tercera, la que 
afecta a la majoria de terrenys del 
conveni de permuta, s'ampliarà 
l'espai d'equipaments i també es 
crearan noves zones d’aparca-
ment.

Pensant en aquesta darrer fase, 
l'Ajuntament ha destinat una par-
tida de 48.000 euros del superàvit 
del 2017 a asfaltar l'aparcament 
de la zona esportiva. La inversió 
es va aprovar en l'últim ple muni-
cipal amb els vots a favor del go-
vern (PDeCAT- Demòcrates i PSC-
CP) i d'ERC-AM i les abstencions 
d'ILFC-E, CpF i PPC.  t.p.

LES FRANQUESES.  L'estiu de 2016, el 
ple de les Franqueses aprovava que 
un terreny del carrer del Terme, 
a Bellavista, tingués els usos per 
construir-hi una residència i centre 
de dia per a gent gran amb la idea 
que la meitat del centenar de places 
fossin concertades. Van votar-hi a 
favor PDeCAT, PSC, PP i ERC, men-
tre que ILFC-E i CPF van abste-
nir-se. Dimarts, en un acte al Teatre 
Auditori de Bellavista en què van 
presentar-se les actuacions previs-
tes al barri per als propers mesos, 

l'alcalde Francesc Colomé va des-
tacar la necessitat de construir-la 
perquè "amb la residència de 
Corró d'Avall, amb 50 places, no 
n'hi ha prou", i va insistir que "la 
Generalitat es va comprometre 
a oferir places públiques perquè 
la residència tingui uns costos 
assequibles". Es preveu que la fu-
tura residència tingui capacitat per 
a 110 usuaris, tot i que el projecte es 
troba en una fase inicial i encara no 
hi ha acords ni sobre el finançament 
ni sobre la gestió.  t.p.

L'AJUNTAMENT VOL ENGEGAR EL PROJECTE A BELLAVISTA

Petició de places públiques 
per a la futura residència

Assemblea de la Mútua de Granollers
Avui, dijous (18 h), se celebrarà l'assemblea general ordinària de la 
Mútua de Granollers, Mutualitat de Previsió Social, a la sala d'actes del 
Cemav (al número 7 del carrer Agustí Vinyamata). A l'acte es preveu 
aprovar els comptes de l'exercici 2017, el pressupost d'aquest any i la 
renovació dels estatuts, entre altres punts de l'ordre del dia.

GRANOLLERS.  L'Ajuntament de Gra-
nollers té coll avall que aquest any 
no podrà iniciar les obres del nou 
camp de futbol de Palou tal com ha-
via previst. De fet, com ja avançava 
el Diari Som a l'abril, aquest projec-
te s'ha endarrerit a l'espera del per-
mís ambiental. Per això, el govern 
local ha decidit modificar el pressu-
post municipal per donar de crèdits 
extraordinaris a altres projectes. 

"Aquestes obres s’endarrerei-
xen i hem cregut convenient que 
projectes que ja es poden licitar 
tinguin crèdit extraordinari", in-
dicava el regidor d'Hisenda, Jordi 
Terrades, al ple.

Així, 617.000 euros que inicial-
ment havien de servir per a l'equi-
pament a Palou es destinaran final-
ment a la renovació de la canonada 
d'aigua potable del carrer Francesc 

La partida per al camp de Palou serà per reformar 
la canonada d'aigua i el carrer Francesc Ribas

Ribas (180.000 euros) i a millorar 
de la vorera sud del mateix carrer 
(325.000). També s'adequarà el 
pati de l'escola Pereanton (62.000) 
per evitar soroll als habitatges de 
l’entorn, i es millorarà el parc mòbil 
de la cavalcada de reis (50.000).

La CUP aprofitava per recordar 
que encara no s'han respost les al·le-
gacions al projecte de Palou que va 
presentar el juliol de 2017.  M. eraS
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Bigues i Riells
25/06 Dolors Clapés Castellà 88 anys
Cardedeu
24/06 Carme Juanmartí Baraut 99 anys
Granollers
18/06 Dolors Muntal Padró 74 anys
19/06 Antònia Grau Ramon 93 anys
19/06 Juan Bautista Zapico Lada 88 anys
19/06 Lorenzo Castro Obrero 91 anys
19/06 Elena Llorente González 49 anys
19/06 Manuel Salas Martínez 78 anys
21/06 Mercedes Camacho R. 89 anys
21/06 Francisco García Pizarro 62 anys
21/06 MªGracia Cuadrado Perales 95 anys

22/06 Lluís Girbau Vergés 66 anys
23/06 José Críspulo Moreno R. 41 anys
23/06 Benito Corral Janda 84 anys
23/06 María Gende Seijas 86 anys
23/06 Juana Tortosa García 105 anys
24/06 Antonio Álvarez Alonso 86 anys
24/06 Florentina Rodríguez B. 93 anys
24/06 Pepi Oliva Mayol 86 anys
Sant Feliu de Codines
22/06 Pere Franco Riquelme 86 anys
Sant Pere de Vilamajor
21/06 Emilio Siles Santiago 93 anys
Sta. Eulàlia de Ronçana
25/06 Teresa Prims Barbany 97 anys

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. 
El servei de transport públic de 
viatgers de la conurbació de Gra-
nollers, el Transgran, modificarà, 
a partir de l'1 de juliol, itinera-
ris i horaris per millorar les fre-
qüències de pas i la puntualitat 
dels busos. A més, el conveni en-
tre Territori i Sostenibilitat, els 
ajuntaments de Granollers, les 
Franqueses, Canovelles i la Roca, 
i l'empresa Sagalés ha inclòs una 
addenda que també preveu la 
compra de cinc nous vehicles hí-
brids que es posaran en funciona-
ment entre l'any vinent i el 2021.

Les mesures, ratificades di-
marts pel ple de l'Ajuntament de 
Granollers, també pretenen evitar 
la sobreocupació d’algunes línies 
i afavorir que continuï creixent el 
nombre de persones usuàries del 
transport públic.

A la línia 1, que va de Can Gili a 
l'Hospital i a la Torreta, es mantin-
dran les mateixes parades i recor-
regut, però hi haurà un increment 
de la freqüència de pas a 20 minuts 
durant tota la jornada. "Fins ara, 
oscil·lava entre els 20 minuts i 
la mitja hora", indicava el regidor 
de Mobilitat, Juanma Segovia.

Pel que fa a la línia 21, el recor-
regut serà més curt per tal d’in-
crementar la puntualitat. "Abans 
anava de Can Mònic a Can Bas-
sa, i ara anirà de l’Hospital a 
Can Bassa. Aquest fet permetrà 
accedir de manera més directa 

Pel que fa a la línia 4, es divideix 
en tres ramals per donar millor 
cobertura a les urbanitzacions 
(Tíbel, Bellulla i Can Duran), al 
polígon industrial de Can Castells 
i el complex esportiu municipal 
Thalassa de Canovelles. Tots tres 
ramals acabaran el recorregut a la 
plaça Constitució de Granollers.

La línia 6 amplia el recorregut 
des de l’Ajuntament de les Fran-
queses fins a Can Bassa, passant 
per l’estació de Granollers Centre. 
Amplia la seva cobertura horària, 
manté una freqüència constant 
al llarg de tot el dia (de dilluns a 
divendres laborables) i amplia 
l'oferta els laborables d’agost, 
servei que fins ara no existia.

L’aportació econòmica per a la 
prestació dels serveis de trans-
port es calcularà en els termes 
establerts en el conveni, amb la 
fixació d’una aportació màxima 
de 1.575.274,17 euros per a l’any 
2018, amb l'objectiu de mantenir 
l’equilibri econòmic i financer ne-
cessari de l'explotació del servei 
regular de transport de viatgers.

Segovia també explicava que 
Transgran adquirirà cinc nous ve-
hicles híbrids, quatre dels quals de 
10 metres de longitud i que tenen 
un cost de 320.000 euros cadascun. 
Segons el regidor, es preveu que 
augmentin els passatgers i pensa 
que l'any 2018 es pot tancar amb 
més d'1,2 milions de passatgers a 
les línies de la conurbació.  M.e.

a l’Hospital des del sud de la 
ciutat. La cobertura fins a Can 
Mònic quedarà garantida amb 
el nou recorregut de la línia 6", 
explicava Segovia.

La línia 22 també tindrà un re-
corregut més curt, de manera 
que anirà de Bellavista a l'estació 

de tren de Granollers Centre, en 
comptes d'arribar a Can Bassa. El 
trajecte des de l’estació de Grano-
llers Centre fins a Can Bassa tam-
bé es cobreix amb el nou recor-
regut de la línia 6, que té l'inici a 
l'ajuntament de Canovelles.

En incrementar la freqüència de 
pas de la L1 i coincidir en bona part 
amb el recorregut de la L3, ha cal-
gut redissenyar aquesta línia, amb 
un nou traçat est-oest, connectant 
Canovelles amb el polígon del Ra-
massar i la Torreta. "A Granollers 
aquesta línia tindrà una nova 
parada davant dels jutjats i es 
millorarà la comunicació amb el 
cementiri, el tanatori i el polígon 
del Ramassar, on abans no hi 
passava aquesta línia", recorda 
Segovia, qui assegura que aquesta 
era una demanda del Xiprer per als 
usuaris del seu magatzem.

GRANOLLERS.  Enric Castelló i Pou 
moria la matinada de dimarts 
a l'edat de 57 anys. Castelló, de 
Granollers però que actualment 
vivia a la Roca, tenia dos fills i era 
el propietari de Calçats Castelló, 
un negoci familiar situat al carrer 
Nou de Granollers que va heretar 
del seu pare. Castelló també va 
ser tresorer de la junta del Club 

Natació Granollers presidida per 
Josep Maria Mas, càrrec que va 
exercir durant una dècada, fins al 
2017. Mas l'ha recordat com un 
home "optimista i treballador, 
el tipus de persona que sempre 
voldries tenir al teu costat".

El granollerí ha mort a causa 
de complicacions derivades d'un 
càncer que patia. 

GRANOLLERS. La denúncia d'un 
home al qual li havien fet recàrrecs 
a la seva targeta d'imports inferiors 
als 20 euros, corresponents a com-
pres realitzades des d'un comerç 
de Granollers va ser, el novembre 
de 2017, el detonant d'una inves-
tigació que ha portat als Mossos 
d'Esquadra, juntament amb agents 
de la Policia Nacional, a detenir 13 
persones per haver estafat més de 
700.000 euros mitjançant la clo-
nació i la utilització fraudulenta de 
targetes de crèdit, entre les quals 
un detingut a Granollers. 

La investigació va permetre 
localitzar el comerç des del qual 
s'havien carregat les despeses. 
Els policies van comprovar que es 
tractava d'un fals comerç, creat per 
un jove de 18 anys i nacionalitat 
espanyola, només amb els propò-
sits de cometre aquest tipus de fets 
delictius. El noi havia aconseguit  
–de manera fraudulenta i gràcies a 
un tercer– les dades personals de 
la banca electrònica de la víctima 
i així havia aconseguit vincular la 
targeta de crèdit de l'estafat al seu 
telèfon mòbil.

D'altra banda el jove, sota l'apa-
rença d'haver muntat un negoci 
de reparacions informàtiques amb 

nom comercial Tecno Info, va sol-
licitar a una entitat bancària un 
terminal de punt de venda (TPV) 
amb l’objectiu de poder facturar els 
suposats serveis que prestava. Així, 
amb aquest terminal, feia càrrecs a 
la targeta de la víctima per imports 
inferiors als 20 euros amb el siste-
ma contacless i el terminal mòbil, 
sense necessitat de PIN. Van com-
provar que des del mateix comerç 
s'havien fet càrrecs per compres 
fictícies a 28 targetes més, i que 
amb aquestes targetes el jove tam-
bé hauria comprat videojocs, apa-
rells electrònics i roba esportiva per 
valor de 8.000 euros, sempre amb 
pagaments fraccionats.

Davant d'aquests fets, el 20 de 
desembre es va detenir a Grano-
llers el jove que estava realitzant 
les estafes. El mateix dia es va fer 
l'entrada i perquisició al domicili 
del detingut, on els agents van lo-
calitzar dades bancàries de 40 per-
sones més. Van comprovar que el 
detingut no actuava sol i la inves-
tigació ha continuat i s'han produït 
noves detencions al país. L'opera-
ció continua oberta. 

Detingut per comprar 
amb targetes clonades

MOBILITAT  EL CONVENI DELS AJUNTAMENTS I SAGALÉS PREVEU INCORPORAR CINC HÍBRIDS NOUS SUCCESSOS   EL GRUP HA ESTAFAT MÉS DE 700.000 EUROS

OBITUARIS  MORIA DIMARTS ALS 57 ANYS

Els busos de la conurbació
canvien horaris i itineraris

Mor el botiguer i extresorer 
del CNG Enric Castelló

LES FRANQUESES. Ensenyament 
ha decidit finalment suprimir una 
línia de P3 de l’escola Bellavista- 
Joan Camps. Així, el centre no tin-
drà, d'entrada, dues línies de P3 el 
curs vinent, però la Generalitat sí 
que permetrà desdoblar el grup. 

Fonts properes a les negociaci-
ons amb Serveis Territorials del 
Departament d'Ensenyament as-
seguren que el centre disposarà 
d'un mestre a temps complet que 
permetrà desdoblar el grup de P3 
internament. A més, també apun-
ten que si l'escola supera la trente-
na d'alumnes a P3 els propers me-
sos, arran de la matrícula viva –és 
a dir, l'arribada de nens i nenes al 

centre quan el curs ja està en mar-
xa–, Ensenyament sí podria dotar 
el centre d'una línia més, tal com 
demanen l'Ampa i l'Ajuntament. 
P3 compta ara amb 26 alumnes 
per al proper curs –22 inscripci-
ons i 4 reclamacions–.

La proposta del departament 
no és la solució desitjada per la 
comunitat educativa, però asse-
gura que la reunió de dilluns va 
ser "positiva", que està "espe-
rançada" i que en farà seguiment 
al llarg dels propers mesos. La 
trobada va a produir-se després 
de dies de negociació per fixar 
una data, ja que en un primer mo-
ment va anunciar-se que la reunió 

EDUCACIÓ   L'ESCOLA DE BELLAVISTA COMPTARÀ AMB UN GRUP, PERÒ ES PODRÀ DESDOBLAR

Joan Camps només tindrà un 
P3 si no supera els 30 infants

La línia 21 surt de 
Can Mònic i anirà fins a 

l'Hospital; el trajecte fins a
 Can Bassa el cobrirà la 6

se celebraria dimarts passat, des-
prés es va posposar a principis de 
juliol per problemes d'agenda del 
nou director del Serveis Territori-
als d'Ensenyament al Vallès Ori-
ental i el Maresme, Pere Masó, i 
finalment es va tancar per dilluns. 

Un poble mobilitzat
Des que al maig es va saber que 
l'escola Bellavista-Joan Camps 
podria perdre una línia de P3 el 
proper curs, l'Ampa del centre es 
va mobilitzar i va recollir més d'un 
miler de signatures en contra del 
tancament, i la Fapac va donar-li 
suport públicament i va exigir 
que es mantingués el grup. També 
l'Ajuntament de les Franqueses va 
reclamar una reunió urgent amb 
Serveis Territorials i el ple munici-
pal va aprovar una moció en con-
tra del tancament de la línia.   t.p.

Notícia íntegra a
www.somgranollers.cat
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns a 120 x 70 cm) 
§ Acabats de rajola a escollir entre més 
de 20 models §Retirada de banyera 
antiga i runa ocasionada §Mà d’obra

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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P.-En les revisions anuals de la fei-
na sempre em surten una mica alts, 
sis o set unitats per sobre del que és 
normal, l’ALT-GPT i l’AST-GOT?

R.- El GPT i el GOT són enzims hepà-
tics, tot i que el GOT també es pot 
trobar en altres òrgans, com el cor, 
els músculs o els ronyons. Aquests 
increments que vostè comenta són 
molt discrets i inicialment no els hi ha 
de donar gaire transcendència, ja que 
el fetge participa en molts processos 
metabòlics i, per exemple, alguns 
medicaments d’ús quotidià, com ara 
antibiòtics (algun d’ells), tractaments 
per baixar el colesterol (estatines) o 
fins i tot les píndoles anticonceptives, 
poden provocar aquests increments. 
Estaria bé, si no ho ha fet ja, que ho 
comentés amb el metge de capçale-
ra per fer-ne un seguiment o bé fer 
alguna prova complementària si es 
considera convenient.

P.-Què s’ha de fer davant d’una 
picada de medusa?

R.- En primer lloc cal veure si hi ha 
algun centre de socors i, si n’hi ha, 
anar-hi immediatament. Si no n’hi 
ha, cal netejar la zona afectada amb 
sèrum fisiològic o bé aigua salada (no 
fer servir aigua dolça) i eliminar pos-
sibles restes (no directament amb les 
mans). Prendre algun antihistamínic 
i algun analgèsic ajudarà a alleujar 
les molèsties. Amb aquests passos 
s’alleugen les molèsties en la majoria 
dels casos. Si persisteixen o s’agreu-
gen haurà d’acudir a algun centre 
mèdic.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director metge 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

GRANOLLERS. L’Ajuntament ha 
aprovat inicialment el tercer Pla 
d'igualtat de gènere de la ciutat, 
que tindrà vigència fins al 2022, i 
que aposta per una estratègia dual 
de treball transversal i d'accions 
destinades a les dones. "Cal que el 
conjunt de les polítiques muni-
cipals incorporin la perspectiva 
de gènere", destacava la regidora 
d'Igualtat, M. del Mar Sánchez. La 
responsable municipal explicava 
també els sis eixos en què s'es-
tructura el pla, com el compromís 
amb la igualtat de gènere amb el 
desplegament de l'observatori 
que ha de detectar les desigualtats 
d'oportunitats existents entre ho-
mes i dones i servir com un instru-
ment de canvi i transformació en 
les accions i polítiques municipals. 
El pla també es basa e les accions 
contra les violències masclistes i 
promoure un model de ciutat in-
clusiva "amb accions destinades 
a afrontar situacions de desi-
gualtat". La resta d'eixos són la 
transmissió d'una cultura iguali-
tària a través de treballar tant en 
l'educació formal com en altres 
àmbits; la reformulació del temps 
i la incorporació de la perspectiva 
de gènere als programes de pro-
moció ocupacional i emprenedo-
ria, i el reconeixement del liderat-
ge i la participació de les dones a la 
vida pública.

"Necessari i millorable"
En general, els partits de l'oposi-
ció trobaven el pla "necessari i 
millorable" –deia la republicana 
Núria Maynou–, i tots hi votaven 

Més eines per 
detectar i corregir 
les desigualtats

IGUALTAT  EL PLE APROVA INICIALMENT EL TERCER PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE QUE APOSTA PER UNA VISIÓ TRANSVERSAL

Indignats per l'alliberament de la Manada
De nou, indignació davant una decisió judicial del cas de la Manada. La 
Porxada tornava a acollir una concentració ciutadana després que dijous 
a la tarda es conegués la decisió de l'Audiència de Navarra de decretar la 
llibertat provisional sota fiança de 6.000 euros al cinc homes condemnats 
per abús sexual als Sanfermins de 2016. De fet, novament, les persones 
concentrades recordaven que l'acció dels cinc homes no va ser només un 
abús, sinó que van violar en grup una noia de 18 anys. Amb consignes de 
"si ens toquen a una, ens toquen a totes" i "la manada som nosaltres", 
les persones concentrades a la Porxada van cremar fotos de La Manada 
com a mostra de rebuig. Seguidament, un centenar de persones va  
recórrer els carrers de Granollers per fer sentir la indignació davant d'una 
justícia espanyola "masclista i injusta".

m.e.

El ple de l'Ajuntament de Grano-
llers dimarts també va aprovar el 
Pla local d'infància i adolescència 
per al període 2018-2024, i rea-
dapta el pla anterior a les circums-
tàncies actuals. Segons el regidor 
d'Educació i Joventut, Francesc 
Arolas, hi han participat "prop 
de 200 persones, a banda del 
treball que s'ha fet a les esco-
les". Del procés de revisió de les 
línies estratègiques n'han sortit sis 

objectius principals: mantenir la 
perspectiva de la infància en totes 
les polítiques, garantir l'accés als 
serveis, incorporar la perspectiva 
de gènere, garantir les necessitats 
de les famílies per al benestar dels 
infants i la participació. En aquest 
sentit, d'entre les 122 actuacions 
que es defineixen al pla hi accions 
que ja s'han començat a treballar, 
com el Fòrum d'Adolescents.

El pla va aprovar-se amb l'únic 

CIUTADANIA  DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA EN SORGEIX EL FÒRUM ADOLESCENT

El ple aprova el Pla local 
d'infància i adolescència

a favor excepte la Crida per Gra-
nollers-CUP, que el trobava "poc 
ambiciós". Amb tot, la regidora 
cupaire, Maria Oliver, apuntava 
alguns punts en què el seu grup 
municipal presentarà al·legacions 
per intentar "incorporar pro-
postes i millorar-lo", així com 
"superar el feminisme de sos-
tre de vidre, que descriu Ange-
la Davis i que té com a subjecte 
dones blanques i benestants", 
deia Oliver. Per a la CUP, hi ca-
len propostes de tarifació social, 
mecanismes de paritat en les ge-
rències de l'estructura municipal, 
eixamplar eines de correcció de 
contractació de dones dins dels 
plans de xoc i treballar amb el 
teixit feminista de la ciutat, entre 
altres propostes. i MontSe eraS

vot contrari de la CUP, que conside-
ra que no ha estat prou participat 
i que "s'ha fet perquè toca. I, de 
fet, en el document hi deia pla de 
Sitges, la qual cosa demostra que 
s'ha fet un copiar i enganxar", 
deia Eduard Navarro. El regidor 
Arolas responia ofès al comentari, 
que "em dol, sobretot pels tècnics 
que hi han estat treballant", deia.

Patis oberts
D'altra banda, el ple aprovava per 
unanimitat una moció de Cs en què 
es demana ampliar els patis oberts 
d'escoles i instituts i estudiar in-
cloure aquest projecte al pla.  M.e.
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GRANOLLERS / LES FRANQUESES. 
Els Bombers de la Generalitat van 
rebre una dotzena d'avisos d'inci-
dents per Sant Joan a Granollers i a 
les Franqueses. El més destacat va 
ser un incendi al carrer Sant Ponç 
de Corró d'Avall, a tocar de la can-
tonada amb el carrer Santa Eulàlia, 
en què van cremar tres conteni-
dors i van produir-se desperfectes 
en vehicles i a la façana de l'edifici 
del costat.

Segons els Bombers, van veure's 

aconseguir apagar els petits in-
cendis. Entre els incidents de la 
revetlla a la ciutat hi ha l'incendi 
d'un porxo de fusta al carrer Cor-
ró, la crema d'un cartell publicita-
ri a l'avinguda del Parc, l'incendi 
de vegetació de la zona de l'esta-
ció Granollers Centre i la crema 
d'un banc d'una àrea de pícnic al 
carrer Josep Escobar. 

A més, van cremar mitja dotze-
na de contenidors al carrer Isabel 
de Villena i a l'avinguda Sant Este-

afectats tres vehicles perquè van 
fondre's els elements de plàstic dels 
cotxes, així com algun pneumàtic. A 
més, van produir-se desperfectes 
a la façana i als vidres de la botiga 
Coaliment, que fa cantonada.

A les Franqueses també van cre-
mar 6 metes de matolls dels horts 
del carrer de Can Mariano.

D'altra banda, a Granollers els 
Bombers van rebre 10 avisos, tot 
i que finalment no van acudir-hi 
a tots perquè la Policia Local va 

F.P.

SUCCESSOS  LA MAJORIA DE TRUCADES VAN SER PER PETITS INCENDIS CAUSATS PER L'ÚS INCÍVIC DELS TRADICIONALS PETARDS

Els Bombers reben una dotzena 
d'avisos durant la revetlla

BRETOLADA L'incendi a tres contenidors va provocar desperfectes a la façana

El foc de tres contenidors al carrer Sant Ponç de Corró d'Avall va afectar 
també tres vehicles i la façana i els vidres de la botiga Coaliment

ve, entre altes indrets. 
Els Bombers de la Generalitat 

també van haver d'apagar una 

foguera al pati d'una escola del 
carrer Esteve Terrades perquè no 
tenia permís.  M.e.

La Troca acull la Jornada d'Infermeria
Amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, la Troca de Roca Umbert 
va acollir divendres les Jornades d'Infermeria del Vallès Oriental, en què 
professionals sanitaris van reflexionar sobre l'atenció a les persones amb 
problemes de salut mental i addiccions. Al migdia una desena d'infermeres 
dels serveis existents abordaven com es coordina i es dóna resposta a les 
necessitats de les persones que pateixen aquestes malalties.

m.e.
SALUT  DEBAT SOBRE ADDICCIONS I SALUT MENTAL
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"Europa no té cap crisi de refugi-
ats perquè els principals països 
d'acollida són Turquia, el Pakis-
tan, Uganda, el Líban i l'Iran". 
Així va començar la seva interven-
ció la periodista Cristina Mas en la 
xerrada Morts a la Mediterrània, 
que dijous va organitzar la plata-
forma Granollers vol acollir, sor-
gida l'any 2017 arran de la campa-
nya Casa Nostra, Casa Vostra.

Per a Mas, la manera com Eu-
ropa gestiona l'arribada de refu-
giats "no té a veure amb la im-
migració, sinó amb potenciar 
la indústria armamentística i 
de seguretat europea, justificar 
les retallades i, alhora, tenir pa-
ïsos blindats on sigui més difícil 
que hi hagi esclats de protestes 
i revoltes", va afirmar. La perio-

també són els nostres. Cal de-
fensar unes mínimes condici-
ons de vida per a tothom".

Mas va assegurar que els con-
tractes en matèria de seguretat 
van costar uns 15.000 milions 
d'euros als europeus l'any 2017, i 
que els investigadors calculen que 
la xifra és només la punta de l'ice-
berg. Una de les principals em-
preses del sector és l'espanyola 
European Security Fencing, amb 
seu a Màlaga.

Perill per a l'Open Arms
En la xerrada, la periodista va ex-
plicar la seva experiència acompa-
nyant l'ONG Proactiva Open Arms 
per aigües del Mediterrani i va 
recordar com, en una ocasió, es va 
donar l'avís d'una barca a la deriva 

dista també creu que, més enllà 
de les mostres de solidaritat, la 
ciutadania "hauria de defensar 
els drets dels refugiats perquè 

t.P.

COOPERACIÓ  LA PERIODISTA CRISTINA MAS ANALITZA LA GESTIÓ DE L'ARRIBADA A EUROPA EN UNA XERRADA ORGANITZADA PER GRANOLLERS VOL ACOLLIR

"Ens amenaçaven de mort si 
no els lliuràvem els refugiats"

XERRADA La periodista Cristina Mas a l'acte de Granollers vol acollir

amb un centenar de refugiats, en-
tre els quals hi havia molts nadons. 
"Vam repartir armilles salvavi-
des a tothom i vam pujar a les 
nostres dues llanxes les mares 
amb les criatures mentre espe-
ràvem que arribés el vaixell de 
l'Open Arms. Tots els homes i les 
dones sense fills s'havien quedat 
a la barca. De sobte, va arribar 

una embarcació –que Berlusco-
ni havia regalat anys enrere a 
Gadafi per controlar les fronte-
res de Líbia– i un home ens va 
cridar: 'Som guardacostes libis. 
Doneu-nos els immigrants o us 
matarem'. Vam estar cinc hores 
protegint els refugiats, fins que 
el vaixell libi va desistir", va asse-
gurar Mas.  tXeLL parera

n Coincidint amb la xerrada, Grano-
llers vol acollir va inaugurar l'exposició 
A pie de valla. Frontera sur, un recull de 
50 fotografies del periodista i fotògraf 
José Antonio Sempere. La mostra es 
pot veure a la biblioteca Can Pedrals 
fins al 6 de juliol i la plataforma està 
intentant portar Sempere a Granollers 
perquè hi faci una visita guiada.

EXPOSICIÓ D'ANTONIO 
SEMPERE FINS AL 6 DE 
JULIOL A CAN PEDRALS

La Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers va ser la guanyadora del 
Premi Lismivo en reconeixement a 
la tasca social en la integració labo-
ral de les persones amb discapaci-
tat. La segona edició d'aquests guar-
dons que reconeixen l'empresa més 
socialment responsable del Vallès 
Oriental es va celebrar ahir a l'Ajun-
tament de Cardedeu.

La Fundació té actualment 1.428 
treballadors, dels quals 35 són per-
sones amb discapacitat. "Fruit de 

la voluntat històrica per millorar 
la qualitat de vida de la població, 
sempre s’ha caracteritzat per ser 
una institució propera, oberta 
i compromesa socialment amb 
l'entorn en totes les seves dimen-
sions: l’econòmica, la social i la 
mediambiental", valorava el jurat.

Aquest compromís ha permès 
dissenyar projectes i accions con-
juntament amb els seus col·lectius 
d’interès per proporcionar un be-
nefici directe a la societat "tot con-

INTEGRACIÓ  L'AJUNTAMENT DE CARDEDEU VA ACOLLIR LA SETMANA PASSADA EL LLIURAMENT DE LA SEGONA EDICIÓ DEL GUARDÓ

La Fundació Hospital rep el 
premi Lismivo per contractar 
persones amb discapacitat

Consell ComarCal

PREMIATS  Responsables de l'Hospital, d'altres candidats i de Lismivo

vertint l’Hospital en un actor viu 
en l’àmbit públic de la comarca". 
Entre les accions de responsabilitat 
social hi ha la contractació social 
mitjançant la qual manté convenis 

de col·laboració amb entitats sen-
se ànim de lucre per promoure la 
inserció laboral de persones amb 
discapacitats, així com persones so-
cialment no integrades.  M.e.

Conveni

La funerària Cabré Junqueras manté 
des de l'any 2000 convenis de col·la-
boració amb la Fundació CEO del Ma-
resme i la Fundació Viver de Bell-lloc 
de Cardedeu, de manera que contracta 
persones amb discapacitat intel·lec-
tual per realitzar tasques de jardineria i 
manteniment a les seves instal·lacions. 
El conveni amb Viver de Bell-lloc (Car-
dedeu) inclou que un oficial i tres peons 
s’encarreguin de les tasques de man-
teniment i neteja exterior del Tanatori 
de Granollers. El conveni inclou també 
la jardineria exterior, així com els celo-
berts enjardinats integrats a l’edifici.

ACORD DE CABRÉ 
JUNQUERAS I VIVER 
DE BELL-LLOC

ELS MOSSOS APADRINEN 
DUES PERRUQUES PER 
A MALALTS DE CÀNCER
Els caps de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) 
del Mossos d'Esquadra i de la comis-
saria de la Regió Policial Metropolitana 
Nord, a Granollers, van visitar dimecres 
la seu de la Fundació Oncovallès per 
fer-hi donació de 350 euros en nom 
del cos policial català. L'acte s'emmar-
ca en la campanya d'apadrinament de 
perruques per poder donar a persones 
que han de seguir tractament contra el 
càncer, que fa unes setmanes va inciar 
Oncovallès.

onCovallès

LA SEU D'ONCOVALLÈS VA ACOLLIR LA DONACIÓ DE 350 EUROS DEL COS POLICIAL
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

JULIOL 2018
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

LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.

2
De 14 h a 17 h. 
Formació de 6 h. Comerç.
PROMOCIONS, 
DESCOMPTES, 
CUPONS...? 
AIXÒ FUNCIONA?
Granollers Mercat

3
De 10 a 12.30 h. 
Emprenedoria. 
Sessió informativa
L’EMPRENEDORIA 
COL·LECTIVA
Vine a conèixer un model 
que s’adapta als valors 
i criteris d’una nova 
economia
Org: Ateneu cooperatiu  

Vallès Oriental

16 a 19 h. 
Emprenedoria
Formació de 15 h.
ITINERARI CREA: 
PROGRAMA DE CREACIÓ 
DE COOPERATIVES
Coneix tot allò que 
necessites saber per la 
creació d’una cooperativa
Org: Ateneu cooperatiu - 
Vallès Oriental

4
De 9  a 14.15 h. 
Empresa. Jornada.
PERÚ I MÈXIC, 
ELS MERCATS 
EMERGENTS MÉS 

ATRACTIUS DE 
L’AMÈRICA LLATINA
Entrevistes 
individualitzades 
Oportunitats de negoci 
al Perú i a Mèxic
Org:  Boil International

De 9 a 14 h.
Formació bonifi cable 
de 10 h.
INNOVAR PER VENDRE 
MÉS AMB EL MÈTODE 
DESIGN THINKING
Transita pels cinc passos 
del Design thinking i 
resol de manera creativa 
i innovadora qualsevol 
repte de negoci.
Cambra de comerç - 
Delegació Granollers

6
De 9.30 a 13.30 h. 
Emprenedoria. Formació

10 COSES ++ QUE 
ELS AUTÒNOMS HAN 
DE SABER I NINGÚ 
ELS HI EXPLICA
Si tinc una baixa? 
La jubilació? LOPD?  
I més...
Granollers Mercat

9
De 9.30 a 12.30 h. 
Emprenedoria 
SUBVENCIONS  I 
FINANÇAMENT PER 
COOPERATIVES I 
SOCIETATS LABORALS
Explicació dels requisits 
i tramitació per accedir a 
aquestes línies d’ajuts.
Org: Ateneu cooperatiu - 
Vallès Oriental

11
De 10 a 12 h. 
Emprenedoria. 

Sessió informativa
LES ASSEGURANCES 
ÈTIQUES
T’explicarem altres 
maneres d’assegurar 
la teva activitat 
empresarial
Org: Ateneu cooperatiu - 
Vallès Oriental

16
De 9.30 a 12.30 h. 
Emprenedoria. 
Sessió informativa
COM PORTAR AL DIA 
LA DOCUMENTACIÓ 
DE LA VOSTRA 
COOPERATIVA?
Per a què serveixen els 
llibres de socis i actes? 
Com ho hem de fer ? 
T’ho expliquem
Org: Ateneu cooperatiu - 
Vallès Oriental

Subvencions a les empreses i persones emprenedores 2018

CONVOCATÒRIA OBERTA FINS AL 31 D’OCTUBRE
Consulteu les bases a la seu electrònica. Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat

SESSIONS
GRUPALSPROGRAMACIÓ

    5 i 19 de JULIOL
De 9.30 a 12 h. 
Emprenedoria. Formació
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Comença amb el CANVAS
 i acaba amb el 
Pla d’empresa
Granollers Mercat

    12 i 26 de JULIOL
De 9.30 a 12 h. 
Emprenedoria. Formació
SESSIÓ INFORMATIVA 
PER MUNTAR UNA 
EMPRESA
Tràmits, fi scalitat, ajuts, 
subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

L'estrena del mural dels 10 anys
L'Escola Colors va estrenar divendres, coincidint amb la festa de final de 
curs, el mural que commemora els seus 10 anys d'existència. Es tracta d'un 
projecte col·laboratiu, guiat per l'artista Maria Busquets i en què ha 
participat tota la comunitat educativa, que la llueix a la façana del centre.

raÜl medina

EDUCACIÓ  L'ESCOLA COLORS CELEBRA EL FINAL DE CURSADA PARELLADA PRESENTAVA DIMARTS EL RECEPTARI GROC

El groc s'escampa
raÜl medina

PARELLADA  Dimarts, a la sala Sant Francesc de Granollers
P.garriga

EN UN CAMP DE LLERONA

A més de les habituals concentra-
cions de dimarts a la Porxada per 
reclamar l'alliberament dels presos 
polítics, el groc continua prenent 
protagonisme en moltes accions 
a la comarca. Aquest dimarts, els 
cuiners Ada Parellada i Pep Salsetes 
presentaven a la sala Sant Francesc 
El receptari groc. D'altra banda, a 
les Franqueses una màquina recol-
lectora va dibuixar un llaç gegant 
en un camp d’ordi propietat de Pere 
Garriga, qui va comptar amb Jaume 
Subirana per gravar el procés amb 
un dron i editar-ne un vídeo.  

GRANOLLERS. Miguel Ángel Segura 
Blázquez ha estat escollit nou secre-
tari general de Podem Granollers 
després d'una setmana de votació 
dels inscrits al cercle granollerí. Els 
resultats es feien públics aquesta 
setmana a l'assemblea de Podem 
Granollers, en què s'explicava que 
el Miguel Ángel Segura ha obtingut 
el 60% dels vots (18), mentre que 
el 40% restant (12 vots) ha estat 
per a l'altra candidata, María Nil-
da Villaverde. Segura li ha estès la 
mà i ha explicat que "malgrat que 
jo hagi sortit escollit, nosaltres 
som un equip i ho fem tot entre 
totes". La formació lila està valo-
rant com presentar-se a les elecci-
ons municipals de 2019. 

POLÍTICA

Miguel Ángel 
Segura, secretari 
general de Podem

Assemblea d'Alcaldes per la Pau
La Sala Francesc Tarafa de Granollers va acollir dilluns l'assemblea 
general de la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya, 
una entitat presidida pel batlle Josep Mayoral. La trobada va servir per 
aprovar les línies de treball i el pla d'acció per als propers anys. A Cata-
lunya hi ha més de 200 municipis que són membres de la xarxa. Alcal-
des per la Pau (Mayors for Peace) agrupa més de 7.500 ciutats de 163 
països i regions d’arreu del món.  
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¿TENÍA ACCIONES O BONOS 
DEL BANCO POPULAR?
RECUPERE SU INVERSIÓN.

UNA ASISTENCIA JURÍDICA

Integral, especializada
y económica
TU DESPACHO DE ABOGADOS
• MERCANTIL
• DERECHO PENAL
• DERECHO LABORAL
• ADMINISTRATIVO
• DERECHO CIVIL
• RESPONSABILIDAD CIVIL
• DERECHO INMOBILIARIO
• ARRENDAMIENTOS
• SUCESIONES
• DERECHO MATRIMONIAL
   Y FAMILIA
• DERECHO BANCARIO

GRANOLLERS
Anselm Clavé, 19, 2ª Planta
MATARÓ
Camí de la Geganta, 115
93 755 22 74
www.collsilveira.com

El 7 de junio de 2.017 Banco Santander adquirió el 100% del ca-
pital social del Banco Popular, amortizando la totalidad de las 
acciones, al valor de cero, tanto circulantes como procedentes 
de la conversión de instrumentos de deuda subordinada. En 
consecuencia, los accionistas y bonistas perdieron su inversión.

Menos de un año después, el Juzgado de 1ª Instancia número 
11 de Oviedo acaba de dictar la reciente sentencia de fecha 23 
de marzo, declara la anulación de esta suscripción de accio-
nes, debiendo la entidad restituir la inversión realizada con 
su interés legal, y el cliente devolver los títulos recibidos así 
como los rendimientos de cualquier clase obtenidos de ellos, 
también incrementados en el interés legal devengado desde su 
pago. Impone las costas a la entidad fi nanciera.

Parte de un riguroso análisis jurídico y económico, tras el que 
concluye que existía una notable diferencia entre la situación 
patrimonial y fi nanciera en que realmente se encontraba el 
Banco Popular, que determinó su intervención meses después, 
y aquella que expresó en el folleto de la oferta pública, en el 
que, en suma, se erigía en el banco más rentable del mercado 
español, si bien en atención a determinados parámetros. Y tal 
información falseada o irregular llevó a los clientes a hacerse 
una representación equivocada de la rentabilidad de su inver-
sión, pues prácticamente sin solución de continuidad desde 
la fi nalización de la oferta el banco desveló una situación neta-
mente distinta, hasta que fi nalmente fue intervenida y vendida 
por un euro a otra entidad, con pérdida íntegra de la inversión 

Para ello se consideran los siguientes factores: como la omi-
sión del negocio bancario, la manipulación de las ratios de: 
rentabilidad del banco (ROTE), del indicador de la rentabilidad 
sobre activos (ROA), de efi ciencia, del Margen de Intereses/
Activos totales medios, del Margen de explotación/Activos 
totales medios, y de morosidad. Además, se realiza un análisis 
comparativo con otros Bancos españoles, y se contrastan las 
cifras de sus cuentas trimestrales, para fi nalmente incidir en 
las consecuencias económicas asumidas por el Banco San-
tander, que se vio obligado, tras comprar el Popular, a realizar 
una ampliación de capital por importe de 7.000 millones para 
sanear los activos tóxicos de su balance. 

Según el perito que intervino en el pleito, y así se recoge en 
la Sentencia, estos números se deben a ajustes que deberían 
haberse hecho desde al menos el año 2012 y no pueden atri-
buirse a mala gestión en los últimos meses del 2016, sino al 
falseamiento de las cuentas desde ese año 2012.

Es una historia muy similar a la ya vivida hace unos años con 
la salida en bolsa de las acciones de Bankia, y como en aquella 
vez, COLL&SILVEIRA ADVOCATS pone a su disposición nuestro 
equipo de especialistas en Derecho Bancario, con sede en 
MATARÓ, GRANOLLERS y GIRONA, para asesorarle y ayudarle a 
recuperar su dinero.
Llame e infórmese.

 PRIMERA CONSULTA GRATUITA
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Debat sobre sindicalismeMés que comerç comença dissabte a fer ofertes
El restaurant Anònims organitza dissabte la 
xerrada Sindicalisme social i de combat (18 h). 
El debat comptarà amb José Luís Carrero, de 
Solidaritat Obrera; Álvaro Iñigo, de la CGT, i 
Jordi Vega, de la CNT.

L'associació de comerciants Més que comerç celebrarà dissabte una 
fira amb què les botigues de l'entitat donaran el tret de sortida a les 
rebaixes d'estiu. La fira s'estendrà al llarg dels carrers Catalunya, Corró, 
Travesseres i Santa Elisabet, on s'oferiran els primers descomptes de la 
temporada durant tot el dia.

ECONOMIA

GRANOLLERS. Una cinquantena de 
botigues de Gran Centre participa-
ran divendres en l'anomenada Re-
dCup, una fira en què els comerços 
oferiran els primers descomptes de 
la temporada de rebaixes tot apro-
fitant la celebració de la Granollers 
Cup. Segons Laura Sabatés, presi-
denta de l'associació de comerci-
ants Gran Centre, serà "una fira 
dirigida tant als visitants de la 
Cup com també als clients locals i 
comarcals, en què s'oferiran pro-
ductes low cost molt llaminers".

La fira s'estendrà des del carrer 
Torras i Bages fins a la plaça de la 
Corona –passant per Joan Prim, les 
places Perpinyà i Maluquer i Sal-
vador i el carrer Anselm Clavé– i 
s'allargarà durant tot el divendres, 
de les 10.30 h fins a les 20.30 h. L'es-

tat de les rebaixes d'estiu de Gran 
Centre que enguany s'avançaran 
al 29 de juny, de manera que tant 
divendres com dissabte es faran les 
rebaixes habituals als establiments, 
en paral·lel amb la fira. Sabatés les 
preveu "amb una gran varietat de 
descomptes i una oferta genero-
sa", ja que el mal temps de les últi-
mes setmanes ha fet disminuir l'ac-
tivitat i les botigues compten amb 
més estoc que altres temporades.

La presidenta de Gran Centre 
també destaca que "el pes de les 
rebaixes se l'enduran els comer-
ços de roba i calçat, però també 
hi haurà empreses de perru-
queria, estètica, autoescoles o 
centres educatius que oferiran 
descomptes i promocions".  t.p.

deveniment també comptarà amb 
la col·laboració de les associacions 
Del Rec al Roc i Comerç de Dalt.

La RedCup serà la principal nove-

arxiu

COMERÇ  A MÉS, LES BOTIGUES S'INSTAL·LARAN AL CARRER COINCIDINT AMB LA GRANOLLERS CUP

Gran Centre dóna divendres  
el tret de sortida a les rebaixes

OFERTES Les botigues comencen les rebaixes amb més estoc que altres anys 

XERRADA A LA TARAFA PER CONÈIXER LA 
PERSONALITAT A TRAVÉS DE LA FISONOMIA
n Gran Centre organitza dijous a la sala Tarafa (20.30 h) la xerrada Tècnica al 
Ferasa: veure més enllà de l'abast de l'ull, en la profunditat de la persona, amb 
Cristian Dumitrache, una conferència sobre com conèixer la personalitat de 
la gent a través de la fIsonomia de la cara.  Aquesta és l'última xerrada del 15è 
cicle de conferències de Gran Centre, una activitat que l'associació considera ja 
"consolidada" i de la qual en fa un bon balanç perquè "té un públic molt fidel i 
és un cicle molt divers, de manera que qui no hi està acostumat en pot treure 
suc, però els més habituals també poden aprofundir en tots els temes que 
tractem", assegura Laura Sabatés, presidenta de Gran Centre.

Durant el primer trimestre de 
2018, la comarca ha registrat un 
augment dels llocs de feina d'un 
4,7% en comparació amb l'any 
2017. En concret, els assalariats 
han crescut en 6.557 (+6%), però 
hi ha comptabilitzats 67 autò-
noms menys (-0,2%). En total, els 
llocs de treball identificats a la co-
marca són 145.153, amb 115.722 
assalariats i 29.498 autònoms, se-
gons dades del Consell Comarcal. 

Menys autònoms 
A nivell territorial, Granollers li-
dera l'augment d'assalariats, on 
n'hi ha 2.526 més que ara fa un 
any. En canvi, les Franqueses és el 
municipi que ha perdut més autò-

noms (29 menys). 
L’increment del 4,7% de l’ocu-

pació localitzada al Vallès Orien-
tal es produeix, en valors absoluts, 
gràcies al bon comportament de 
la indústria i els serveis. El sector 
serveis ha incrementat un 7,1% 
els assalariats i ha disminuït un 
0,4% els autònoms, mentre que 
la indústria augmenta els assal-
ariats en un 3,7% i ha registrat 
l’increment d’un autònom. D’altra 
banda, l’agricultura suma un 3,5% 
de treballadors assalariats i un 
2,6% menys d’autònoms. La con-
strucció incrementa tant el nom-
bre de llocs de treball assalariats 
(+8,6%), com també el d’autòn-
oms (+0,6%). 

Més de 6.000 llocs nous 
de feina a la comarca

OCUPACIÓ  S'HAN CREAT EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

GRANOLLERS. Alumnes del Cicle 
Formatiu en Gestió Administrativa 
d'Educem han estat premiats des-
prés d'haver fet un estudi de mer-
cat de Gran Centre amb propostes 
per a la campanya publicitària del 
proper Nadal. Els estudiants pre-
miats van ser Mireya Rodríguez, 
Fran Fuentes, Miquel Vinyallonga, 
Emma Amores, Alejandra Astulla, 
Laura Crespo i Àlex Pato.  

Alumnat d'Educem 
proposa campanyes 
per a Gran Centre

L'any 2017, MicroBank, el banc 
social participat íntegrament per 
CaixaBank, va concedir 11,1 mi-
lions d'euros de microcèdits al Va-
llès Oriental. D'aquests, la majoria 
es van atorgar a crèdits personals 
i familiars –8,1 milions– i els 3 mi-
lions restants, a emprenedors. La 
filial de CaixaBank s'ha especialit-
zat a "facilitar serveis financers 
a col·lectius desfavorits".  

CaixaBank atorga 
11 milions d'euros 
en microcrèdits

La junta directiva de Pimec tam-
bé ha nomenat Pere Barrios com 
a nou president de la sectorial 
Pimec Metall, que fins ara presi-
dia Miquel Camps. Barrios, que 
compta amb una llarga trajectòria 
empresarial en el sector, liderarà 
aquesta sectorial que té la volun-
tat d’aplegar les inquietuds i ne-
cessitats dels empresaris del sec-
tor metall a Catalunya.

El responsable de la firma de Cal-

des Recam Làser ha renovat també 
el seu càrrec com a president de 
Pimec Vallès Oriental, que ocupa 
des d'inicis d'anys, arran la mort 
de Vicenç Paituví. Barrios tindrà 
ara fins al 12 de setembre per con-
figurar la seva comissió executiva. 
“Seguirem establint sinergies 
amb els municipis i el teixit em-
presarial del territori per impul-
sar la competitivitat de la nostra 
comarca”, ha explicat .  

PATRONAL  NOU CÀRREC NACIONAL DEL PRESIDENT COMARCAL

Pere Barrios encapçalarà 
la sectorial Pimec Metall
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OCUPACIÓ  S'HAN CREAT EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Carles Pla és director de persones de la 
Fundació Privada Hospital Asil de Gra-
nollers, entitat que ha estat guardona-
da Premi Lismivo en reconeixement a la 
tasca social en la integració laboral de 
les persones amb discapacitat. 

–El seu càrrec no és cap de recursos 
humans, sinó director de persones. 
Això ja sembla ser una declaració 
d'intencions...
–Intentem que sigui una declaració 
d'intencions, parlar de persones i no 
de recursos humans, perquè intentem 
integrar també totes les polítiques de 
desenvolupament que formen part de 
la gestió de professionals.
–Aquesta és la primera vegada que 
us presenteu als premis Lismivo. Per 
què decidiu inscriure-us?
–Ens hi va animar una organització 
que treballa amb nosaltres.
–En el vostre cas, de ben segur que 
el treball en xarxa amb entitats i em-
preses de l'àmbit de l'economia social 
i amb responsabilitat social és ampli.
–Som fundació privada, però funda-
ció, una figura que per definició no té 
afany de lucre i tot el que pugui ge-
nerar va a la seva raó social que és la 
prestació de serveis sanitaris i socials 
a Granollers i el Vallès Oriental. Per 
tant, estem fortament relacionats amb 
moltes d'aquestes organitzacions.
–Legalment les empreses amb més 
de 50 treballadors han de tenir un 
2% de treballadors amb discapacitat. 
En el vostre cas, com heu fet aquesta 
integració?
–Fa uns anys, nosaltres complíem amb 
la ràtio que marca la llei mitjançant 
la subcontractació d'empreses que 
contracten aquest tipus de professio-
nals. Però fa dos o tres anys ens vam 
posar com a objectiu que, a banda de 

“Contractar persones amb capacitats diferents 
té un retorn important a nivell social i personal”

Entrevista a Carles Pla, responsable director de persones de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

GUARDONATS  Carles Pla, director de persones de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Aquesta ha estat la segona edició 
del Premi i els Distintius LISMIVO, 
que convoca el Consell Comarcal,  
i que tenen com a objectiu fer un 
reconeixement i valoració pública 
de la tasca social en la integració 
laboral de les persones amb dis-
capacitat a empreses amb centre 
de treball a la comarca del Vallès 
Oriental. El premi també valora 
la contractació femenina i la de 
majors de 45 anys. En la prime-
ra edició, el premi va recaure en 
l'empresa Dara Pharma. Enguany, 
el guardó ha estat per a la Fun-
dació Privada Hospital Asil de 
Granollers, que ha competit amb 
Montajes y Servicios Industriales 
Guicar, SL de Cardedeu; Maqui-
naria Industrial Dara, SL també de 
Granollers, i TI Group Automotive 
Systems, SA de Montornès.

Segona edició dels 
Premis Lismivo

Què és la xarxa Lismivo?

continuar treballant amb aquest tipus 
d'empreses, la nostra contractació in-
terna superés aquest 2% de treballa-
dors amb capacitats diferents.
–I ho heu aconseguit?
–Sí, internament, la fundació té més 
d'un 2% de professionals amb aquest 
tipus de capacitats. Això, en nombres 
absoluts, es tradueix en què dels 1.460 
treballadors de plantilla equivalent, 35 
són personal amb capacitat diferent. 
–Aquest treballadors ocupen un 
perfil determinat de tasques? 
–La societat és diversa i hem de fer 
esforços per integrar i per reconèixer 
els que són diferents en tots els àmbits 
de la vida, i aquí és igual, els perfils són 

L’edició dels premis Lismivo és una de les actuacions de la xarxa Lismi-
vo, coordinada des del Consell Comarcal i integrada per administracions 
públiques –Diputació de Barcelona, ajuntaments de Cardedeu, Santa 
Maria de Palautordera i Granollers; Oficines de Treball de la Generalitat 
de Granollers, Granollers-Perifèria i Mollet, i el Consell Comarcal–, enti-
tats especialitzades –Apindep Ronçana SL, Apadis, Castell de Sant Foix, 
Centre Sirius, Centre de formació Mordered, Escola Pia, Fundosa Social 
Consulting (Fundació Once)–, Centres especials de treball –Baix Mont-
seny, Ral, Viver de Bell-lloc, Grupdem, Xavier Quincoces, Taller Alborada, 
Emiser Vallès, TEB Verd, Intelami–, l’Oficina Tècnica Laboral de Granollers 
i Mollet, el Servei Prelaboral (Intress), els sindicats CCOO i UGT, i la pa-
tronal Fundació Pimec, que treballen per facilitar l’accés al treball de les 
persones amb discapacitat.

diversos. Per exemple, internament 
treballem amb Apadis, que aporta 

professionals que desenvolupen tas-
ques molt sistematitzades, tipus arxiu, 
magatzem... 
–Les persones amb capacitats dife-
rents tenen unes dificultats afegides 
per integrar-se. Com ho treballeu? 
–Intentem que ells ocupin un lloc de 
treball –com en un contracte laboral 
normal– es responsabilitzin de la seva 
feina i l'organització a canvi els dona 
una sèrie de coses... Doncs es tracta 
d'aconseguir el mateix, amb esforços 
d'adaptació però al final el retorn és 
important a nivell social però també 
personal.
–Podeu parlar d'algun projecte en 
concret per promoure la contractació 
de persones amb capacitats dife-
rents? 
–Per exemple, fa més de 10 anys que 
treballem amb Apadis, que donen un 
servei molt potent que ens ajuda a la 
integració d'aquests professionals 

tant a nivell d'un nou lloc de treball 
com quan hi ha canvis. Ens ajuden 
a explicar a aquests professionals 
aquests canvis en la feina i que els in-
tegrin i puguin desenvolupar les noves 
tasques amb absoluta comfortabilitat 
i normalitat.
–Els premis Lismivo també reconei-
xen la contractació femenina i de 
majors de 45 anys... 
–En el nostre cas, la contractació fe-
menina no és un problema, perquè el 
75% dels professionals de l'Hospital 
són dones. L'àmbit de la infermeria 
sempre ha estat bastant feminitzat, 
però pel que fa a personal mèdic, que 
fins fa uns anys era bastant masculí, ja 
fa anys que s'ha capgirat i ara entren 
més dones metgesses que homes. 
–I el tema de l'edat? 
–Les organitzacions tenen una pirà-
mide d'edat en funció de quan han fet 
un creixement de plantilla. En el nostre 
cas, els creixements forts van ser als 
anys 80 i aquelles persones que van 
entrar amb 30 anys ara en tenen més 
de 50 o 60. Tenim una piràmide d'edat 
bastant alta i no tenim problemes d'in-
tegració de majors de 45 anys.
–Com valoreu que us hagin atorgat 
aquest premi?
–Realment, estem molt contents i sa-
tisfets a nivell personal i com a orga-
nització.
–Com animaríeu altres empreses a 
contractar persones amb capacitats 

diferents?
–Hi ha un factor que és clau, treballar 
per crear l'ambient perquè aquests 
professionals ocupin llocs de treball 
que tinguin un retorn, que siguin llocs 
de treball de veritat, i es pot fer. És un 
treball lent perquè qui esperi fer-ho de 
cop és molt difícil, s'ha  de fer amb una 
bona planificació i amb el pas dels anys 
pots aconseguir un nombre important 
d'aquests professionals. Hi ha empre-
ses d'aquest tipus que són líders i pun-
teres en el seu sector.
–Hi ha ajuda per part de l'adminis-
tració per poder integrar aquests 
professionals?
–Hi ha poc suport. Hi ha l'obligació ju-
rídica –que crec que està molt bé i és 
important que existeixi perquè si no la 
gent no ho acompliria. Per tant, estic 
d'acord amb aquest 2%, i seria fantàs-
tic que algun dia no hagués d'existir, 
perquè això voldria dir que hem inte-
grat completament aquestes persones. 
Però hi hauria d'haver algun tipus de 
suport que en aquest moment a Espa-
nya no existeix. 

Està bé que hi hagi 
l'obligació legal de complir

uns mínims de contractació,
però hauria d'haver-hi

suports per part
de l'administració
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OPINIÓ

la festa major, el dilluns després del vere-
dicte... Compartint alegries, penes, cansa-
ment i sensacions. On celebrarem la victò-
ria aquest any?

Sé que evolucionem, potser massa rà-
pid. No ho sé, les coses que abans duraven 
100 anys i diverses generacions ara duren 
tres temporades i, en una ciutat d’ànima 
botiguera, es nota i molt. Em ve al cap 
L’Auca del Senyor Esteve... I algunes nis-
sagues de la ciutat: Can Caussa, Arimany, 
Armengol, Barbany, Can Puigdomènech, El 
Cisne, La Fonda... el meu estimat Joan de 
Can Sitjes i tantes d’altres que formen el 
paisatge social, històric i comercial de la 
ciutat. M’agradaria que mai tanquin; po-
der mantenir un nucli que em faci sentir a 
casa per sempre, sé que és molt difícil en 
un moment que tothom comença a fer el 
gruix de les compres per Internet.

Els últims anys moltes botigues “de les 
de tota la vida” han anat tancant les portes 
i deixant pas a grans cadenes comercials. 
No existeix la botiga on em comprava la 
mare la roba de petita, ni la floristeria on 
el pare comprava la rosa de Sant Jordi cada 
any, ni la camiseria on compràvem la bata 
de l’escola, ni la sabateria on em vaig com-
prar els meus primers talons...

El paisatge canvia molt ràpid i cada cop 
que marxo cap a l’Aragó m’acomiado amb 
un... Apa nenes, ens veiem en un obrir i 
tancar de persianes!

er motius sentimentals i labo-
rals visc a cavall entre la meva 
ciutat, Granollers, i un petit 
poble de muntanya de l’Aragó. 

Això em permet veure les coses amb una 
certa perspectiva quan estic lluny d’un o 
de l’altre. També em provoca un petit sen-
timent d’enyorança cada cop que agafo 
l’AVE en sentit est o oest.

He de reconèixer que cada cop que arribo 
a Granollers respiro fons i penso, ja sóc a 
casa. Però també m’adono que veig canviar 
el paisatge de la meva ciutat més ràpid que 
mai. Sabeu quan fa setmanes que no veieu 
el nebodet petit i, de cop, us sembla un ho-
menot? Doncs aquesta és la sensació...

Aquest cap de setmana han tancat una 
de les pastisseries de les de tota la vida... on 
vaig comprar jo soleta per primera vegada 
un croissant quan no aixecava tres pams 
de terra, on em vaig fer una til·la i una en-
saïmada just abans d’anar a fer l’examen 
de conduir, on tinc molts records amb els 
avis, que ja no hi són, amb companys que 
viuen lluny, amb amors perduts... Però, 
sobretot, deixeu-me explicar que aquelles 
taules a la Porxada, per un grup de perso-
nes de la colla de Blancs, des dels anys 90 
ha estat un punt de trobada per acomiadar 

P
EN UN OBRIR I 
TANCAR DE PERSIANES

i havia una vegada, en un lloga-
ret de la Mediterrània, un poble 
organitzat i mobilitzat que era 
a punt de fer realitat les seves 
il·lusions i d’assolir els seus ob-

jectius i somnis, perquè, des de feia temps, 
era el protagonista de la història. Però lla-
vors els polítics (els propis, no els altres) 
se’n van adonar i van témer que allò podria 
posar en qüestió tot el seu odre establert, 
tot el sistema, del que ells i els seus gaudi-
en. I van decidir que no podia ser. No podia 
ser que haguessin perdut els carrers i, per 
tant, haguessin perdut el control de les co-
ses i la gent. Allò no podia ser perquè tot 
plegat se’ls anava pel pedregar. I algú, ves 
a saber com i per què, va decidir que ja era 
hora d’acabar amb el somni crescut als car-
rers i les places en les llargues vesprades 
de l’estiu que ja quedava enrere, i va idear 
l’estratègia per fer-ho.

I així, una tarda d’un divendres de plena 
tardor, aparentment van donar al poble 
allò que el poble els demanava. “I ara que 
ja ho teniu, aneu-vos-en cap a casa”, els van 
dir. I el poble, que els va creure, va fer el 
que els van demanar, bo i convençuts que 
aquell moment màgic i irrepetible era l’èxit 

Un conte de por
final pel que tant havien lluitat i que l’en-
demà es llevarien en un país més net i clar.

Però l’endemà, per a sorpresa del poble, 
res va canviar. Tot va seguir igual. I van 
anar passant les hores i els dies, mentre 
veien amb estupefacció, que allò que els 
havien dit no és feia realitat. Més aviat 
semblava que tothom anava plegant veles, 
malgrat el vent que encara bufava.

I van anar passant més coses, que els 
van dir que eren més importants, i que van 
servir per tenir-los distrets i entretinguts. I 
el poble, amb el temps, es va anar oblidant 
d’allò pel que realment havia lluitat i es va 
anar retirant dels carrers i les places i tot-
hom va tornar a tancar-se a casa.

I aleshores els van començar a dir que 
allò que teòricament havien assolit, de 
moment, no era possible. Que més enda-
vant ja ho veuríem, però que de moment 
no, que s’havien de recuperar altres co-
ses que durant aquell temps malaguanyat 
s’havien perdut. I part d’aquell poble s’ho 
va creure. I una altra part que no, va ado-
nar-se que ja no hi havia organització ni 
mobilització, i va caure en l’evidència que 
l’únic que hi havia, que hi tornava a haver, 
era política. Va caure en l’evidència que la 
lluita s’havia acabat, perquè l’havien ven-
çut. I ho havien fet perquè havien culmi-
nat amb el procés de desmobilització.

El poble, una vegada més, és va adonar 
que havia estat derrotat pels seus propis 
polítics.

H

El govern de Granollers té per objectiu atreure més esdeveniments esportius 
a la ciutat. Entre les principals cites del calendari de la capital vallesana hi 
ha la Mitja Marató, però també la Granollers Cup –que se celebra aquest cap 
de setmana– i altres competicions com l’històric Cros. A més, Granollers va 
aconseguir ser la seu central del Mundial d’Handbol Femení 2021 i treballa per 
assolir altres reptes. Tot plegat, en una dinàmica general que fa que moltes 
ciutats es barallin per aconseguir grans esdeveniments esportius que, ben 
gestionats, poden ser un impuls econòmic i de projecció dels municipis. Fins 
ara, i des que Granollers va ser subseu olímpica, l’aposta per l’esport ha sortit 
prou bé. Però ara que estem veient grades buides a Tarragona en els Jocs del 
Mediterrani, potser ha arribat el moment de reflexionar sobre el futur d’alguns 
esdeveniments esportius. Fa uns anys un estudi de la Diputació de Barcelona 
assegurava que la Granollers Cup deixa set vegades més diners que el cost 
que té organitzar-la. Cal mantenir aquest impacte, alhora que la promoció que, 
a través de l’handbol, es fa de la ciutat arreu. Ambdues coses bé compensen 
quatre dies d’esvalot juvenil. 

L’ESPORT PER A LA PROMOCIÓ
Editorial

Educadora social
TXUS TIJERASAmb ulls de dona

RAMON 
FONT

Advocat

LA VINYETA per Adolf Belío
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per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.catClassificats
Des de 1987

La garantia per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

SOP SELECCIÓ S.L. SERVEIS D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL. Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

ALTRES
COMPRA / VENDA

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el tratamiento 
de aguas residuales, industriales y urbanas, con presencia a ni-
vel mundial, del Vallès Oriental, necesita incorporar un/a: 
DELINEANTE-PROYECTISTA (Ref.2906-03)
Con dependencia directa del Director Industrial, las tareas a de-
sarrollar serán: Diseño de piezas para corte y plegado. Diseño de 
piezas mecanizadas. Despieces, elaboración listas de componen-
tes. Elaboración de documentación técnica. Ejecución de proyec-
tos. Planos de implantación, trato con proveedores.Imprescindible 
nivel usuario avanzado de AUTOCAD. Imprescindible persona con 
experiencia como delineante industrial y excelentes conocimientos 
como proyectista. 

FINCA EN VENTA EN 
LA GARRIGA. C-17. 
Sup. 75.000 m2. Edif 
1.000 m2. Casa de 
1.316 m2 dividida en 
sótano 418 m2. P. baja 
303 m3. 1ªP. 313 m2 
(42 m2 terrazas). 2ª P 
138 m2. Frontón. Pis-
cina 92 m2. PRECIO: 
700.000 € (Ref.100). 
EMINAD Tel. 93 870 
36 66. 

LOCAL EN ALQUI-
LER. GRANOLLERS. 
Joan Prim. Sup 100 
m2. P. 1.100 €/mes 
(Ref 976). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66. 

LOCAL EN VENTA 
GRANOLLERS. Jo-

sep Mª de Sagarra. 
Sup. 100 m2. Es-
quinero fachadas 
21 m. Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 
de  madera maciza. 
Chimenea de obra. 
Aseos y trastero. 
Rejas en puertas y 
ventanas. A.A. P.V. 
140.000 € (Ref.396). 
EMINAD Teléfono: 
93 870 36 66.

COMPRO cómics, 
álbumes de fútbol, 
Playmobil, Scalex-
tric, Geyperman, 
Madelman, mu-
ñecas, Tente, Rico, 
Paya y antigüe-
dades en general.  
679-736-491.

Empresa catalana de instalaciones industriales para 
sectores diversos, precisa incorporar: 
2 DELINEANTES PROYECTISTAS PARA INSTALACIONES 
(Ref.2906-01)
Perfil: •Persona responsable, proactiva y con capaci-
dad para trabajar en equipo. •Implicada, con ganas de 
compartir conocimiento y voluntad por formar parte de 
procesos de cambio. •Residente en el Vallès Oriental o 
comarcas limítrofes. •Nivel académico FPII o Ingeniería 
técnica, ambos con alguna experiencia previa. •Co-
nocimiento de Inglés a nivel medio. Conocimientos: 
•Desarrollo de implantaciones de equipos, ya sean de 
fabricación propia o externa. •Interpretación de diagra-
mas PID para el desarrollo de instalaciones de tubería. 
•Diseño de isométricos e implantaciones de tubería. 
•Conocimiento de dibujo 2D para el dibujo y adaptación 
de esquemas PID de ingeniería. •Experiencia en diseño 
mecánico y desarrollo de líneas de tubería en 3D (So-
lidWorks o similar). •Experiencia en la utilización de he-
rramientas de routing 3D. •Conocimiento de materiales y 
normas de tubería según DIN, ISO y ASME, para sectores 
químicos y/o farmacéuticos. •Experiencia en dibujo de 
estructuras y suportaciones. •Familiarizado con entor-
nos estructurados de información y procesos tipo ERP o 
PDM. Valorable experiencia en: •Instalaciones de líqui-
dos fluidos y viscosos. •Sistemas de tuberías aisladas y 
encamisadas. •Instalaciones de transporte y manipula-
ción de sólidos. Se ofrece contrato estable y directo con 
al empresa. Sueldo y condiciones negociables.

Empresa del sector maquinaria para packaging flexible 
ubicada en el Vallès Oriental, precisa: 
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO SAT (Ref.2906-02)
Prestará sus servicios para el departamento de Servicio 
Asistencia Técnica al cliente. Deberá ser ágil, con elevada 
capacidad de comprensión, de captación del problema y 
de sus posibles causas, y que de forma rápida sepa don-
de hallar las respuestas y soluciones más operativas y 
más viables en cada caso, tomando decisiones adecua-
das a la situación real de cada avería. Las tareas propias 
del puesto serán además: Realizar asistencias a clientes 
para resolver averías en los equipos. Realizar puestas en 
marcha de los nuevos equipos. Realizar demostraciones 
de maquinaria y sus aplicaciones. Formación a clientes 
y operarios de producción y mantenimiento. Requisi-
tos: FP2 o Ingeniero Técnico Electromecánico. No se 
requiere experiencia aunque se valorará positivamente. 
Dominio idioma inglés. Imprescindible elevado grado de 
seriedad, autonomía, responsabilidad, perseverancia y 
organización. Alta capacidad de comprensión técnica. 
Alto nivel de sociabilidad y de capacidad de contac-
to con el cliente. Resolutivo, con capacidad de priorizar 
y de valorar la magnitud de las averías. Disponibilidad 
para desplazamiento (30% del tiempo). Disponibilidad 
horaria. Perfil humano técnico, pero muy orientado hacia 
la gestión y el servicio al cliente. Carnet de conducir. Pa-
quete Office. Se ofrece contrato directo con la empresa 
(6m+indefinido). Formación interna. Dietas y vehículo de 
empresa en desplazamiento. Salario negociable.

Empresa fabricant d'accessoris d'acer inoxidable, ubicada a 
Granollers, precisa incorpora : 
OPERARI/ÀRIA SECTOR METALL (Ref.2906-04)
Cerquem candidats/es amb experiència en la manipulació i el con-
format de la planxa , del tub.Per a realitzar treballs d'embotició, pe-
tita caldereria, i planxa. Es valorarà coneixements i/o experiència en 
soldadura TIG. S'ofereix contracte directa i estable amb l'empresa.
Jornada partida de 8 a 13h. i de 15 a 18h. Salari negociable.

Empresa distribuidora de vehículos industriales y camiones , 
ubicada en el Vallès Oriental, precisa: 
OFICIAL PRIMERA MECÁNICO/A (Ref.2906-05)
Candidatos/as con exp. demostrable en reparación y mantenimien-
to de camiones. Se ofrece contrato indefinido, salario negociable.

Empresa fabricant d'accessoris d'acer inoxidable , ubicada a 
Granollers, precisa incorporar : 
OPERARI/ARIA SECTOR METALL (Ref.2906-06)
Cerquem candidats/es amb experiència en la manipulació i el con-
format de la planxa , del tub.Per a realitzar treballs d'embotició, pe-
tita caldereria, i planxa. Es valorarà coneixements i/o experiència en 
soldadura TIG. S'ofereix contracte directa i estable amb l'empresa.
Jornada partida de 8 a 13h. i de 15 a 18h. Salari negociable.

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Arsènic, espai de creació és una iniciativa 
privada situada a la Fàbrica de les Arts de 
Roca Umbert que aposta pel teatre com a 
eina cultural i educacional. És un espai for-
matiu i de creació artística amb les arts es-
cèniques com a eix vertebrador. El projecte 
ofereix un espai de creació per a totes les 
persones, independentment de l'edat. 

Al llarg d’aquests anys hem pogut conso-
lidar la part de formació, tant en el vessant 

de tallers de teatre que s’imparteixen a les 
tardes i nits adreçats a alumnes  a partir 
dels 6 anys, com en la creació d’un curs  de 
formació  d’actors, adreçat a majors de 18 
anys que busquen una formació més pro-
fessionalitzada.

Arsènic imparteix també el Cicle Formatiu 
de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Te-
atral, que consta de 2.000 hores de formació 
i titulació ofical atorgada per la Generalitat.

ARSÈNIC, ESPAI DE CREACIÓ
av. Enric Prat , 35 - Granollers – Tel. 93 870 94 65

www.arsenicreacio.com

Arsènic aposta pel teatre com a eina 
cultural, educacional i professional

131 Espacio de Negocios és un centre de 
negocis enfocat a totes les startup que vul-
guin estalviar-se el cost d'una oficina tra-
dicional, alhora que reben assessorament i 
estableixen sinergies amb altres emprene-
dors de l'espai.

Entre les diferents posibilitats que ofereix 
131 Espacio de Negocios hi ha el lloguer 
d'espais, amb totes les despeses incloses i 
un servei flexible que permet reservar i ac-

cedir a l'oficina quan sigui necessari, i triar 
la modelitat de lloguer que més s'adapti al 
negoci. A més, també ofereix un servei d'ofi-
cina virtual, de manera que es gestionen les 
trucades i l'agenda de cites. També disposen 
d'espais de coworking amb connexió amb 
fibra òptica, wifi, aire condicionat i l'ús de 
totes les instal·lacions. I per completar tots 
els serveis, 131 Espacio de Negocios disposa 
d'assessoria fiscal, laboral i comptable.

131 ESPACIO DE NEGOCIOS
pl. Onze de Setembre, 13- Granollers - Tel. 93 131 91 31

131espaciodenegocios.com

131 Espacio de Negocios, serveis i 
assessorament per a emprenedors
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CUP2018

Especial

A la nit d'ahir, dimecres, es va  
inaugurar la 20a edició de la Gra-
nollers Cup, el torneig d’handbol 
base més important del sud d’Eu-
ropa, que aquest any es disputa-
rà en 17 pistes de Granollers, les 
Franqueses, Canovelles i Vilanova 
del Vallès. L’acte va començar a 
les 20 h a la granollerina plaça de 
la Porxada i a les 22 h es va tras-
lladar al Palau d’Esports, on es va 
estrenar el mur dels campions, 
que té escrits tots els equips de 
les diferents categories que han 
guanyat el torneig en les 19 edici-
ons anteriors, i on va haver-hi una 
gran festa amb música, llum i la 
participació dels jugadors.

Abans a la Porxada es va fer la 
tradicional fotografia amb tots els 
equips participants. Enguany en 
seran 339, 14 menys que el 2017. 
Aquesta reducció té com a principal 
explicació la disminució dels equips 
provinents de la resta de l’Estat es-
panyol, que ha baixat de 64 el 2017 
a 48 enguany. Els dos últims anys 
ja s’havia produït una davallada 
important en equips espanyols. El 
2015 en van ser 93 i el 2016, 83. El 
president del BM Granollers, Josep 
Pujadas, en cap cas ha volgut relaci-
onar aquestes dades amb la situació 
política que viu Catalunya i l’argu-
ment que ha donat és l’aparició de 
dos tornejos similars a la Granollers 
Cup a Saragossa i a Toledo.

xavier solanas

XIFRES DEL TORNEIG  EL DESCENS MÉS IMPORTANT ÉS EL DELS CLUBS PROCEDENTS DE LA RESTA DE L'ESTAT ESPANYOL

La Granollers Cup fa 20 anys amb una 
reducció d'equips per segon any seguit

alt en les 20 edicions del torneig. 
L’objectiu dels organitzadors és 
arribar a la paritat amb el Mun-
dial d’Handbol femení del 2021, 
organitzat per la capital del Va-
llès Oriental, en el punt de mira. 
Des d’avui dijous a les 9 h i fins 
a diumenge es disputaran 1.180 
partits. Això suposa un total de 
33.000 minuts d'handbol. És a dir, 
24 dies de competició d'alt nivell 
al Vallès.  Sergi eScudero

També s’ha reduït el nombre 
d’equips estrangers de 112 a 106. 
El 2016 en van ser 122. El nom-
bre de països participants havia 
de ser 17, però finalment l’equip 
senegalés de Kédougou no podrà 
assistir al torneig. La llista de pa-
ïsos és la següent: Alemanya, An-
dorra, Brasil, Canadà, Espanya, 
Finlàndia, França, Islàndia, Israel, 
Marroc, Nigèria, Noruega (només 
ella aporta 55 equips), Polònia, 

Portugal, Rússia i Suècia. 
Per contra, els equips catalans 

continuen creixent en nombre per 
setena edició consecutiva. Enguany 
en seran 185 quan el 2011 només 
n’eren 69. I pel que fa a la catego-
ria que tindrà més equips serà la 
de cadet masculí, amb 66. En el cas 
femení, també és la cadet amb 57.

Dels 5.100 jugadors que partici-
paran a la Granollers Cup, un 44% 
seran noies, el percentatge més 

LA REBUDA A LA PORXADA  Ahir, dimecres, tots els equips participants van assistir a la presentació del torneig 

Diumenge és el gran dia, la jorna-
da en què es disputaran les finals 
de totes les categories de la Gra-
nollers Cup. Però dissabte a la nit 
hi haurà un bon aperitiu amb els 
tradicionals partits de les estre-
lles disputats al Palau d’Esports. 
Seran tres encontres. 

El primer d’ells, que s’iniciarà 
a les 21.45 h, el disputaran una 
selecció nacional contra una in-
ternacional en categoria cadet 
femení. A les 22.20 h serà el torn 
de les seleccions cadet masculí i 
a les 22.55 h tancaran la jornada 
les seleccions juvenil femenines.  
Serà una bona manera de veure 
en directe les futures promeses de 
l’handbol. 

COMPETICIÓ 

Els partits de les 
estrelles animaran
la nit de dissabte

Durant el torneig estarà actiu el 
web 2018.granollerscup.com, en 
el qual es podran seguir els re-
sultats de la competició en temps 
real. D'altra banda, una altra 
font d'informació per conèixer 
el resultats de forma instanta-
nea serà el compte de Twitter  
(@GranollersCup), el d'Instagram 
(@GranollersCup) i el hashtahg 
#GCup2018. També s'hi trobaran 
fotografies de la competició. 

El torneig es
podrà seguir en 
directe a les xarxes
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Mentre l'any passat els padrins de 
la Granollers Cup van ser el juga-
dor de la casa, Ferran Solé, i Nora 
Mørk, aquest és el torn de dos ju-
gadors espanyols com Nerea Pena 
i Rodrigo Corrales, els quals ahir 
van assistir a la inauguració de la 
competició. Avui, dijous, a les 11 h 
els dos signaran autògrafs al Pa-
lau d’Esports.

Pena (1989) és de Pamplona i 
juga al lateral dret de l'equip hún-
gar Ferencvárosi TC des del 2012. 
A més, es va penjar la medalla de 
bronze al Mundial femení de 2011 
amb la selecció espanyola i una 
plata a l'Europeu d'Hongria i Cro-
àcia del 2014. "Durant la meva 
etapa de formació mai vaig te-
nir l'oportunitat de participar 
a la Granollers Cup, però sí en 
d'altres tornejos més petits. En 
tinc molts bons records", explica 
la navarresa.

D'altra banda, el gallec Rodrigo 
Corrales (1991) juga actualment 
al Paris Saint Germain, equip 
en què comparteix posició amb 
Thierry Omeyer. Allà ha guanyat 
la lliga i la copa franceses aquesta 
temporada i per segon any conse-
cutiu, després que l’estiu passat 
s’emportés l’or a l’Europeu de 
Croàcia amb la selecció espanyola. 
Aquesta no serà la seva primera 
experiència en el torneig perquè 
el 2003 i el 2004 la va jugar amb 
el Balonmano Cangas, destacant 
aquest segon any com a millor 
porter del torneig en categoria 
infantil. "La Granollers Cup va 
ser la primera vegada que sor-
tia de Galícia amb el Cangas i va 
ser una experiència molt bona. 
Érem uns nens que tenien ga-
nes de passar-s'ho bé i ho vam 

bmg

PADRINS  LA NAVARRESA I EL GALLEC VAN ASSISTIR A LA CERIMÒNIA D'INAUGURACIÓ

Nerea Pena i Rodrigo 
Corrales, els padrins 2018

aconseguir", comenta Corra-
les. "En l'edició del 2003, com 
a alevins de segon any, vam 
quedar segons i en la del 2004, 
com a infantils de primer any, 
vam proclamar-nos campions. 
Aquell grup d'amics encara ens 
ajuntem els estius i seguim te-
nint molt bona relació". 

Ells dos són clars exemples de la 
emigració de jugadors espanyols 
a lligues estrangeres des que va 
començar la crisi espanyola. Pena 
va marxar al Ferencvárosi d'Hon-
gria el 2012 i Corrales va fer el 
mateix amb destinació a Polònia 
per jugar al Wisla Plock. 

Ella actualment encara segueix 
allà i ell, el 2017, va canviar d'ai-
res per anar al potent Paris Saint 
Germain. "Ens agradaria jugar 
al nostre país, però fora hem 
aconseguit una estabilitat i 
unes experiències, com jugar la 
Champions League, que serien 
impossibles si ens haguéssim 

quedat a la lliga espanyola. La 
majoria de jugadores de la se-
lecció sempre que ens veiem 
parlem de la possibilitat de 
tornar algun dia", diu Pena, lli-
cenciada en Magisteri i amb dos 
màsters a la butxaca –Periodisme 
Esportiu i Alimentació–. "A Hon-
gria els pavellons estan plens 
per veure handbol femení", afe-
geix la jugadora. 

En la mateixa línea s'expressa 
Corrales, tot i que puntualitza que 
"la situació ha millorat en els 
últims anys. La prova és el par-
tit que el Granollers va guanyar 
al Palau Blaugrana o la seva 
actuació en les últimes EHF". I 
considera que un dels problemes 
és "el poc impuls que li donen 
els mitjans de comunicació a 
l'handbol espanyol. A d'altres 
països europeus el seguiment 
és molt més habitual i els pave-
llons s'omplen per seguir tots 
els partits". i S.eScudero

NEREA PENA

bmg

RODRIGO CORRALES

L’esperit de la Granollers Cup va 
més enllà de l’àmbit esportiu per 
ser un punt de trobada i intercan-
vi entre cultures. En aquest sentit 
s’esperava la presència d’un equip 
femení de Kédougou, una pobla-
ció de 18.000 habitants situada 
al sud del Senegal, i de diferents 
autoritats com l’alcalde, el pre-
fecte o el president d’esports de 
l’administració de la regió. Però 
finalment no podran ser aquests 
dies a Granollers perquè no els hi 
ha arribat una partida amb la qual 
comptaven per poder-se pagar les 
despeses del viatge. 

“Encara no hem descobert 
per què aquesta partida no els 
hi ha arribat. Fa unes setmanes 
havien anat fins a Dakar, a 13 
hores de Kédougou, per fer-se 
els passaports”, explica Pol Gar-
cía, responsable del BMG. A la 
capital del Vallès Occidental i a la 
seva rodalia hi ha una important 
comunitat senegalesa, sobretot 
procedent d’aquesta regió. Sense 
anar més lluny, el Mamadou Gas-
sama i la Kaba Gassama, jugadors 
dels primers equips sènior del 
BMG, tenen familiars a Kédou-
gou tot i haver nascut a Grano-
llers. “En un viatge que l’alcalde 
Mayoral va fer a aquest poble 

va mencionar aquest fet a les 
autoritats d’allà i immediata-
ment van voler organitzar un 
partit amistós que més enda-
vant, l’abril del 2017, es va con-
vertir en un torneig d’handbol 
femení anomenat Torneig de 
l’Amistat en què van participar 
sis clubs senegalesos”. 

El mateix Pol García, juntament 
amb Beatriz Manzanares, va anar 
a supervisar l’organització del 
mateix ja que allà ningú tenia ex-
periència en muntar un esdeve-
niment així. “Coses petites se’ls 
hi fan molt complexes. A més, 
s’havien d’adaptar a diferents 
inconvenients com que la pista 
era més petita del normal i que 
allà fa moltíssima calor. Fins i 
tot alguna jugadora es va mare-
jar durant els partits”. La segona 
edició d’aquest torneig està pre-
vista pel desembre d’aquest any 
precisament per evitar tempera-
tures tan altes. 

“Malgrat que no han pogut 
venir a la Granollers Cup, hem 
aconseguit que 21 persones 
que mai havien tingut passa-
port ara en tinguin. El Kédou-
gou és una regió amb recursos, 
però explotada per altres”, ex-
plica Pol García. i

La delegació de Kédougou
ha hagut d'anul·lar la visita

Pol garCía

TORNEIG DE L'AMISTAT L'abril del 2017 es va celebrar la primera edició

DELEGACIÓ L'EQUIP NO HA REBUT LA PARTIDA DE DINERS



dj, 28 juny 2018 25



dj, 28 juny 201826

GRANOLLERSCUP2018

Tot i que la Cup porta el nom de 
la capital de Vallès Oriental i que 
la majoria de pistes de les 17 que 
tindrà la competició estan ubica-
des a la ciutat, tres altres pobla-
cions gaudiran dels partits de la 
Granollers Cup. Per exemple, les 
Franqueses del Vallès, la qual tin-
drà partits al Pavelló de les Fran-
queses, al seu exterior i al Pavelló 
de Bàsquet. A la primera de les 
dues pistes es podran veure plats 
forts com algunes de les finals del 
diumenge o partits de les selecci-
ons catalanes. "A les Franqueses 
es podran veure uns 150 par-
tits", explica  Rafel Rosario, l'ex-
president de l'Handbol les Fran-
queses i actual responsable de la 
Granollers Cup a la població. "A 
més, diferents escoles com la 
Joan Sanpere, la Gerau de Liost, 
El Til·ler i la Joan Camps, se-
ran el lloc on dormiran un bon 
grapat d'equips participants". 
Aquest servei també el donaran la 
resta de municipis.

Canovelles també allotjarà en-
contres de la competició. En el 
seu cas, seran en el Pavelló Ca la 
Tona i al Pavelló Tagamanent. 
Per últim, Vilanova del Vallès tin-
drà partits de la Granollers Cup 
al Pavelló Municipal. Però les 12 
pistes restants, el gran gruix, es-
tan a Granollers. Aquestes són el 
Palau d'Esports, el seu annex, el 

o.r.

SEUS  UNA EDICIÓ MÉS LA CAPITAL DEL VALLÈS ORIENTAL COMPTARÀ AMB LA COL·LABORACIÓ D'ALTRES POBLACIONS

Les 17 pistes estaran a Granollers, 
les Franqueses, Vilanova i Canovelles

les quatres poblacions i la seva 
rodalia". 

L'entrada a qualsevol dels par-
tits, incloses les finals de diu-
menge, és gratuïta i els assistents 
també podran gaudir de la segona 
edició del Village de la Granollers 
Cup, un espai que tindrà activitats 
per animar les jornades i una zona 
de food trucks. 

Tot està preparat per a que les 
quatre poblacions vallesanes gau-
deixin un any més d'un ambient 
d'handbol que a molts pocs llocs 
del món es pot viure concentrat 
en quatre intenses jornades. 

pàrquing, les dues pistes del Tub, 
el pavelló municipal El Parquet, el 
Pavelló Can Bassa, el Pavelló Con-
gost,  el Pàrquing Petit, la Porxada 
i la pista del Ferrer i Guàrdia. 

El Palau d'Esports, a més d'ex-
cel·lents partits de la competició i 
moltes de les finals, també ha es-
tat la seu de la cerimònia d'inau-
guració, dels partits de les estre-
lles, dels partits dels entrenadors, 
de la signatura d'autògrafs dels 
padrins Nerea Pena i Rodrigo 
Corrales i de les disco-festival 
de la Granollers Cup que tindran 
lloc dijous i dissabte a la nit amb 

la intenció que els jugadors i les 
jugadores s'esbargessin entre les 
jornades de partits.

L'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, explica que "la parti-
cipació de Vilanova del Vallès, 
Canovelles i les Franqueses és 
imprescindible per organitzar 
un esdeveniment de la magni-
tud de la Granollers Cup. Sen-
se la seva participació no seria 
possible". A més, considera que 
aquest torneig ha d'anar més en-
llà de la part esportiva "per ser 
una cita en la qual participin 
com a públic els habitants de 

QUATRE SEUS Entre Granollers, Vilanova, les Franqueses i Canovelles es disputaran els 1.180 partits de la Cup

La Granollers Cup és el lloc escollit 
per la Reial Federació Espanyo-
la de Balonmano per organitzar, 
amb la col·laboració del Balon-
mano Granollers, un curs per pro-
moure l’ascens de categoria dels 
àrbitres joves de l’Estat espanyol 
que tenen un prometedor futur. 
Aquest fet ja s'ha convertit en una 
tradició en la Granollers Cup, des-
prés dels bons resultats que ha 
donat en edicions anteriors del 
torneig i dels guanys esportius 
que han obtingut totes les parts.

Dimecres es va celebrar a les 
14 h la inauguració d’aquest curs 
a l’Hotel Granollers. Hores abans 
els àrbitres havien passat les pro-
ves físiques pertinents al pavelló 
del Parquet. 

La resta dels àrbitres del tor-
neig seran de la Federació Cata-
lana d’Handbol i també hi haurà 
parelles arbitrals de Noruega, 
Rússia, Suècia, Argentina, Alema-
nya i Gran Bretanya. “Això ens 
assegura un arbitratge de molt 
nivell que encara li dóna més 
prestigi al torneig”, explica Josep 
Pujadas, el president del BM Gra-
nollers. 

D'aquesta manera, a més de 
ser un viver de futurs jugadors 
professionals, la Cup també és un 
aparador per als joves col·legiats 
del futur que busquen fer-se un 
lloc en l'elit de l'handbol. 

Els àrbitres del 
futur seran els
jutges dels partits 
del torneig 

COL·LABORACIONS

GRANOLLERS

CUP
2018

LES PISTES

LES FRANQUESES
�	PAVELLÓ LES FRANQUESES
�	EXTERIOR PAVELLÓ 
	DE LES FRANQUESES
�	PAVELLÓ DE BÀSQUET

CANOVELLES
�	PAVELLÓ DE CA LA TONA
�	PAVELLÓ TAGAMANENT

GRANOLLERS
�	PALAU D'ESPORTS
�	ANNEX
�	PARKING
�	TUB 1
�	TUB 2
�	PARKET - PAVELLÓ 
 MUNICIPAL
�	FERRER I GUÀRDIA 
�	PORXADA
�	PAVELLÓ DE 
 CAN BASSA
�	PARKING PETIT
�	PAVELLÓ CONGOST

VILANOVA
�	PAVELLÓ DE VILANOVA
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PORTERIES AL CARRER  Granollers torna a respirar handbol

Per tercer any consecutiu els fa-
nals tornaran a lluir un aspecte 
de porteria d’handbol al centre 
de Granollers (de la plaça de la 
Corona fins a la plaça Maluquer). 
De fet, aquesta decoració ja es pot 
veure des de divendres passat i es 
mantindrà fins aquest diumenge, 
quan es disputaran les finals de 

la Granollers Cup. Aquesta és una 
iniciativa que l’Ajuntament de la 
capital vallesana tira endavant per 
tal que tota la ciutat respiri hand-
bol durant el torneig. 

Segons apuntaven fonts muni-
cipals, és l'esdeveniment esportiu 
que més diners aporta a Grano-
llers en tot l'any. 

Un any més els fanals seran
porteries al centre de la vila

Com és habitual hi haurà una gran 
presència dels conjunts locals a la 
Granollers Cup. De fet, l'equip que 
aportarà més equips a la competi-
ció serà el BM Granollers amb 21 
equips de totes les categories, des 
d'aleví fins a júnior. En l'edició de 
l'any passat diferents equips del 
club vallesà van perdre en les fi-
nals i només un va poder empor-
tar-se el torneig. Aquest va ser el 
juvenil A masculí.

"Aquest any els nostres 
equips amb més opcions de 
guanyar la Cup són el cadet A 
masculí, el juvenil A femení i 
els diferents equips infantils", 
explica Ricard Parera, el coordi-
nador dels equips base del Grano-

arxiu

EQUIPS LOCALS  COM CADA ANY, LES DUES POBLACIONS VALLESANES PRESENTARAN CONJUNTS DE NIVELL A LA CUP 

Granollers i les Franqueses aportaran 
una trentena d'equips a la competició

jugar i entendre l'handbol. És 
un plaer i un gran aprenentatge 
poder veure, en el mateix lloc, 
entrenar i jugar equips amb es-
tils tan diferents", afegeix.

Pel que fa a l'Handbol les Fran-
queses, aportarà 12 equips, per-
tanyents a totes les categories 
menys la juvenil femenina. "No-
saltres sobretot som forts en 
les categories femenines. Són 
els equips que tenen més pos-
sibilitat de guanyar", explica 
Rafel Rosario, expresident del 
club i responsable de la Cup a les 
Franqueses. En edicions anteriors 
la van guanyar dos equips alevins, 
un infantil i un cadet de les files de 
les Franqueses. 

llers. "És evident que lluitarem 
per guanyar la competició en 
les màximes categories pos-

sibles, però en aquest torneig 
també s'ha de valorar molt la 
possibilitat d'altres formes de 

CAMPIONS El juvenil masculí del BM Granollers va guanyar l'any passat

Poques competicions en l'àm-
bit de l'handbol base reuneixen 
tants equips i de països tant di-
ferents com la Granollers Cup. 
Aquest és un dels motius que fa 
que estigui considerat com el mi-
llor torneig de l'handbol base al 
sud d'Europa. Aquest any havien 
de ser 17 els països participants, 
però finalment en seran 16 per 
la baixa d'última hora de la dele-
gació de Kédogou (Senegal). Els 
països d'aquesta edició se sumen 
als d'edicions anteriors (ja n'han 
vingut dels cinc continents) com 
Corea, Taiwan, Índia, Macedònia, 
Bòsnia o Illes Feroe, els quals 
aquest any no han pogut venir. 

PARTICIPACIÓ 

Ja són 51 els 
països que han 
passat per la Cup
en les 20 edicions

GRANOLLERSCUP2018



dj, 28 juny 2018 29



dj, 28 juny 201830

Quatre nedadores del CNG a l'Europeu júnior
Tres nedadores d’artística (Clara Arboix, Oriana Carreras i Mireia 
Hernández) i una tècnica (Muriel Escalé) del CN Granollers han estat 
convocades per la Federació Espanyola de Natació per formar part de 
l’equip estatal júnior que participa des del passat dimarts fins a l’1 de 
juliol al Campionat d’Europa que se celebra a Tampere (Finlàndia).

L'aleví del waterpolo queda setè
L'equip aleví de waterpolo del Club Natació
Granollers, dirigit per Borja Furió, va finalitzar 
en setena posició en el Campionat de Catalunya 
que es va disputar dilluns i dimarts a les  
piscines municipals de Montjuïc.

ESPORTS

GRANOLLERS. El conjunt de José 
Solivelles, qui continuarà des-
prés de salvar el primer equip de 
l'ECG a Tercera Divisió  –gràcies 
a un tram final de temporada es-
pectacular–, està confeccionant 
una plantilla competitiva de cara 
a la temporada 2018/19 de la mà 
de Nama Sports, el propietari del 
club des de l'abril. 

L'última notícia ha estat la re-
novació de l'extrem esquerre 
Marc Garcia, internacional an-
dorrà, que jugarà la seva segona 
temporada a l'EC Granollers des-
prés d'arribar procedent de l'AEC 
Manlleu. Aquest curs ha disputat 
24 partits, 17 d'ells com a titular. 
És la cinquena renovació que tan-
ca Nama Sports. Les altres quatre 
són les dels centrals Eloi Zamora-
no i Victor Díaz, i dels migcampis-
tes Ricky Alcántara i Joel Sánchez 
Brey. 

Però quan els de Solivelles dis-
putin el primer partit de la nova 
temporada a Tercera Divisió cos-
tarà reconèixer moltes de les ca-

eC granollers

NAMA SPORTS  L'arribada d'aquesta empresa, amb Carlos Arena com a director general, ha revolucionat la plantilla

FUTBOL   EL CONJUNT VALLESÀ HA FITXAT 10 JUGADORS,  N'HA RENOVAT 5 I PROVARÀ 2 JUVENILS A LA PRETEMPORADA

L'EC Granollers canvia la cara a la 
plantilla de la mà de Nama Sports

res perquè ja són 10 (i se'n pre-
veuen més) les incorporacions, i 
algunes d'elles de molt nivell. De 
moment, la llista és: Guillem Pujol 
(procedent de les Franqueses), 
Sergio Fernández (Prat), Álvaro 
García (Damm juvenil), Martí Ser-

ra (juvenil de l'Almería), Pau Da-
bra (Gavà), Albert Caparrós (Sant 
Cugat), Oriol Molins (Santboià), 
Xavi Civil (Terrassa) i Raúl Torres 
(Terrassa). Jordi Guàrdia i Marc 
Pluvins, del juvenil, faran la pre-
temporada amb el primer equip.

 A més, el Granollers ha tancat 
un acord de patrocini amb Adi-
das, la marca que vestirà tots els 
equips del club, contribuïra a la 
millora del camp del carrer Giro-
na i organitzarà actes per potenci-
ar la pedrera. i

El Club Natació Granollers ha deci-
dit donar suport a la comissió pro-
motora de la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) de la nova Llei de 
l’esport, formada pels presidents 
de les federacions esportives ca-
talanes i el president de la Unió de 
Federacions Esportives de Catalu-
nya (UFEC), que té sis mesos per 
aconseguir les 50.000 signatures 
necessàries perquè els grups par-
lamentaris debatin la llei. 

Es demana una reforma de l’ac-
tual llei, 1/2000 del 31 de juliol, 
per a què s’adapti a la realitat i a 
les necessitats actuals, que pro-
mogui els valors de l’esport, tingui 
per objectiu impulsar l’esport ca-
talà i millori la pràctica i el sistema 
de gestió de clubs i federacions.

 El CNG s’ha convertit en punt de 
recollida de signatures per a què 
tant socis, usuaris i ciutadans ma-
jors de 16 anys empadronats a Ca-
talunya puguin donar suport a la 
nova Llei de l’esport a les oficines 
situades a la 1a planta del complex 
del carrer Lluís Companys. i

POLIESPORTIU  

El CNG recull 
signatures  
per la nova  
Llei de l'esport

HANDBOL  LES DE TORRAS I GONZÁLEZ SON LES ÚLTIMES

GRANOLLERS. Mireia Torras i Míri-
am González se sumen a les reno-
vacions de De la Torre, Sarandeva, 
Vizuete, Gassama, Prelchi, Váz-
quez, Vegué i Ballesteros i als fit-
xatges de Giulia Guarieiro i Nicole 
Wigiins. D'aquesta manera, ja són 
12 les jugadores confirmades per 
continuar a l'equip de Robert 
Cuesta, qui ha apostat per seguir 
amb el mateix bloc després d'una 
molt bona segona volta de la Lli-
ga Guerreras Iberdrola aconse-
guint la vuitena posició final, la 
millor classificació històrica.

Serà la quarta temporada de 
Torras al centre de decisió del joc 
vallesà. La jugadora de Sabadell, 
nascuda l'any 1996, es va incor-

porar la temporada 2015/16 
procedent de l'OAR Gràcia. Fa 
dues temporades va marcar 27 
gols i en aquesta última n'ha fet 
47, i es certifica com una peça im-
portant dins del KH-7. 

D'altra banda, González, de 24 
anys, va incorporar-se la tempo-
rada 2013/14 al Granollers pro-
cedent del BM La Roca. Per tant, 
ella va ser una de les integrants 
de la plantilla granollerina quan 
es va aconseguir l'ascens a la Di-
visió d'Honor. Des de llavors s'ha 
convertit en una jugadora im-
prescindible a l'extrem esquerre.

El club ha avisat que abans de 
que acabi el mes hi haurà algun 
fitxatge o renovació més. i

El KH7 aposta pel mateix 
bloc amb 10 renovacions

sergi mingote

L'EXPEDICIÓ Lluís Cortadellas, Pep Vega i Sergi Mingote

L'expedició 3x2x8000 World Re-
cord Guinness, liderada per l'al-
pinista Sergi Mingote i amb el 
granollerí Pep Vega, es troba al 
Camp Base del Broad Peak (8.047 
metres) per aclimatar-se abans 

d'afrontar l'ascensió a la dotzena 
muntanya més alta del món du-
rant el juliol. Les últimes notícies 
que arriben des de l'expedició és 
que han aconseguit transportar 
el material d'alçada necessari 

Pep Vega es prepara per començar 
l'ascens al Broad Peak amb Sergi Mingote

fins al Camp 1 (situat a 5.630 m), 
després de superar les primeres 
rampes de neu del Broad Peak, 
que tots els integrants es troben 
en un perfecte estat de salut, i que 
després han tornat al Camp Base 
(4.820 m).

L'objectiu personal de Vega és 
pujar el Broad Peak, el que seria 
el seu cim de més alçada (la mun-
tanya més alta que ha pujat fins 
el dia d'avui és l'Island Pick, de 
6.189 m), però el cap de l'expedi-
ció, Mingote, es proposa pujar sis 
8.000 (l'Everest, el K2, el Kanc-
henjunga, el Manaslu, el Lhotse i 
el Broad Peak) en menys d'un any, 
una proesa que, si l'aconsegueix, 
seria inèdita en l'alpinisme. i

ALPINISME  JA ESTAN ACLIMATANT-SE AL CAMP BASE DE LA 12a MUNTANYA MÉS ALTA DEL MÓN
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Aquest diumenge a la Masia de 
l'Ametlla del Vallès la Penya Bar-
celonista de Granollers celebrarà  
el seu 41è aniversari amb la parti-
cipació d'altres penyes com la del 
Figaró-Montmany, la de la Garri-
ga, la de Granollers, la de Parets, 

la de Mollet, la Solera de Calella, 
la Gol 2000 de Terrassa o la PB La 
Calderina de Caldes de Montbui. 
En total hi participaran unes 200 
persones i hi anirà un directiu del 
FC Barcelona que encara està per 
confirmar.  

La Penya Barcelonista
de Granollers fa 41 anys

Pb granollers

FOTO FAMILIAR L'any passat es va celebrar el 40 aniversari

CELEBRACIÓ  ES FARÀ A LA MASIA DE L'AMETLLA DEL VALLÈS

arxiu

CANVI EN EL CALENDARI Passaria a fer-se a finals de gener o de febrer

Els organitzadors de la Mitja Ma-
rató de Granollers estan valorant 
si canviar de dates la celebració de 
la tradicional cursa. De moment, 
han obert una enquesta entre la 
base de dades dels participants de 
les edicions anteriors per conèi-

xer la seva opinió. i, d'aquesta ma-
nera, poder valorar amb més co-
neixement les possibles opcions. 

Les propostes són la quarta set-
mana de gener o la de febrer amb 
l'objectiu d'allunyar-se de la data 
de la Mitja Marató de Barcelona, 

ATLETISME  EL PRINCIPAL PROBLEMA ÉS LA PROXIMITAT AMB LA PROVA DE BARCELONA

La Mitja dubta si buscar una 
altra data per atraure atletes

que se celebra la segona de febrer.  
Una bona quantitat dels atletes 
que hi participen habitualment 
van fer arribar a la organització 
les seves inquietuds per compa-
ginar les dues proves tenint en 
compte que fins ara només les 
separava una setmana en el ca-
lendari. Per aquest motiu, molts 
d'ells acabaven decantant-se per 
participar només en una de les 
dues. 

Però l'enquesta també es preo-
cupa per altres aspectes que han 
fet que s'hagi reduït el nombre 
d'atletes a la Mitja Marató de Gra-
nollers durant els últims anys. Per 
exemple, es pregunta si l'atleta 
ha corregut en curses de munta-
nya últimament o què és el que li 
motiva a l'hora d'apuntar-se a una 
cursa en concret.

La decisió es farà pública en 
unes setmanes ja que es vol tenir 
una solució abans que finalitzi el 
mes de juliol. 

LES FRANQUESES. Des-
prés d’aconseguir la 
tercera posició en les 
dues últimes tempo-
rades, l’objectiu del CF 
les Franqueses tornarà 
a ser assolir l’ascens a 
Primera Catalana en el 
proper curs. Per inten-
tar-ho, mantindrà gran 
part del bloc que tants 
bons resultats ha por-
tat, començant pels dos 
entrenadors, Jordi Jor-
net i Manolo Parralo.

En total són 13 els 
jugadors que han reno-
vat: Marc Palacio, Toni 
Giménez, Gerard Garcia, 
Guillem Resina, Roger 
Bellavista, Iván Moreno, Víctor 
Garcia, Ramon Manzaneda, Maha-
madou Tunkara, Marc Carmona, 
Isaac Rubio, Aleix Aguilar i Julián 
Adarve. A aquests s’hi afegeixen 
els fitxatges de Kevin Caballero, 
David Villegas i Maude Balde, pro-
cedents del Caldes, de Maxi Seines 
(Olímpic La Garriga), Guillem 

CF les Franqueses

PLANTILLA AVANÇADA  Les Franqueses ja té 18 jugadors assegurats

FUTBOL  HA RENOVAT A 13 JUGADORS DE LA TEMPORADA PASSADA I N'HA FITXAT 6

Les Franqueses manté el bloc 
per intentar l'ascens a Primera

González (juvenil EC Granollers) i 
Toni Atanasio (CF Parets). 

D'aquesta manera, el CF les 
Franqueses té pràcticament tan-
cada la plantilla de la temporada 
2018-19 a falta d'algun nou fitxat-
ge que es pugui concretar prope-
rament.

D’altra banda, en la proposta 

de distribució de grups de Segona 
Catalana el CF les Franqueses tor-
naria a quedar enquadrat en el 4, 
amb rivals potents com el CF Mo-
llet, el FC Cardedeu, la UE Castellar 
i el CE Sabadell B, els quatre aca-
bats de baixar de Primera Catala-
na, o el CF Parets, la UD Molletense 
i el CE Berga. 

GRANOLLERS. Aquesta setmana 
una cinquantena de nens i nenes, 
d’entre 3 i 11 anys, han començat 
les vacances escolars al CNG Cam-
pus del Club Natació Granollers. 
S’espera, però, que el mes de juliol 
la xifra s'incrementi 150 partici-
pants. 

Aquest casal va obrir les portes 
el passat dilluns coincidint amb 
el primer dia de vacances dels in-
fants i acabarà el 7 de setembre, 
just abans de començar l’escola. 
És la 21a edició d'aquest casal, el 
qual es caracteritza per l’intensiu 
diari de natació per a l’aprenen-
tatge de les habilitats aquàtiques 
i el perfeccionament dels estils 
de natació. A més, serveix per a 
introduir els participants a les 
diferents modalitats esportives 
aquàtiques que té el club: natació 
artística i waterpolo.

L’horari del CNG Campus és 
de 9 a 13 h (disposa d’un servei 
d’acollida de 8 a 9 h i de 13 a 15 h 
amb dinar inclòs) i de 15 a 17 h. 

POLIESPORTIU  

Uns cinquanta
nens comencen 
les vacances 
escolars al CNG

GRANOLLERS. Bon inici del Club 
Natació Granollers en el Campio-
nat de Catalunya Júnior Open, que 
està disputant-se a Mataró des de 
dimarts i finalitza avui. En la pri-
mera jornada de competició, el 
CNG va aconseguir pujar en qua-
tre ocasions al podi per recollir 
dues medalles de plata i unes al-
tres dues de bronze.

Les dues plates van ser per al 
relleu de 4x100 lliures en cate-
goria Absolut Open amb l’equip 
integrat per Laia Vera, Palmira 
Chaparro, Alicia Zambrano i Luisa 
Mar Morales i, a nivell individual 
i en categoria Júnior, per a Alicia 
Zambrano, qui es va proclamar 
subcampiona de Catalunya als 50 
lliures. 

Pel que fa al doble bronze, tam-
bé júnior, el van aconseguir Laia 
Vera als 200 estils i Lluís Escrits 
als 400 lliures. Si tot va com està 
previst, el CNG sumarà noves me-
dalles en les jornades restants 
d'aquest campionat. 

NATACIÓ  

Dues plates i 
dos bronzes en 
el Campionat 
de Catalunya
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A la 14a edició del Musik N Viu, les 
entitats organitzadores i l'Ajunta-
ment han concentrat els concerts 
en un sol cap de setmana, que co-
mençarà avui, dijous, i s'allargarà 
fins diumenge, en comptes dels 
dos caps de setmana que ocupava 
el festival les darreres edicions. A 
més, s'estrenarà un nou escenari 
al parc Torras Villà, a banda de 
l'habitual Parc Firal.

Així, avui s'estrenarà l'escenari 
de Torras Villà, amb l'Associació Ur-
bana de Sons i Arts (AUSA). "Hem 
canviat el format, perquè ho vo-
lem més a prop de la gent", deia 
Carles Gallego, d'AUSA, qui ha apos-
tat pels músics del Vallès Oriental 
per a la vetllada. Així, el cap de car-
tell serà The Gramophone Allstars 
Big Band, amb la veu de la coneguda 
Judith Neddermann. També hi serà 
Danny The Lip & The Downlow –el 
projecte de l'exmembre de l'Always 
Drinking Marching Band–, així com 
el guanyador del concurs [És] Músi-
ca, Golíat, i el dj NoPronostic.

La segona nit, divendres, orga-
nitzada per Diables de Granollers, 
portarà la festa a l'escenari habi-
tual del Musik N Viu, amb quatre 
grups i "una oferta bastant ac-
tual de grups del País Valencià", 
explicava Àlex Garcia, de Diables. 
Hi actuaran El Diluvi, Smoking 
Souls, La Flor del Otro i el grup lo-
cal Machine Ska Reggae Band, que 
recull influències del reggae, el jazz 
i l'ska clàssics. Diables destaca que 
la gresca es clourà a les 5 de la ma-
tinada i no a les 4, com l'any passat.

La nit de dissabte, organitzada 
per Jovent Ignorat, s'obrirà també 
amb una proposta de la comarca, 
els Fantactels, que donaran pas a 
Ebri Knight i els aclamats Lágri-
mas de Sangre, que porten "una 
proposta combativa", explicava 
Adrià Gonzàlez, de Jovent Ignorat.

El Musik N Viu es clourà diu-
menge al matí, novament al parc 
Torras Villà i, per primera vegada, 
amb concerts a l'hora del vermut. 
Serà, a més, una jornada en feme-
ní, amb grups de noies com The 
Crab Apples i La Rateta Ja No Es-
combra l'Escaleta, que clourà Dj 
Faluqueta Feat & Friends. i M.e.

Quatre dies de Musik N Viu en dos escenaris

ELS CAPS DE CARTELL DE DIJOUS A DIUMENGE

      SMOKING SOULS
Divendres, al Parc Firal
Nascuts el 2010 a Pego, enregistren un disc 
autoeditat, L'espenta el 2013, i el seu primer treball 
d'estudi, Nòmades, el 2015, amb el qual comencen 
a ser presents a molts cartells del País Valencià i 
se'ls hi obren les portes a Catalunya. Ara arriben 
amb Cendra i or, un disc editat l'any passat per 
Propaganda pel Fet!, amb un ritme contundent 
acompanyat d'una veu càlida.

      THE GRAMOPHONE 
ALLSTARS BIG BAND

Dijous al Parc Torras Villà
El grup fusiona la música jamaicana dels 
anys 60 –ska, rocksteady i reggae– amb 
diferents estils de la música negra com el 

soul i el jazz. La big band, integrada per 
17 músics, ha publica cinc discs, entre els 

quals l'èxit Jazzmaica (2014) i el darrer 
treball de l'any passat, Maraca Soul.  

La banda compta, a més, amb la cantant 
Judit Nedderman, una de les grans  

promeses del jazz català.

       EL DILUVI
Divendres, al Parc Firal

Arribat d'Alcoi, es defineix com un grup 
de música folk modern que fusiona 

estils com cúmbia, reggae, rumba, folk 
i música d'arrel valenciana, amb ins-

truments de la mediterrània. Conegut 
pel seu particular homenatge a Ovidi 

Montllor, el 2012 va gravar un disc amb 
cançons pròpies. Ara presenta Ànima,  

el seu darrer treball.

      EBRI KNIGHT
Dissabte, al Parc Firal
Els del Maresme aterren a Granollers 
amb un disc sortit acabat de sortir dels 
fogons, Guerrilla (Mardito Records, 2018), 
que pren el relleu a l'èxit Foc!, que els ha 
portat a festivals de tot el país, així com 
a escenaris de tot l'Estat, França, Suïssa 
i Alemanya. Amb aquest darrer treball, 
la banda ha endurit el seu so amb una 
base més elèctrica i contundent, tot i sent 
fidel al seu origen folk. A més, les lletres 
criden a la lluita i recorden els maquis, els 
bandolers, la clandestinitat i la rebel·lió 
contra les lleis injustes.

      THE CRAB APPLES
Diumenge, al parc Torras Villà
Una de les bandes revelació del Vallès 
Oriental que ha rebut elogis tant del  
públic com de la crítica. Enguany  
presenta el seu segon treball, A Drastic 
Mistake (Hidden Track, 2018). Fent el 
vermut es podrà escoltar la contundència
del rock amb una barreja de melodies 
pop que es marca de la banda fomada 
per Carla Gimeno, Laia Alsina, Laia Martí 
i Mauro Cavallaro.

       LÁGRIMAS DE SANGRE
Dissabte, al Parc Firal
LDS és una banda de rap combatiu que toca estils que 
van més enllà del hip-hop, com el rock i el reggae, tot 
allunyant-se dels tòpics d'herència nord-ameriana. La 
banda va treure a la llum el seu primer disc, Si uno no 
se rinde, l'any 2015 i, en molt poc temps, han ampliat 
moltíssim el seu poder de convocatòria, de manera 
que són dels més sol·licitats en festivals.

Laboratoris de lecturaCatástrofe Club actua al Dràstik Punkaires
Divendres i dissabte la Biblioteca de Roca 
Umbert acollirà les cinquenes jornades de 
Laboratoris de Lectura, un punt de trobada 
de professionals del món de les biblioteques 
per a la promoció de la lectura.

La banda granollerina Catástrofe Club presentarà dissabte el seu 
segon disc, Ejercicios de visión (Hidden Track Records, 2018) –gravat 
a Roca Umbert–, al Dràstik Punkaires, la seu social de l’associació 
l'Arcada Koncerts i del Col·lectiu Punkaires, al carrer Joanot Martorell.
El treball ofereix dosis d'electrònica, rock, pop, kraut i punk.

CULTURA

MÚSICA  EL CERTAMEN REBRÀ LÁGRIMAS DE SANGRE, EL DILUVI, SMOKING SOULS, EBRI KNIGHT, THE GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND I THE CRAB APPLES

L'escenari del Parc Firal es manté divendres i dissabte, 
però les sessions de dijous i diumenge seran al Torras Villà

Per primera vegada el festival es concentra en un sol 
cap de setmana i inclourà una matinal a l'hora del vermut
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MÚSICA  CONCERT AMB EL SAXO RAÜL REVERTER, EL BAIX PEP CUCURELLA I EL BATERIA ALFONS BERTRAN 

L'Hotel Ciutat obre els sopars de 
jazz a la fresca amb un trio km 0
GRANOLLERS. El cicle de sopars de 
jazz a la fresca que programa anu-
alment l'Hotel Ciutat de Granollers 
encetarà divendres aquesta tem-
porada amb un trio de músics de 
km 0 i de qualitat inqüestionable. 
Així, hi tocaran el trio compost pel 
saxofonista Raül Reverter, el bai-
xista Josep Cucurella i el bateria 
Alfons Bertran. 

Reverter va iniciar la formació 
a l'Escola Municipal de Música de 
les Franqueses fins que es traslla-
da a Bracelona a cursar els estudis 
superiors en l’especialitat de sa-
xofon al Conservatori del Liceu, on 
estudia amb Perico Sambeat i Ela-
dio Reinón a Barcelona i amb Da-
vid Bynnie i Seamus Blake a Nova 
York. Actualment és professor del 
Taller de Músics i sovint compar-
teix projectes amb Pep Cucurella, 
professor de baix elèctric a l'ES-
MUC. El vallesà, format primer 
de manera autodidacta i després 
al Taller de Músics, és considerat 
un dels millors baixistes del país 
i ha col·laborat amb músics com 

Serrat, Bebo Valdés, Chano Do-
mínguez, Enrique Morente i May-
te Martín, entre d'altres. El més 
jove del trio serà Alfons Bertran, 
el bateria de Lliçà, que enguany ha 
publicat el disc Schnitzel Time del 
quintet que lidera i publicat pel se-
gell Jazz Granollers Records. 

Jazzgranollers

ALFONS BERTRAN  El bateria del trio ha publicat enguany 'Schnitzel time'

Precisament, Bertran serà tam-
bé qui tancarà el cicle de l'Hotel 
Ciutat el 3 d'agost.

Miramecres
A més, la propera setmana Ber-
tran també serà en una altra for-
mació a Granollers, que actuarà 

Programa
El cicle de sopars de jazz a la fresca 
–que tenen un preu de 25 euros 
pel sopar de tapes i el concert– es 
farà cada divendres fins al primer 
d'agost. 

Les propostes musicals  
continuaran el 6 de juliol amb 
Carmen Porcar Trio –una cantant i 
compositora que barreja el jazz amb 
el blues i el soul–; el dia 13, amb 
Gianni Gagliardi Trio –liderat pel 
saxofonista català–; el 20 de juliol, 
amb el trio compost per la cantant 
Carme Cuesta, el guitarra Xavier 
Fort i el baixista Joan Rectoret.

El cicle continuarà el divendres  
27 de juliol, amb The Gallant Men 
Trio –que pren el nom d'una  
popular sèrie televisiva dels anys 
60–, i, per acabar el cicle de sopars, 
Alfons Bertran Jazz Trio.

al cicle del restaurant Mirallet. En 
el cas de l'actuació al Miramecres, 
Bertran presentarà el projecte 
conjunt amb Andreu Vilar, al vi-
bràfon. Completarà el quartet de 
dimecres al carreró del Mirallet 
Pau Solsona (Fender Rhodes) i 
Pau Lligadas (contrabaix).  

Les escoles de 
dansa tanquen 
el curs al TAG i 
al Centre Cultural
La dansa s'apoderarà aquest cap 
de setmana del Teatre Auditori de 
Granollers (TAG) i del Centre Cul-
tural gràcies a les escoles de ball 
que hi celebraran el final de curs 
amb espectacles de l'alumnat. Di-
vendres (19 h) serà el torn de l'Es-
cola de dansa Judit Font que durà 
al TAG el muntatge Music Dance 
Festival –que tindrà un preu d'11 
euros–. Dissabte (18 h), l'Estudi de 
dansa Roca farà el final de curs al 
Centre Cultural –amb un preu de 
l'entrada de 10 euros–, mentre que 
diumenge (11 h) la dansa tornarà 
al TAG de la mà de Brooklyn dance 
studio i l'espectacle We speak dan-
ce –amb un preu d'11 euros–.

Arsènic al Llevant
L'escola de teatre Arsènic també 
ha estat mostrant el treball dels 
seus alumnes durant aquests dies 
al Llevant Teatre, i clourà aques-
tes mostres dilluns (19.30 h) amb 
el taller de dansa teatre, que in-
terpretarà Buona notte. 

DANSA
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TRADICIÓ  LES FOGUERES I ELS PETARDS APORTEN LLUM A LA REVETLLA DE SANT JOAN

Cultura popular i compromís per 
celebrar la nit més curta de l'any

Les fogueres, els petards i els focs 
d'artifici van acompanyar tota la 
vetllada de dissabte per tal que la 
llum fos present a la nit més curta 
de l'any, fins a la sortida del sol. A 
Granollers només es va organitzar 
una foguera popular, de la mà dels 
veïns de Can Bassa, que, a més 
celebraven la seva festa de barri  
–que es va allargar fins diumenge–.

L'arribada de la flama
La flama del Canigó, que serveix 
per encendre les fogueres ar-
reu del país, arribava unes ho-
res abans –poc després de les 19 
h– a la plaça de la Porxada de la 
mà d'Òmnium i d'una quinzena 
d'atletes del Club d'Atletisme Gra-
nollers. L'acte va combinar la tra-
dició amb la reivindicació, ja que 
aquests corredors van entrar a la 
plaça amb fotografies dels 16 pre-
sos polítics i exiliats independen-
tistes, especialment del president 
d'Òmnium, el vallesà Jordi Cuixart.

raÜl medina

A CAN BASSA  La tradicional foguera del barri va cremar fins a la matinada

r.m.

A CORRÓ D'AVALL  Els Encendraires van organitzar la revetlla popular
r.m.

A LA PORXADA  L'arribada de la Flama del Canigó va servir també per recordar els presos polítics i exiliats catalans

La flama arribava a Granollers 
provinent de les Franqueses, on 
va arribar a les 18.30 h a la plaça 

de l'Ajuntament. La revetlla, or-
ganitzada per la colla de diables 
Encendraires, va servir també per 
commemorar el 10è aniversari dels 
Encendrots, els més petits de la co-

lla. Abans del sopar popular, els Di-
ables animaven la trobada amb una 
tabalada [a la fotografia], que dona-
va pas a l'àpat i al correfoc infantil 
abans d'encendre la foguera.  

LA GRANOTA DE CAN BASSA HA PARTICIPAT 
A LA REVETLLA DE CASTELLÓ DE LA PLANA

n La Granota de Can Bassa ha participat aquest cap de 
setmana a les festes de Sant Joan de Castelló de la Plana, al 
País Valencià. La colla del Drac de Granollers hi ha desplaçat 
una vintena de membres per participar a l'espectacle Bèsties 
d'aigua i bèsties cremant. Precisament, la possibilitat que 
té la Granota de Can Bassa de llençar aigua i foc ha estat 
determinant per tal que els organitzadors convidessin la colla 
granollerina a participar a la revetlla dels Dimonis de Castelló 
de la Plana, els Botafocs. Així, la Granota de Can Bassa va ser 
a les 20 h a Castelló a l'hora de fer la plantada de les bèsties 

i de la rebuda de la flama del Canigó. A les 22.45 h va participar al correfoc i, 
passada la mitjanit, va formar part de l'espectacle de les bèsties d'aigua.

Llerona convida 
el grup Ultramar 
per a una sessió 
d'havaneres i rom

L'Agrupació 
Sardanista farà 
l'habitual ballada 
de Sant Pere

L'envelat de les Antigues Escoles 
de Llerona acollirà divendres (17 
h) un concert d'havaneres acom-
panyat del tradicional rom cre-
mat. La música anirà a càrrec del 
grup vallesà Ultramar, que acaba 
de publicar el seu treball Ànima 
d'havanera, amb cançons popu-
lars, d'autors contemporanis i de 
composició pròpia. Es tracta d'un 
dels pocs grups d'aquest gènere 
amb una veu femenina, la de Nú-
ria Berengueras, que també toca 
la guitarra. La formació compta 
també amb la veu i acordió d'Agus-
tí Alonso, el baix, guitarra i veu de 
Joan Ramon i la veu i guitarra de 
Rafa Pino.  

L'Agrupació Sardanista de Grano-
llers celebrarà divendres (20.30 
h) la seva habitual revetlla sarda-
nista, amb una ballada a la plaça 
Perpinyà amb la cobla Ciutat de 
Granollers. La formació, ja conso-
lidada, va néixer ara fa quatre anys 
amb motiu de la inauguració dels 
Jardins Salvador Casanova i Grané 
al carrer de Sant Jaume a l’espai 
ocupat antigament per l’empresa 
Can Comas. Des de llavors, no ha 
deixat de fer actuacions a la ciu-
tat. L'Agrupació Sardanista està 
preparant també el 69è Aplec de 
Nit al Parc Torras Villà, que se ce-
lebrarà el dissabte 14 de juliol. 

MÚSICA

Sopar i ball per a 
la festa del soci de 
l'AV Sant Mamet
L'Associació de Veïns de Sant Ma-
met de Corró d'Amunt celebrarà 
dissabte la Festa del Soci 2018 
a les Antigues Escoles de Corró 
d'Amunt. L'acte, que té un preu 
de 2 euros per a socis i 15 per a 
no socis (gratuït per a infants fins 
als 11 anys), començarà amb una 
classe oberta de salsa i bachata 
amb Gina Bachata d'Eudys (20 h). 
Seguidament es farà el sopar de 
germanor (21 h), que donarà pas 
al ball amb la música en directe 
del grup Esquitx (22 h). 



dj, 28 juny 2018 37

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

PuntCoop Cardedeu
• Espai d’assessorament fix: CSETC (C/Josep Vilaseca, 23, 
 Cardedeu). Dilluns a la tarda, de 16 a 18 h. (Mes d’agost tancat)
• Contactar amb el CSETC a info@csetc.cat o al 93 833 43 02*

PuntCoop Granollers
• Espai d’assessorament fix: Can Muntanyola (Camí del Mig 22, 
 P.I. Palou Nord 08401. Granollers). Dijous al matí, de 9.30 a 13 h.
 (Mes d’agost tancat)
• Contactar amb Can Muntanyola a 
 empresagm@ajuntament.granollers.cat o al 93 861 47 83*

PuntCoop Parets
• Espai d’assessorament fix: Parets Empreses
   (Carrer Major, 1, 08150 Parets del Vallès). 
 Últims dijous de cada mes a la tarda, de 18h a 20h. 
 (Mes d’agost tancat)
• Contactar amb Parets empreses al telèfon 93 573 88 96*

PuntCoop Sant Celoni
• Espai d’assessorament fix: Centre Cultural La Clau. 
 Dimarts a la tarda, cada 15 dies, a partir del 3 de juliol, de 17 h a 20 h.
 Per tant: 3, 17 i 31 de juliol; 18 de setembre; i 2, 16 i 30 d’octubre 
 de 2018. (Mes d’agost tancat)
• Contactar amb La Clau a info@laclaubaixmontseny.org*

L’Ateneu Cooperatiu espera amb ganes i il·lusió l’acollida de nous projectes 
que enforteixin i facin créixer l’Economia Social i Solidària a la nostra comarca. 
Per a més informació, accediu a www.ateneucoopvor.org o envieu un correu 
electrònic a info@ateneucoopvor.org.

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

*Tot i així, l’Ateneu es pot adaptar a altres horaris depenent de les ne-
cessitats de les persones que volen rebre assessorament i/o acompanya- 
ment. En tots els casos podeu contactar amb l’Ateneu Cooperatiu del  
Vallès Oriental a Info@ateneucoopvor.org o al 693 827 752.

Tens una idea de negoci 
o de projecte col·lectiu 
emmarcat en l’Economia
Social i Solidària? 

A qui ens dirigim?
• Persones emprenedores que vulguin iniciar un projecte empresarial 
 col·lectiu
• Iniciatives d’ESS (cooperatives, fundacions, associacions, societats 
 laborals, etc.) que pretenguin enfortir-se, consolidar-se o enxarxar-se
• Entitats sense ànim de lucre
• Entitats socials amb activitat econòmica
• Petites i mitjanes empreses interessades en l’ESS

PuntsCoop, 
els punts d’assessorament fix
de l’Ateneu Cooperatiu

T’acompanyem en el procés 
de manera GRATUÏTA: 
contacta amb nosaltres!

LES FRANQUESES. La Galeria Arte-
misia va estrenar divendres l'ex-
posició Matisos, mirades sensibles 
vers Catalunya, una mostra que 
reflexiona sobre la influència que 
Catalunya ha tingut sobre artis-
tes d'edats, nacionalitats i estils 
diversos. L'exposició està organit-
zada conjuntament amb la United 
Photographic Artists Gallery, una 
galeria de Florida (EUA), i hi han 
participar vint artistes de països 
com Estats Units, Alemanya, Fran-
ça o Argentina. i

Catalunya amb ulls estrangers
raÜl medina

ART  LA GALERIA ARTEMISIA HA INAUGURAT L'EXPOSICIÓ 'MATISOS'

Can Gili celebra les festes del barri amb 
activitats d'aigua, ball i àpats populars
Can Gili celebra aquest cap de setmana les 
festes del barri amb una desena de propos-
tes per a tothom. El tret de sortida el donarà 
la festa de l’escuma de colors a la plaça de 
les Grades (12 h). Després se celebrarà un 
dinar popular i a la tarda hi ha previst un 
espectacle infantil amb El Flaviol (18 h).  A 
partir de les 19 h tindrà lloc una xocolatada 
i a la nit s'organitzarà un ball de festa a càr-
rec del Cuarteto Corxet (22.30 h). L'endemà 

se celebrarà el campionat de domino al bar 
La Masia (10 h) –cal inscriure’s-hi abans del 
30 de juny i fer una aportació de 2 euros– i 
una missa rociera a la plaça de Mas Estaper 
(10 h). A les 11 h hi ha previstes activitats 
d'aigua i a les 12.30 h tindrà lloc el vermut 
del soci al pati del Centre Cívic. A la tarda hi 
haurà un berenar de la tercera edat (19 h) i 
a partir de les 22 h se celebrarà la fi de festa, 
amb dels Diables de Granollers.   

ESTRENA  Visitants, durant la inauguració de divendres
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Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
NOM Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
NOM Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
NOM C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h

Previsió meteorològica
de dijous 28 de juny al diumenge 1 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

30º 19º 29º 19º 30º 17º 31º 19º

CINEMA  EL TORRAS VILLÀ VA ACOLLIR LA PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA 'C'EST LA VIE'

La Gralla presenta 
el llibre de viatges 
de Conxita Tarruell
La llibreria La Gralla acollirà avui, 
dijous (19 h), la presentació La for-
ça del ritme i la percussió. Viatges 
solidaris i culturals pel Senegal i 
Gàmbia (Tushita edicions), el dar-
rer llibre de viatges de la sabade-
llenca Conxita Tarruell i Llonch. A 
banda de l'autora, també hi parti-
ciparan el reporter de viatges Jor-
di Llorens Estapé, així com Rosa 
Pi, companya de viatge. Tarruell 
connecta les seves dues grans pas-
sions: els viatges i l'escriptura, i ha 
publicat set llibres, en què explica 
la seva experiència a viatges com 
els del Senegal en col·laboració 
amb la Fundació Educació Solidà-
ria i els de l'Amèrica Llatina amb 
Setem, entre d'altres. 

GRANOLLERS.  Caminarts és el nom 
de l'espectacle que l'associació 
Kanaya Circ farà divendres (20 h) 
al centre cívic Nord de Granollers 
en el marc de la programació d'es-
tiu. Kanaya Circ, una associació 
cultural nascuda l'any 2014 a Cor-
nellà (el Baix Llobregat), combina  
elements de foc, malabars amb 
objectes quotidians i equilibris 
per apropar la història de dos per-
sonatges sense sostre que, en un 
entorn actual en què les diferèn-
cies socials cada cop s'accentuen 
més, hauran de fer front a la crua 
nit al ras sense cap altra compa-
nyia que el caliu del foc.

Kanaya Circ entén les arts cir-
censes com a eines de treball so-

cial i com a mitjà per a treballar 
valors com el respecte, la solida-
ritat i l'autosuperació, posant per 
davant l'enriquiment personal.

L'equip professional ha estat 
format principalment a l'escola de 
circ de l'Ateneu Popular 9 Barris.  

L'associació Kanaya Circ 
actua al centre cívic Nord

La pel·lícula C'est la vie ha estat el títol triat per donar el tret de sortida al cicle 
de cinema a la fresca Cinemafreshhh! Així, dimarts el parc Torras Villà va acollir 
centenars de persones que van gaudir d'aquesta comèdia francesa dels autors 
de l'èxit Intocable, així com del servei de barra i de lloguer de gandules al parc. 
La propera sessió del Cinemafreshhh! serà dimarts (22 h) i el Cineclub de l'As-
sociació Cultural, organitzador del cicle, projectarà La llamada, una comèdia de 
Javier Ambrossi i Javier Calvo, protagonitzada per Macarena García, Anna Castillo 
i Belén Costa, i que situa l'acció en un campament cristià. El Cinemafreshhh!, que 
s'allargarà fins al 24 de juliol, també apostarà pel gènere fantàstic amb Guardians 
of the Galaxy 2 i Wonder Woman, i es clourà amb Captain Fantastic.

raÜl medina

ARRENCA EL CICLE 
CINEMAFRESHHH! 
AMB UN PLE AL PARC

kanaya CirC
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Per conèixer les aranyes
El Museu de Ciències Naturals organitza cada 
setmana activitats familiars per donar a conèixer 
aspectes de la natura. Novament, divendres 
(17.30 h) es podrà participar al taller Aranyes i 
insectes a les vostres mans!

Montmeló viurà des d'avui, dijous, i fins diumenge, la seva festa major, amb actes 
populars i culturals per a tota la família. L'encarregat de donar el tret de sortida 
oficial a la gresca serà l'escriptor Màrius Serra (18 h), que farà el pregó a la Sala 
Polivalent i donarà pas al tot d'inici de festa, que protagonitzen les entitats de 
cultura popular. La música també serà un dels ingredients destacats de la gresca 
montmelonina, amb especial protagonisme per a les orquestres, això sí, d'estils 
molt diferents. Divendres, per exemple, l'envelat rebrà l'Orquestra Pensylvania 
amb els grans clàssics de la música de tots els temps, mentre que els jardins 
de la Torreta, l'espai adreçat a joves, rebran la Karaokes Band, una banda de 
versions. El model es repetirà dissabte, amb l'orquestra Belle Epoque a l'envelat 
de la Quintana i Los 80 Principales a La Torreta. A més, també hi haurà havaneres, 
música coral, sardanes i gospel, entre altres estils. Les arts escèniques també 
tindran una representació important de circ i màgia, amb un espectacle diari 
–Fabulós del Mag Stigman, Alquímia d'El Negro y el Flaco, Espera de la Cia Eia i 
Do not disturb de Vaivé Circo–. Diumenge (23 h) l'Orquestra Selvatana tancarà la 
festa després dels focs d'artifici a la ronda del Pedregar.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 28
18 h Centre cultural de Bellavista
Taller de cuina i sopar de tancament 
del curs
18 h Centre cultural de Bellavista
Preparem les vacances

DIVENDRES, 29
17 h Antigues Escoles de Llerona
Havaneres amb el grup Ultramar
18 h Centre cultural del Bellavista
Taller de cuina i sopar de tancament 
de curs
DISSABTE, 30
9 h Plaça Major de Bellavista
Cloenda final de temporada 
CF Bellavista-Milan
20 h Antigues Escoles de Corró 
d'Amunt
Festa del Soci de l'AV Sant Mamet, 
amb classe de salsa i bachata, sopar i 
música en directe amb el grup Esquitx

arxiu

DIJOUS, 28
20 h Parc Torras Villà
Musik N Viu. Concert de The 
Gramophone Allstars Big Band,  
Danny the Lip & The Downlow i Golíat.  
Fi amb Dj Nopronostic
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència de Gran Centre. Tècnica 
al Ferasa: veure més enllà de l'abast  
de la profunditat de la persona,  
amb Cristian Dumitrache 
DIVENDRES, 29
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans. Tot el dia
9.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinquenes Jornades de Laboratoris 
de Lectura
10.30 h Carrers del centre
RedCup. Fira al carrer de Gran Centre
19 h Teatre Auditori
Espectacle Music Dance Festival 
de l'Escola de dansa Judit Font
20 h Centre cívic Nord
Espectacle de circ i foc Caminart, 
de l'associació Kanaya Circ
20.30 h Plaça Lluís Perpinyà
Revetlla sardanista de Sant Pere 
amb la Cobla Ciutat de Granollers
22 h Parc Firal
Musik N Viu. Concert d'El Diluvi, 
Smoking Souls, La Flor del Otro i 
Machine Ska Reggae Band.
DISSABTE, 30
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa i 
mercat de segona mà 
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes) 
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea 
d'Aturats de Granollers 
9 h Plaça de Lluís Perpinyà
Encants solidari de l'Associació 
Protectora d'Animals 

12 h Centre cívic Can Gili
Festa major del barri de Can Gili
[activitats tot el dia. Consulteu pàg. 30] 
18 h Centre Cultural
Festival de final de curs de l'estudi 
de dansa Roca
22 h Parc Firal
Musik N Viu. Concert de Lágrimas 
de sangre, Ebri Knight i Fantactels
23 h Casino
Festa de country 
DIUMENGE, 1
9 h Centre cívic Can Gili
Festa major del barri de Can Gili
11 h Parc Torras Villà
Musik N Viu. Concert vermut amb The 
Crab Apples, La Rateta ja no escombra 
l'escaleta i Dj Faluqueta Feat & Friends
11 h Teatre Auditori
Espectacle de dansa We Speack dance 
de Brooklyn dance studio
DILLUNS, 2
21 h Art-9
Les 9 a l'Art-9. Nit de Jazz amb Roger 
Santaeugènia i Lluís Pérez 
DIMARTS, 3
22 h Parc Torras Villà
Cinemafreshhh! Projecció de La llamada,  
de Javier Ambrossi i Javier Calvo
DIMECRES, 4
21.30 h Restaurant El Mirallet
Cicle Miramecres. Concert de Retina

AGENDA

Ajuntament de Granollers. Pl. baixa
Guerra civil i bombardeig. 
Fotografies de l'Arxiu Municipal 
(AMGr). Fins al 3 d'agost.
Museu de Ciències Naturals
Elements4life. Fins a l'1 de juliol
Alliance Française
Exposició Incert, fotografies 
d'Enric Canet. Fins al 30 de juny
La Tèrmica. Roca Umbert

Màrius Serra enceta amb el 
pregó la festa de Montmeló

Exposició Indústries en temps 
de guerra 1936-1939. 
Dissabte, de 18 a 20 h i diumenge, 
d'11 a 13 h. Fins al 21 d'octubre
Museu de Ciències Naturals
Descobreix els ratpenats. 
Fins al 8 de juliol 
Museu de Granollers 
Utopies persistents. Fins a l’octubre
Artemisia (les Franqueses) 
Exposició Matisos, mirades sensibles 
vers Catalunya. 

Canovelles viurà dissabte les Jornades Medievals dels 1010 anys del poble 
amb un mercat de venda de productes artesans, mostra d'oficis antics, tallers i 
actuacions, organitzat per l'Associació Cultural Canovelles Medieval amb la 
col·laboració de la parròquia de Sant Fèlix i l'Ajuntament. El mercat s'obrirà a les 
18 h amb la presència de les autoritats reials i els acers trempats de Vilamagore, 
a l'era de Can Castells. Seguidament, es donarà pas al campionat de bitlles 
catalans, jocs tradicionals, rol en viu i el torneig de lluite d'espases al pati de 
la Rectoria. L'església de Sant Fèlix acollirà el teatre (a les 18.45 i a les 20 h) de 
Canovelles, del rei o del senyor? Al vespre (20.45 h) hi haurà una cercavila fins a 
l'era de Can Castells, on actuarà la colla bastonera, així com també s'hi faran balls 
medievals i la dansa del ventre, i, més tard (22.45 h), un espectacle de foc. Les 
jornades es clouran amb un concert a càrrec de Verduleras.

Canovelles celebra les jornades 
medievals pels 1010 anys del poble
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