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EN PORTADA

Contra la contaminació,
restricció de trànsit al nucli urbà
L'expert mediambiental Fulvio Amato oferirà avui (20 h), al Museu de Granollers, una ponència sobre la
qualitat de l'aire al Vallès Oriental, que la darrera dècada supera constantment els límits establerts per
la normativa europea. Fulvio defensa mesures a escala local per frenar els alts nivells de diòxid de nitrogen
arxiu

El perfil

CONTAMINANTS El principal emissor de diòxid de nitrogen és el trànsit rodat de vehicles dièsel
GRANOLLERS. "Al Vallès calen mesures estruc-

turals contundents per restringir els vehicles
que accedeixen a les ciutats". Aquesta és una
de les principals conclusions i prioritats per a la
millora de la qualitat de l'aire a Granollers i al conjunt del Vallès Oriental que proposa l'expert mediambiental i veí de la ciutat Fulvio Amato. Aquest
científic del CSIC oferirà avui, dijous (20 h), al Museu de Granollers, la ponència La qualitat de l'aire
al Vallès Oriental: diagnòstic i mesures de millora,
convidat pel Centre d'Estudis de Granollers.
Amato hi exposarà dades estadístiques de l'impacte sobre la salut a escala europea i estatal arran
de superar els límits legals establerts per la normativa europea dels nivells de diòxid de nitrogen,
així com la diferència amb els barems de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més estricte.
De fet, el Vallès Oriental –que comparteix zona de

qualitat de l'aire amb el Vallès Occidental i el Baix
Llobregat– "incompleix la normativa de forma
constant des de fa una dècada", alerta el científic.
De fet, els darrers cinc anys, les estacions del Vallès
Oriental acostumen a ser les causes de l'incompliment dels valors permesos a la zona de qualitat de
l'aire. Els últims cinc anys, Granollers està constantment a prop dels 40 micrograms per metre cúbic en
aire ambient de diòxid de nitrogen, la xifra màxima
que marca la normativa. Pel que fa a les partícules
en suspensió (PM10), el Vallès Oriental té uns valors a l'entorn dels 30 micrograms, mentre que la
normativa europea estableix un nivell màxim de 40
i l'OMS, de 20. "Mentre que el diòxid de nitrogen
s'ha estancat i els nivells pràcticament no han
baixat, les partícules en suspensió s'han anat
reduint, tot i que cal tenir en compte que és el
contaminant més nociu", indica Amato.

Fulvio Amato és doctor
en Recursos Naturals
i Medi Ambient per la
Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC). S’ha
especialitzat als Estats
Units i Holanda durant
tres anys i, des de 2017,
és científic titular de
l’Institut IDAEA del
Consell Superior
d’Investigacions
Científiques (CSIC).
És autor de més de 90
publicacions en temes
relatius a la qualitat de
l’aire. Ha coordinat
projectes internacionals
i ha editat guies per a la
millora de la qualitat de
l’aire urbà. Assessora
administracions
públiques nacionals i
internacionals.

Per al científic del CSIC és evident que el principal
emissor de diòxid de nitrogen són els vehicles dièsel,
mentre que en el cas de les PM10 és també el trànsit
rodat, però, a més, s'hi afegeixen les emissions de la
indústria i, provablement, de la crema de biomassa.
A Barcelona i l'entorn metropolità l'exposició a
aquests contaminants no és puntual, sinó a llarg termini, de manera que "no necessitem mesures per
episodis d'alta contaminació, sinó estructurals",
apunta Amato. En aquest sentit, assegura que és
una prioritat eliminar el dièsel i que no cal esperar
acords territorials amplis. "Les mesures de restricció d'aquests vehicles contaminants, identificats
a través de les etiquetes de trànsit, es poden fer
perfectament a escala municipal", assegura. El
problema és que "els polítics no s'hi atreveixen i
no ho faran fins que no sigui també una prioritat per a la ciutadania, que pateix un impacte
molt important de la contaminació en la salut".
En aquest sentit, l'expert alerta les administracions
que justifiquen els alts nivells de contaminants per
causes climatològiques i de morfologia del paisatge:
"Aquestes mai poden ser les causes, sinó les emissions. Aquests factors només poden agreujar-ho".
A la comarca la Taula del Vallès Oriental per la
qualitat de l'aire impulsa algunes mesures, com limitar les obres en episodis d'alts nivells de partícules
i impulsar el transport públic. Amb tot, per a Amato
falten accions més contundents de control d'obres
i de millora del transport públic, així com proposa
crear un inventari d'emissió en l'àmbit local per
conèixer millor el teixit industrial i poder aplicar
eines de gestió ambiental, així com augmentar les
inspeccions a indústries sense avís. "Quan es parla
de canvi climàtic sembla que l'individu i l'Ajuntament no puguin fer-hi res, però per la qualitat
de l'aire poden fer-hi molt", conclou. i M.ERAS
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SOCIETAT

L'Anònims exposa 'La motxilla solidària'

L'alcalde de Tetuan visita Granollers

El restaurant llibreria Anònims acollirà, fins al 27
d'octubre, l'exposició de fotografies d'Elias Ortiz
La motxilla solidària, una proposta de la ONG Dandelión
que explica les condicions en què es troben els refugiats
que busquen asil a Europa.

L'alcalde de la ciutat marroquina de Tetuan, Mohamed
Idaomar, va visitar Granollers divendres en el marc de
la conferència de MedCities, una xarxa de ciutats de
totes les ribes de la Mediterrània, de la qual Idaomar
és president, i que s'ha celebrat a Barcelona.

MEDI AMBIENT EL PROJECTE, FRUIT D'UN ACORD ENTRE EL CONSORCI I LA UAB, ES BASARÀ EN INDICADORS SOCIOECOLÒGICS

L'Observatori del Besòs estudiarà
la qualitat ambiental del Congost
La UAB, a través de l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA-UAB), i el Consorci Besòs
Tordera avaluaran l’estat de qualitat dels rius que formen part de
la conca del Besòs –entre els quals
el Mogent, el Congost, el Tenes, la
Riera de Caldes, el Ripoll i el mateix Besòs– gràcies a la creació
de l’Observatori del Besòs, una
iniciativa de nova creació en què
participaran grups de recerca de
diverses disciplines.
L’observatori farà treballs de
seguiment i monitoratge de la
qualitat dels sistemes fluvials a
mitjà i llarg termini a través de diversos indicadors socioecològics i
biològics, a través del seguiment
de diatomees, grans invertebrats,
peixos, vegetació de ribera, amfibis, aus, mamífers i de paràmetres
hidrològics i fisicoquímics.
L’Observatori del Besòs, a més,
també fomentarà activitats d’educació ambiental, comunicació i
formació adreçades al conjunt de
la ciutadania amb l’objectiu de difondre els resultats obtinguts en
la recerca i fomentar l’interès social pels ecosistemes fluvials.

Recerca sobre el terreny

Martí Boada, investigador de
l’ICTA-UAB i director de l’observatori, explicava dilluns en la
presentació de la iniciativa a la

arxiu

Balanç

TRES DÈCADES
D'EVOLUCIÓ DE
L'ENTORN FLUVIAL

EL CONGOST És un dels rius que formen part de la conca del Besòs
seu del Consorci Besòs Tordera
que “actualment estem en un
context de crisi ambiental sense precedents històrics”, motiu
pel qual “cal anar més enllà de
l’àmbit acadèmic, sortir de les
anàlisis científiques estrictes i
experimentar sobre el terreny,
posar realisme a la recerca”,
apuntava.
Per això indicava que els estudis
que es faran a la conca del Besòs
ajudaran “no només a conèixer
l’estat del riu, sinó també el seu
règim de vida i la seva relació
amb els humans”, i afegia que
el riu “ha de permetre conèixer
millor el territori, el seu perfil

industrial i l’evolució de la seva
població a nivell general”.
Per la seva banda, la rectora
de la UAB, Margarita Arboix, que
també va participar en la presentació, va destacar el model de treball “punter” de l’ICTA, centrat
en “un treball transversal entre
diferents disciplines que marca
cap on ha d’anar la universitat”.
Joan Vila, president del Consorci Besòs Tordera, apuntava per la
seva banda que “cal innovar per
avançar cap a un futur més respectuós amb el medi ambient”,
i que la recerca i el desenvolupament “són clau per optimitzar recursos i ser més eficients”. i x.l.

L’observatori neix després de la realització, l’any passat, de l’estudi Avaluació
de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials de la conca del Besòs (1997-2017),
elaborat per l’ICTA-UAB, amb el suport
del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), i finançat pel
Consorci Besòs Tordera. Es tracta d’una
radiografia de l’estat de qualitat dels
sistemes fluvials de la conca del Besòs
que posa de manifest la millora aconseguida els últims anys gràcies sobretot
a la implantació d'estacions depuradores d'aigües residuals i als avenços en
els processos de tractament d’aigües
residuals, que han permès la reducció
d'amoni o de sals presents en l'aigua. A
més, també destaca l’increment d’espècies d’aus i vegetació, així com l’expansió d'espècies clau indicadores de
la qualitat i la recuperació de la qualitat
ambiental, com el blauet i la llúdriga.
Malgrat això, l’estudi també evidencia la
gran expansió industrial i l'increment de
superfícies urbanitzades a l'entorn dels
rius, així com la reducció de conreus i de
pinedes de pi blanc, cosa que té un fort
impacte sobre els sistemes fluvials.

RESIDUS

Campanya a peu
de contenidor
perquè els veïns
reciclin més
GRANOLLERS. Del 8 d’octubre al
26 de novembre, de dilluns a divendres i en horari de 16 a 20 h,
dos equips de quatre informadors
seran a peu de contenidor per informar els ciutadans sobre com
poden contribuir a augmentar
l'índex de reciclatge i demanar-los
que separin els residus a casa. El
nivell de recollida selectiva que
es registra a l’àmbit del Consorci
per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental és molt millorable –la
mitjana és del 38%–, i per intentar
reduir el volum de residus que no
se separen correctament i que van
a parar al contenidor de la resta i
podrien ser valoritzables si es dipositessin en el contenidor corresponent el consorci posa en marxa
una campanya a peu de contenidor. La campanya, que recupera
el lema Aquí no llencem res!... Aquí
ho reciclem tot!, s'adreça als veïns que no participen en el procés
del reciclatge i que no separen els
residus domèstics a casa. Es tracta
de promoure un canvi d’hàbits explicant els efectes negatius que té
sobre el medi ambient llençar-los
tots a la mateixa bossa i els efectes
positius que té la correcta separació dels residus. Finançada íntegrament pels sistemes integrats
de gestió Ecoembes i Ecovidrio, es
desplegarà a 10 municipis, entre
els quals Granollers.
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METEOROLOGIA ELS PARTICULARS AFECTATS HAN POGUT OPTAR A UNA LÍNIA D’AJUTS DE L’ESTAT

La tempesta va causar
danys en equipaments
per valor de 180.000 euros

El Centre Audiovisual
de Roca Umbert va ser
un dels equipaments
més afectats per l’aiguat

la tempesta va afectar una dotzena
d’equipaments esportius, com les
pistes d’atletisme, els pavellons del
Tub, el Parquet, de bàsquet, de Can
Bassa i del Congost; els camps de
futbol del carrer Girona, de Ponent,
de Can Gili i de la Font Verda, així
com el Palau d’Esports i el Club Natació Granollers.
També van veure’s afectades
les escoles Lledoner, Ponent, Salvador Espriu, Granollers, Ferrer i
Guàrdia, Pereanton i l’Escola Municipal de Música, així com l’Adoberia, el Museu de Granollers, el
Museu de Ciències Naturals La
Tela i diverses instal·lacions de

x.solanas

xavier solanas

GRANOLLERS. Els gairebé 90 litres

per metre quadrat que van caure
en poc més d’una hora a Granollers el 7 de setembre van afectar
de manera significativa més de 20
equipaments de la ciutat, a més
d’edificis particulars i altres instal·
lacions, com les del Club Natació
Granollers i els cinemes Ocine del
Ramassar. Després de la tempesta,
l’Ajuntament ha fet una valoració
dels danys produïts pel fort aiguat,
que només en equipaments i espais públics municipals pugen a
180.000 euros. Concretament, segons assenyalen fonts municipals,

RELIGIÓ LA LÍDER ESPIRITUAL APLEGA CENTENARS DE PERSONES

Amma reparteix abraçades a Granollers
La líder espiritual hinduista Sri Mata Amritanandamayi Devi, coneguda com
a Amma, ha aterrat al Palau d'Esports de Granollers aquesta setmana per
repartir les seves conegudes abraçades reconfortants (darshan). Durant
tres dies –aquest dijous és l'últim dia per assistir-hi–, Amma abraça
tothom qui ho desitja per alliberar els bloquejos que obstaculitzen el seu
desenvolupament espiritual. També ha fet sessions de meditació, una
xerrada, cants devocionals i s'han programat actuacions musicals.
Amma té una fundació que desenvolupa programes socials per tot el món.

Nous episodis de pluges intenses

LA PARRÒQUIA CELEBRA UNA JORNADA DE PORTES OBERTES

x.s.

Encara amb el record ben viu de la tempesta d’ara fa un mes que va provocar
nombrosos desperfectes a Granollers, diumenge va haver-hi un nou episodi
de pluges intenses que va provocar noves inundacions als carrers. El
clavegueram va saturar-se en alguns punts de la ciutat, ja que no va tenir
prou capacitat per engolir els 40 l/m2 que van caure en prop d’una hora.
Els Bombers van rebre una desena d’avisos, la majoria per inundacions de
baixos i pàrquings, i també van haver d’actuar per retirar branques caigudes
al carrer Roger de Flor i per retirar aigua acumulada a la C-17 i al carrer
Bertran de Seva. La Policia Local de les Franqueses va tancar els guals de
Cal Forcaire i el Falgar per augment del cabal del riu Congost.
Roca Umbert, com el Centre Audiovisual, on es van malmetre nodes
de comunicació i equips informàtics. A més, la tempesta també va
afectar desenes d’arbres de la via
pública i el sòl de diversos parcs
públics i camins.
D’altra banda, pel que fa a les
peticions d’establiments i unitats
familiars que s’han fet arribar a
l’OAC les darreres setmanes, els

tècnics municipals ja han visitat
i inspeccionat set establiments i
deu habitatges afectats que han
demanat acollir-se a les subvencions de l’Estat per cobrir despeses
no cobertes per les asseguradores.
Segons afirmen des del consistori,
la documentació ja s’ha tramès a
l’Estat perquè sigui aquest qui determini si s’atorguen les subvencions per reparar els desperfectes.

Cinc anys de Sant Francesc a Bellavista
Els feligresos de Sant Francesc d’Assís de Bellavista va celebrar diumenge
el seu cinquè aniversari de la parròquia com a entitat independent dels
Frares de Granollers, a la qual estaba adscrita fins al 2013. Per celebrar-ho,
la parroquia va viure una missa, una exposició i una jornada de portes
obertes en què es van donar a conèixer les activitats que s’hi duen a terme
habitualment, des de la catequesi fins als tallers de cuina o costura,
passant per la borsa de treball i els serveis d’atenció a les persones.
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EDUCACIÓ EL PROJECTE D'AGENTS INNOVADORS VOL AJUDAR ELS GRADUATS UNIVERSITARIS A OBRIR-SE CAMÍ PROFESSIONAL

Quatre granollerins reben la beca
per impulsar projectes innovadors
m.e.

GRANOLLERS. L'Ajuntament ha
atorgat quatre beques de les set
previstes en el programa Agents
Innovadors, adreçat a veïns d'entre 18 i 30 anys perquè puguin
professionalitzar-se i millorar el
currículum en àmbits com la mobilitat sostenible, les indústries
culturals i audiovisuals i la innovació i emprenedoria social. Aquesta
primera convocatòria és una prova
pilot que el consistori vol que tingui continuïtat, tal com explicava
Joan Bellavista, director del Pla Estratègic de Granollers. Els quatre
primers becats són Laia Boixader
–que té com a tutor Josep M. Codina–, Armand Jordana –amb Josep
Lluís Castell com a tutor–, i Nerea
Granado i Yolanda Jiménez –tutoritzades per Francesc Martínez–.
Nerea Granado, graduada en
psicologia per la UB i especialitzada en drogodependències i en
gestió innovadora 2.0 de recursos
humans, vol posar en pràctica una
metodologia per tal que persones
grans, "amb necessitats dife-

men. Del Vallbona, sota la coordinació del professor Ivan Nadal, van
participar-hi Karen Roiz i Irene
Parra, de 4t d’ESO, amb un projecte
sobre la fertilitat de les llavors en
la categoria Sosteniblitat; i Gal·la
Masclans, de 2n de batxillerat, amb
un projecte sobre la triquinel·losi
en la categoria biomedicina i salut,
que va obtenir el primer premi de
la seva categoria. Del Marta Estrada van participar-hi l’alumnat de
primer d'ESO del curs 2017-2018
amb el projecte Matemàtiques

GPS, en la categoria Laboratori de
Matemàtiques, acompanyats dels
professors Isaac Muro i Victòria
Carrió; i un projecte sobre la taula
periòdica en streaming, a la categoria de Materials didàctics de ciències interactius i no interactius, aplicat amb l'alumnat de 3r d'ESO del
curs passat, acompanyat pel professor Jordi Domènech. Aquests
premis són també una oportunitat
perquè infants, adolescents i joves
interaccionin al voltant de la ciència i la tecnologia.

BEQUES Nerea Granado, Yolanda Jiménez, Laia Boixader i Armand Jordana
rents de participació i inclusió
social, serveixin de mentorns
per a persones joves basant-se
en la seva experiència", diu Granado, qui vol desenvolupar un
projecte per promocionar l'envelliment actiu i reduir el fracàs
escolar.
Yolanda Jiménez, nutricionista i
dietista, compaginarà la beca amb
una consulta pròpia i amb la feina
de dietista a la cuina de l'Hospi-

Els instituts Vallbona i
Estrada, premiats en ciència
GRANOLLERS. El cap de setmana
passat, els instituts Carles Vallbona i Marta Estrada de Granollers
van participar, amb diferents projectes, a la fase final del certamen
internacional Ciencia en Acción
que va tenir lloc a Viladecans. Es
tracta d’un certamen que se celebra cada any organitzat per insti-

tal de Granollers. El seu projecte
analitzarà com es tracta la població major de 60 anys a nivell
municipal per determinar-ne les
necessitats. "Un cop recollides
les dades, faré recomanacions
per millorar el llenguatge de
l'administració cap a aquest
col·lectiu", diu Jiménez.
Laia Boixader, graduada en comunicació i indústries culturals i
especialitzada en gestió cultural,

vol impulsar la producció audiovisual a Granollers: "fer estudi
per situar Granollers al mapa
de l'audiovisual de Catalunya
i, seguidament, constituir una
Granollers Film Commission
per atraure rodatges a la ciutat
que convisquin amb la realitat
ciutadana", detalla.
I finalment, Armand Jordana,
graduat en economia, treballarà
en l'àmbit de la mobilitat i l'economia compartida. "Es tracta de
dissenyar una mena de Netflix
del transport per satisfer la demanda a través d'una plataforma que uneixi l'oferta de transport col·lectiu públic i privat".
La dotació econòmica de la beca
és de 12.600 euros bruts i el programa es desenvoluparà al llarg de
nou mesos. Durant aquest període,
els joves hauran de desenvolupar
el seu projecte amb l'ajut del tutor
durant 25 hores a la setmana, en
què s'hi inclouen cinc hores al mes
de coordinació de treballs i cinc hores al mes més de formació. m.e.

tucions de recerca i promoció de la
cultura científica que reconeixen
iniciatives per la divulgació de la
ciència. Als premis poden presentar-s’hi els projectes de persones
i institucions de qualsevol país de
parla hispana o portuguesa, i les
millors propostes reben una invitació per ser presentades al certa-

Llistes d'espera
per als cursos
del Centre de
Formació d'Adults
LES FRANQUESES. El Centre de Formació d’Adults Bellavista de les
Franqueses ha començat el curs
amb més alumnes que mai: gairebé 290 inscrits per als diferents
cursos presencials i 49 a distància
per als cursos d’ESO, una xifra que
suposa un augment del 20% respecte a l’any passat. A aquestes
xifres cal afegir llistes d’espera
per a bona part dels cursos d’idiomes, ja que els nivells inicials de
català, castellà i anglès ja no tenen
places disponibles. La directora
del centre, Pilar Mateo, celebra
que "el centre cada vegada sigui més conegut entre els veïns". Entre els cursos que ofereix
el centre hi ha els nivells inicials
de català, castellà i anglès, dos
nivells d'informàtica, preparació
per a les proves d'ingrés a mòduls
de FP de grau superior i ESO per
a persones que es van veure obligades a abandonar els estudis per
algun motiu. També hi ha oferta
de cursos instrumentals en què
s’ensenya a llegir, escriure, matemàtiques i ciències equivalents
als estudis de primària. x.l.

Nova edició del
Voluntariat Educatiu
L’entitat Rella de mestres i professors jubilats, amb el suport del
Servei d’Educació de l’Ajuntament,
impulsa el setè projecte de Voluntariat Educatiu a les escoles i instituts de Granollers. Les persones
interessades a dedicar part del seu
temps a donar suport logístic i pedagògic als centres educatius de la
ciutat poden adreçar-se al Punt de
voluntariat de Can Jonch.
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SEGURETAT ELS OPERARIS TAMBÉ VAN TRACTAR UN NIU DE VESPA MINADORA D'UN PARC PROPER

SALUT DE MOMENT ELS EQUIPS CONTINUEN AL CAP SANT MIQUEL

Retirats dos nius de vespa
asiàtica del passeig de la Calma

Salut i l'Ajuntament
valoraran si Pediatria
torna al CAP Vallès

AJUNTAMENT

LES FRANQUESES. L'Ajuntament de

les Franqueses va retirar dimecres de la setmana passada dos
nius situats en arbres del passeig
de la Calma, un de principal i un
de secundari. El tècnics també van
tractar un niu de vespa minadora
situat en un parc proper. En aquest
cas, la zona s'ha deixat senyalitzada per evitar el contacte amb els
productes utilitzats i també s'hi ha
instal·lat un rètol explicatiu.
Després de la detecció dels dos
nius retirats la setmana passada,
el municipi està dins el cens de
la Generalitat per fer seguiment i
prevenció d'aquesta espècie invasora. Ara, amb els nius ja retirats,
es farà seguiment des dels serveis
municipals i des del departament
de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat que compta amb un
cens sobre aquesta espècie.

GRANOLLERS. El retorn del servei

RETIRADA Un operari treballant per treure un dels nius dels arbres
La vespa velutina té el mateix
perill per als humans que la resta
de vespes autòctones i no és una
espècie agressiva, però són exem-

PRIORITZAR PACIENTS CARDIOVASCULARS I DE NEUROCIÈNCIES

Més serveis en xarxa als
hospitals de l'eix de la C-17
L'Hotel Ciutat de Granollers va
acollir divendres la segona Jornada d’innovació de l’Aliança
Estratègica C-17, amb la participació dels tres hospitals del Vallès Oriental –Granollers, Mollet
i Sant Celoni– i els hospitals de
Vic i Campdevànol i el Clínic de
Barcelona. Sota el lema Serveis
assistencial en xarxa – sumem pel
ciutadà, s'hi van presentar els
avenços en el desplegament del
model en xarxa. Aquesta col·laboració, segons el Servei Català

de la Salut, ha millorat l’atenció a
pacients complexos, la prestació
de diagnòstic per la imatge, i ha
possibilitat compartir l’expertesa
en àmbits assistencials rellevants.
En la jornada es van posar en
comú els projectes que estan en
funcionament i els compromisos
per atendre la ciutadania en un
model integral. Pel seu impacte,
s’han prioritzat els projectes centrats en l’atenció de pacients cardiovasculars, oncohematològics, i
de neurociències.

plars de mida important i estan
considerades com a una espècie
invasora que pot afectar la flora i
la fauna pròpies.

de Pediatria al CAP Vallès Oriental, el més cèntric de Granollers,
és encara una incògnita. Inicialment, quan al juliol els pediatres
que hi visitaven regularment van
traslladar-se al CAP Sant Miquel,
l'Institut Català de la Salut (ICS)
assegurava que es tractava d'una
reorganització interna del servei
per mantenir l'horari assistencial
habitual durant l'estiu.
Ara l'ICS ha decidit allargar
aquesta organització durant tot
l'octubre per valorar com funciona en un període de més activitat. "A finals de mes, juntament
amb l'Ajuntament, s'avaluarà
el resultat d'aquesta organització i es prendrà la decisió de si
el servei de pediatria continua
concentrat al CAP Sant Miquel

o es torna al model d'abans de
l'estiu", detallen fons de l'ICS.
Salut va decidir concentrar
l'assistència al CAP Sant Miquel
perquè, segons indica, té millors
facilitats per al servei, situat a la
planta baixa, amb una zona diferenciada per a pediatria i taulell
específic.
La mesura, que preocupa a
molts usuaris des del primer moment, s'ha posat sobre la taula en
el ple municipal de juny. Llavors
l'alcalde, Josep Mayoral, considerava que Salut "proposa agrupar, no dividir, serveis per millorar-los". "La nostra posició és
que si aquesta proposta empitjora el servei, ens trobarà a l'altre costat de la taula", assegurava. Així, caldrà esperar la decisió a
principis de novembre. M.E.

Més de 350 caminaires per la salut mental
La quarta Caminada per la Salut
Mental organitzada per la Taula
de Salut Mental de Granollers ha
superat la xifra de participants de
l’edició passada i congregava diumenge més de 350 persones. Un
cop arribades al parc Torras Villà,
es van celebrar activitats per a
tots els públics, com una botifarrada popular i animació infantil.
També es van sortejar cistelles
amb productes ecològics a càrrec
de la Fundació Viver de Bell-lloc.
Com a cloenda de l’acte es van
lliurar els premis del Concurs de
cartells pel Dia de la Salut Mental
i el disseny de la samarreta de la
caminada.

AJUNTAMENT

SORTIDA La caminada de diumenge començava i acabava al parc Torras Villà
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EQUIPAMENTS LA INTERVENCIÓ A L'ESPAI ARRIBA DESPRÉS D'UN ACORD AMB LA PARRÒQUIA

URBANISME LES OBRES COMENÇARAN DILLUNS

Llum verda a la remodelació El carrer Vinyamata, davant
del teatre del Casal de Llerona de Correus i el Casino,
L'arranjament de l'exterior és a punt d'acabar i ara començarà l'interior

x.l.

LES FRANQUESES. L'Ajuntament

de les Franqueses ha aprovat el
projecte definiu de remodelació
del casal parroquial de Llerona,
una iniciativa pressupostada en
330.533 euros més IVA que serà
finançada per la Diputació de
Barcelona. Aquesta intervenció
consistirà en una reforma integral
de l’edifici del casal i en la transformació del teatre actual en una
sala polivalent, així com també
s'habilitarà la segona planta del
casal per a altres usos.
L'actuació ara aprovada és la
segona fase d'una intervenció que
ja va començar a l'estiu amb l'arranjament 4.575 metres quadrats
de la zona esportiva i d’esbarjo situada entre el camp de futbol i el
camí de Marata. En aquest cas s'ha
delimitat el perímetre de la tanca,
s'han arranjat els accessos i els
camins interiors, s'ha transformat
una de les pistes de tennis en una

Berenar i salut
amb Ada Parellada
a les Franqueses
Divendres i dissabte va tenir lloc a
les Franqueses la segona Jornada de
Salut, Alimentació i Exercici Físic, un
programa amb activitats adreçades
a tots els públics centrades en el
principal element que influeix sobre
la salut: l’alimentació. Entre les
activitats programades hi havia una
caminada per la riba del Congost
tots dos dies i un berenar saludable
preparat per infants amb l’ajut de la
cuinera Ada parellada –a la foto–.

RENOVACIÓ El teatre es transformarà en una sala polivalent equipada
de pàdel, s'ha renovat la pista polivalent i la zona infantil i s'han instal·lat nous parterres, zona de taules i nou enllumenat, entre d'altres.
Les obres, a punt de finalitzar, han
tingut en aquesta primera fase un
cost de 324.000 euros, i s'han dut

a terme gràcies a un acord formalitzat a finals de l'any passat entre
l'Ajuntament i la parròquia pel qual
el consistori lloga l'espai parroquial
per 17.500 euros anuals durant els
pròxims 25 anys per adequar-lo i
fer-se càrrec de la gestió.
xavier solanas

serà de plataforma única

GRANOLLERS. El carrer Agustí Vi-

nyamata, entre Marià Sans i l'avinguda del Parc –davant de l'edifici
de Correus i el Casino–, serà de
plataforma única, un pas evident
després que el trànsit per aquest
espai ja sigui molt limitat un cop
que l'Ajuntament canviés el sentit
de la circulació i eliminés les places de càrrega i descàrrega que hi
havia i hi afegís unes jardineres.
Les obres, dins el pla d'adequació de paviments, començaran
dilluns i es preveu que durin una
setmana. L'operació, que eliminarà
les peces de formigó que separen la
vorera de la calçada, es completarà
amb l'arranjament d'un esvoranc
davant de l'estació d'autobusos.

PLACES PER APARCAR
A JOAN ENRIC DUNANT
n Aquesta setmana també han co-

mençat les obres en un tram del carrer
Joan Enric Dunant, entre els carrers de
Felip II i l'Hospital, per tal de convertir-lo també en plataforma única. Els
treballs, que porten a terme Construccions Deumal, consistiran a asfaltar el
carrer a un mateix nivell i reduir una
mica les voreres existents, de manera
que pugui guanyar-se espai perquè
puguin aparcar 15 vehicles més a banda i banda del carrer. El pressupost de
l'obra és de 26.275 euros i el termini
d'execució és d'un mes.

Canvi d'aparcaments de motos

Amb aquesta actuació s'aprofitarà
per eliminar els aparcaments per a
motocicletes de davant de Correus.
El consistori proposa tres alternati-

ves properes: a l'avinguda del Parc,
al mateix carrer de Vinyamata davant del parc Torras i Villà i davant
del Casino, al carrer Girona.

ELS VEÏNS HAN FET ARRIBAR UNA QUEIXA AL SÍNDIC DE GREUGES

Queixes al carrer Pinyol per
l'amplada de les noves voreres

GRANOLLERS. Les obres d'amplia-

ció de les voreres del carrer Josep
Pinyol, que es van iniciar a mitjans de setembre i tenen un pressupost de 85.157 euros, no estan
satisfent el veïnat, que considera
la nova amplada –d'1,5 metres–
insuficient "per circular-hi amb
cadires de rodes o cotxets". Segons indiquen els veïns, que han
fet arribar la seva queixa al Síndic
de Greuges. el Consell municipal

de mobilitat va establir l'any passat un mínim d'1,80 metres per
a les voreres. Segons explica un
dels veïns, Gumer Duran, els tècnics municipals estan al cas de les
demandes veïnals, però "diuen
que no augmentaran les voreres", una mesura que, de fet, faria
canviar el projecte de les obres
ja iniciades. Duran assegura que
abans dels treballs l'Ajuntament
no va convocar el veïnat.
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Estètica ONCOLÒGICA
19 d’octubre18.00 h
JORNADA DE PORTES OBERTES

TALLERS
 18.00 h Estètica oncològica i decorativa
Irene Rodríguez. Estètica Oncològica
 18.30 h Nutrició oncològica i aplicació de teràpies
alternatives. Laura Viñas. Especialista en Dietètica i tècniques naturals
 19.00 h Hidratacions íntimes i cirurgies reconstructives
Dra. Patricia Montull. Especialista en Cirurgia íntima i corporal
 19.30 h Coach & Mindfulness pacient i entorn oncològic
Pilar Muntan. Especialista en Coaching, Mindfulness i PNL
 20.00 h Micropigmentació reconstructiva
Sara Cabezos. Especialista en Micropigmentació

 Tallers
 Assessorament als pacients
 Regals
 Informació personalitzada
T’hi esperem!

Sorteigs
i regals per
a tots els
assistents

TRACTAMENTS GRATUÏTS PER A PACIENTS ONCOLÒGICS
 Hidratació Facial Express HydroSkin
 Sessió Cromoteràpia Mascara Led
 Assessorament protocol
domiciliari personalitzat
 Automaquillatge Express

Reserva la teva plaça

93 115 08 80
elanvital@elanvital.cat
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CONSULTORI MÈDIC

P.- Sóc una dona de 64 anys, sense
malalties que jo conegui, i vull començar a fer exercici. He de prendre
alguna precaució?
R.-Fer exercici sempre és saludable.
Es pot fer exercici a qualsevol edat,
sempre que el tipus i la intensitat de
l’exercici sigui conseqüent amb l’estat
de salut, l’edat i la forma física prèvia.
Dit això, si es tracta d’una persona
adulta sense patologies conegudes
i l’exercici que pensa fer és moderat,
com caminar; gimnàstica, etc., n’hi
hauria prou amb comentar-ho amb el
metge de capçalera per si considera
oportú fer alguna prova o bé efectuar-li algun tipus de recomanació
sobre el tipus d’exercici més adequat.
Com a recomanacions generals n’hi
ha prou amb aplicar el sentit comú:
incrementar la intensitat de mica en
mica; és preferible caminar ràpid a
córrer; fugir en la mesura del possible
d’exercici que suposi impactes articulars; hidratar-se adequadament;
fer servir protecció solar; no forçar
gaire, etc.
P.- A quina edat és convenient ferse una densitometria?
R.- La densitometria és una tècnica
diagnòstica que determina la densitat
mineral dels ossos, és útil per al diagnòstic de l’osteoporosi i, per tant, per
avaluar el risc de fractures. No hi ha
una edat fixada per fer-se una densitometria, si bé és a partir dels 65 anys
en dones (les xifres més comunament
acceptades). En homes, encara que
menys freqüent que en dones, el risc
de fractures per osteoporosi no és
una qüestió poc important. En línies
generals: l’edat, l’inici de la menopausa en dones, les malalties, els
tractaments mèdics, els antecedents
de fractures prèvies, els antecedents
familiars, etc. marquen la conveniència de fer-ser una densitometria.

Doctor Jordi Quevedo
Director metge a Activita
ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

COMUNICACIÓ EL DIRECTOR D'INFORMATIUS DE TV3 I L'EDITOR DEL TN MIGDIA, EN UNA TERTÚLIA

POLÍTICA

"Ès inèdit a Europa que el govern
plantegi tancar una tele pública"

La presidenta
de l'ANC presenta
al Casino Primàries
Catalunya

AJUNTAMENT

LES FRANQUESES. El vestíbul de

l'Ajuntament de les Franqueses
va inaugurar dijous l'exposició
del fotògraf granollerí Jordi Ribó
L'ànima dels informatius de TV3,
en què copsa com es van viure els
dies posteriors a l'1 d'octubre a la
televisió pública catalana sota les
amenaces de ser intervinguda per
l'Estat després de l'aplicació de
l'article 155. El resultat són 12 plafons d'1 x 1 metre amb fotografies
en blanc i negre. "Vaig buscar la
fotografia, però també la implicació personal", explicava Ribó,
que va comptar amb la presència
de David Bassa, director d'informatius de TV3, i de Carles Prats,
presentador i editor del TN Migdia,
per acabar de completar el retrat
d'aquells dies d'octubre a desembre als serveis informatius de TV3.
Durant la xerrada, moderada
per la periodista Montse Eras,
directora del Diari Som, Prats va
explicar com l'exposició "ha sabut captar l'essència dels informatius. Es veu que és un treball
d'equip en què es debat sobre
com ho farem. I ho hem de fer
de la millora manera possible.
L'exposició és una porta per poder conèixer com funciona TV3
i com treballem".
Per la seva banda, el director
d'informatius de TV3, David Bassa,
va relatar la pressió que han viscut
el canal de televisió i els periodistes. "Quan vam tenir la pressió
al damunt vam decidir obrir les
portes de la redacció de bat a
bat als mitjans de comunicació
de tot arreu. Quan venien volien
saber què passava. No havia
passat mai a Europa que un govern es plantegés tancar una te-

PONENTS Carles Prats i David Bassa a la sala de plens de les Franqueses
levisió pública", destacava Bassa.
Durant la conferència, els periodistes també van parlar sobre la
responsabilitat dels professionals
a l'hora de tractar la informació.
"La primera pressió és nostra.
Tenim molta responsabilitat
i això també té un cost a nivell
emocional", assegurava Prats
fent referència a la importància
de fer arribar la informació als espectadors amb la màxima professionalitat i contenint sempre les
pressions externes. A més, Prats
destacava el paper d'una televisió
pública que s'ha de dirigir a tota la
ciutadania, tingui la ideologia que
tingui, i reclamava a la ciutadania
"una visió crítica davant els mitjans, amb nosaltres i amb tots".
En aquest sentit, Bassa posava
exemples de censura a la televisió
pública estatal.
L'exposició, que es va estrenar
a la primavera a La Gralla de Gra-

nollers i que mostra la feina dels
informatius durant dies complexes a nivell polític, es pot visitar al
vestíbul de l'Ajuntament fins al 5
de novembre.

GRANOLLERS. La presidenta de

l'Assemblea Nacional Catalana
(ANC), Elisenda Paluzie, i el secretari nacional de l'ANC, Jordi
Ollé, seran divendres (19.30 h) al
Casino de Granollers per presentar Primàries Catalunya, una proposta de procés de participació
popular, previ a eleccions, que vol
aconseguir que hi hagi una candidatura forta i representativa de
tots els independentistes de cara
a les eleccions municipals. L'ANC
proposa llistes de candidats obertes i integradores, que no cal que
siguin persones assignades a cap
partit polític. A l'acte de divendres
al Casino els líders de l'ANC explicaran com els interessats a votar
en aquest procés poden inscriure's al registre de votants, i què
cal per ser candidat. L'ANC també
assegura que és un impuls a una
nova manera de fer política en què
els candidats no depenen de la
cúpula dels partits.

MEMÒRIA HISTÒRICA COMMEMORACIÓ DE L'AFUSELLAMENT

L'historiador Pere Ysàs, a
l'homenatge a Companys

GRANOLLERS. Coincidint amb el
78è aniversari del seu afusellament, l'Ajuntament de Granollers
convoca la ciutadania dilluns 15
d'octubre (19.30 h) per fer un
acte d'homenatge al president de
la Generalitat Lluís Companys i
Jover. L'acte comptarà amb la participació de Pere Ysàs i Solanes,
catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma
de Barcelona i investigador del
Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID-UAB).
Ysàs s'ha especialitzat en la història social i política de la dictadura
franquista i del procés de transi-

ció a la democràcia.
L'acompanyament musical de
l'acte anirà a càrrec de Laura Llanos, alumna de l'Escola Municipal
de Música i Conservatori Josep M.
Ruera. L'acte s'iniciarà amb la lectura d'un manifest en què es recordarà la trajectòria política i social de
Companys, les circumstàncies que
van envoltar la seva mort i com Granollers ha recordat la seva figura.
Totes les persones que ho desitgin
podran dipositar després un clavell
a peu de l'escultura de Companys,
que des de 2002 està instal·lada al
costat del pavelló i a tocar del carrer que també porta el seu nom. i

Defuncions
Granollers
01/10 Miquel Ramisa Bellavista 72 anys
02/10 Isabel Rodríguez Conde 85 anys
03/10 Joan Izquierdo Casademunt 88 anys
03/10 Miguel García Rodríguez 59 anys
03/10 Dolors García Sánchez
89 anys
03/10 Francisca Martorell Caseta 99 anys
04/10 Josep Mª Arrizabalaga
86 anys
04/10 Ma Dolors Sabater Galceran 76 anys
04/10 Agustina Gómez Gutiérrez 89 anys
05/10 Beatriz Izquierdo Segurado 88 anys
05/10 Dolors Massó Casals
83 anys

05/10 Antonia Cantos Rey
05/10 Amor Montes Fernández
06/10 Carme Trullà Forcada
07/10 Antònia Almirall de Dios
07/10 Sebastiana Mancha Pérez
07/10 José-Manuel Fernández H.
Cardedeu
05/10 Rosa Viadé Pelegrí
Sant Feliu de Codines
02/10 Maria Aguilar González
Vilalba Sasserra
08/10 Mercè Muñoz Reverter

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

81 anys
61 anys
86 anys
94 anys
79 anys
60 anys
93 anys
79 anys
91 anys
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ARQUES MUNICIPALS LA CIUTAT DEVIA L'ANY PASSAT 425 EUROS PER CAPITA, I LES FRANQUESES, 436

El deute de Granollers es
redueix un 40% en cinc anys

Granollers ha reduït progressivament el seu deute els darrers cinc
anys. Concretament, segons publica el diari econòmic Expansión
amb dades de 2017, el municipi
va tancar l'any amb un deute de
25.807.000 euros, o el que és el
mateix, 425 euros per habitant.
La xifra contrasta amb els 689
euros per capita que devia el municipi a finals de 2013, moment en
què devia 41.174.000 euros, un
40% més que ara. El municipi va
experimentar un fort augment de
l'endeutament l'any 2010, quan
va passar de 3,5 milions de deute
–58 euros per habitant– a més 40
milions –677 per capita–.
Amb tot, el deute actual de Granollers, amb poc més de 60.000
habitants, contrasta per exemple
amb el d’una altra ciutat mitjana
vallesana, Mollet, que amb poc
més de 50.000 habitants acumulava l’any passat un deute de
38.143.000 euros, que equivalia a 746 euros per habitant i la
convertia el cinquè municipi de

L'IMPORT HA DE PERMETRE EL FINANÇAMENT D'INVERSIONS
diputació

BAIX VALLÈS: ENDEUTAMENT DE
GRANOLLERS I LES FRANQUESES
Deute total

Deute per habitant

SIGNATURA Marc Castells, president de la Diputació, i Josep Mayoral

euros

425
euros
GRANOLLERS

60.695 habitants

la província de Barcelona de més
de 40.000 habitants amb el deute
per capita més elevat, només per
darrere de ciutats com Vilanova i
la Geltrú, Mataró, Manresa i Sant
Cugat del Vallès.
Pel que fa a les Franqueses, el
municipi acumulava a final de
2017 un deute de 8.547.000 eu-

euros

436
euros

LES FRANQUESES
19.584 habitants

ros, que equival a 436 euros per
habitant, una xifra mitjana entre
les poblacions de la demarcació
de Barcelona. En aquest cas el
municipi també acumula sis anys
consecutius de disminució del
deute, dels 15.315.000 de fa sis
anys –805 euros per habitant– als
8,5 milions actuals.

La Diputació signa un crèdit
de 4,3 milions amb Granollers
GRANOLLERS. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers van signar la setmana passada un crèdit per valor de 4.313.000
euros, dels quals 151.920 són subvencionats. Es tracta d'una línia
de préstecs per a inversions a un
tipus d'interès preferencial, fruit
del conveni signat entre la Diputació i el Banc Sabadell. Al llarg de
tot l’any passat, la Diputació de
Barcelona va signar crèdits per
valor de més de 158 milions, dels
quals 6,4 estaven subvencionats
per la corporació supramunicipal.

L'operació forma part del Programa de Crèdit Local signat el 2016
entre la Diputació i Banc Sabadell
per permetre als ajuntaments
reduir els costos financers dels
préstecs dels municipis destinats
a noves inversions.
D'altra banda, la Diputació també ha signat un crèdit amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental
per valor d'1,4 milions d'euros, a
interès zero i pel termini d'un any.
L'objectiu és donar liquiditat als
consell per poder garantir les seves competències.

dj, 11 octubre 2018
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PERSONATGES ÚNICS (V)

Per Santi Montagud

Tot poble, tota ciutat, té uns personatges molt seus, únics i que per ser com són, per
dir el que diuen o per fer el que fan, s’han convertit en elements inseparables de la
ciutat. Vull fer una sèrie d’entrevistes a aquesta gent, persones triades per mi i que si
em deixen i es deixen, els farem una fotografia i els omplirem de lletres de dalt a baix

Les germanes
Salamero
Núria i Conce

“Ja no mirem la tele; de
TV3, només 'El temps'”
Hem quedat a l’hora del te anglès, a l’hora dels
toros espanyols i de les pel·lícules de dissabte
de taurons i aranyes assassines. M’obren la
porta del pis, un pis cèntric, i entro com sóc:
tímid, observant racons, mobles i parets plenes de pintures. Hi ha un Torrebadell i un bon
grapat de làmines de pintors eterns. Elles fa
més de 80 anys que formen part del paisatge d’aquesta ciutat, del dia a dia, del paisatge
cultural granollerí. Les trobes al Cinema de
l’Associació Cultural, al Casino escoltant jazz,
sopant un Miramecres al Mirallet o assegudes
entre el públic del Teatre Auditori o del Teatre
de Llevant. Hi ha actes d’aquesta ciutat que no
haurien de començar fins que elles no siguin
al lloc. Les veus passar, l’una darrera l’altra
o l’altra darrera l’una... Elles són, senyores i
senyors, personatges entranyables que enriqueixen aquesta ciutat: la Conce i la Núria,
la Núria i la Conce, les germanes Salamero.
Diferents, molt diferents, però és difícil imaginar-les soles, l’una sense l’altra.
Van néixer poc abans de la guerra incivil,
al carrer de Corró cantonada amb el de Santa
Apol·lònia i, pocs anys després, el dia que la
ciutat fou bombardejada, tornaren a néixer.
M’explica la Conce que tenia 4 anys i alguns
mesos, diu la Núria que ella en tenia 2. Aquell
matí, la mare havia sortit a buscar alguna cosa
per menjar, va treure la Núria del bressol i la
va deixar, amb la seva germana, al damunt del
llit de matrimoni. Poc després, dues de les
bombes que van vomitar els ocells de ferro
italians van caure a la casa, el bressol quedà

ple de rocs. Elles van sortir-ne il·leses.
–Recordeu aquell dia?
–Jo sí –diu la Conce– recordo el soroll, el
soroll terrible de les dues explosions i que
vaig agafar la meva germana amb força.
–Més endavant i ja en ple franquisme, a
quina escola us van portar?
–El pare volia que anéssim a una escola
laica i catalana, però després d’en Frasco
–elles així l’anomenen– res era laic i res català, i vam estudiar a les monges Carmelites. I no en tenim cap queixa, es van portar
força bé amb nosaltres.
–I després de l’escola?
–Núria: Amb la meva germana ajudàvem
el pare al restaurant del Centro Católico
(abans l’Alambra). La meva primera feina,
diguem-ne seriosa, va durar set anys a Ca
l’Estabanell, després vaig tenir la gran sort
d’entrar a la universitat, poder acabar magisteri i fer de mestra a Canovelles, Mollet i
Palau-solità i Plegamans.
–Conce: Jo era emprenedora, m’agradaven
els números, el comerç. Tot i així em vaig
matricular a la facultat de dret, però no vaig
acabar. Vaig treballar d’infermera, de comptable a una fàbrica de teixits, també a Vila
Vila i, gràcies a saber anglès, em van fer cap
de compres a Robertson. Si tenia temps ajudava a l’estanc de casa, ara bé, el què m’hauria agradat és dedicar-me al teatre. Diuen
que ho feia bé.
–Què en penseu de la nostra ciutat?
–N’estem enamorades. Granollers, amb els

AUDITORI
25 D’OCTUBRE | 19.00 h. TEATRE
DE GRANOLLERS

Us hi esperem!

Copa de cava a l’inici de l’acte.
L’acte finalitzarà a les 21.30 h amb
un pica-pica per a tots els assistents.

s.m.

anys, ha millorat molt.
–Culturalment?
–L’oferta cultural és àmplia i variada. Cada
setmana hi ha moltes coses a fer.
–Parlem de política. Sou socialistes, oi?
–Conce: Totes dues ho som. Jo afiliada; la Núria, no. Primer vaig ser de la UGT, i un dia en
Martí Torres em va dir que em fes del partit.
Ara sóc la militant més antiga de Granollers.
–Catalunya independent?
–No, nosaltres, com bé saps, no som independentistes, som federalistes. Bé amb tothom i respectant a tothom. En Pedro Sánchez és fabulós.
–No us parlaré del 155, ni de votar o no votar, tampoc de l’Iceta ni d’en Felipe, però,
permeteu-me una única pregunta sobre
l’actuació del vostre partit, fa uns dies el
PSOE va votar en contra d’una comissió
per investigar les possibles comissions
rebudes pel rei emèrit. Què en penseu?
–Primera notícia [fan cara de sorpresa],
no en sabíem res. A més, que siguem socialistes no vol dir que estiguem d’acord
amb tot el que fan i diuen. Nosaltres ja no
mirem la televisió, per exemple, de TV3,
només El temps. Nosaltres som cinèfiles,
no polítiques, i que s’ho facin com vulguin,
però, a l’hora de votar, ho tenim molt clar.
Que tothom digui i faci el que li vingui de
gust, però sense fer mal a l’altre, això és ser
federalista. [Curiosament, això de “de TV3
només veig El temps” és el mateix que vaig
llegir el passat 14 de setembre en un article

de Roberto Giménez, exdirector de la desapareguda Revista del Vallés, avui articulista
de Revista del Vallés digital i d'El Espanyol,
diari digital dirigit per Pedro J, Ramírez].
–Núria, quin tipus de música t’agrada? I
digues-me un pintor.
–M’agraden molts tipus de música, però si
n’haig de dir una, l’òpera, i un pintor, Picasso.
–I a tu, Conce?
–També Picasso i el jazz.

I vam seguir xerrant i xerrant, parlant de
cinema, teatre, la vida, la seva vida, el nostre Granollers. Cordials, atentes, encara que
de tant en tant s’esveraven i deien que algú
era una merda o coses pitjors. I és que són
així, atentes, però si tenen algú entravessat,
que es cordi. Solteres perquè han volgut
ser-ho, inseparables. Diu la Conce que primer morirà la Núria perquè un dia va dirli: -Si tu mors, jo em suïcidaré. Aleshores,
diu, que mori ella primera, així s’estalviarà
el suïcidi, que és lleig. Però la Núria ara no
ho té tan clar, sembla ser que no sabria com
fer-ho. (Amb mi que no hi comptin, penso).
I ja drets i abans de marxar, faig una visita
guiada pel pis, m’ensenyen records del pare
dels anys de col·laborador a La Vanguardia
o president honorífic dels Blaus, fotografies
de quan elles eren joves, records de mil llocs
on han estat. I m’adono que a la capçalera
del llit hi ha el Guernika de Picasso, com si
volguessin deixar clar qui són, cap a on van
i què en pensen de tot plegat, l’una... i l’altra.
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OPINIÓ

Editorial

MEDI AMBIENT, UNA PRIORITAT?
“Actualment estem en un context de crisi ambiental sense precedents
històrics”. Així ho alerta el científic especialista en medi ambient Martí
Boada, que dilluns presentava un acord del Consorci del Besòs Tordera amb
l’àmbit universitari per crear l’observatori del riu. Si als 90 la recuperació de
l’aigua i l’entorn del Besòs era el que ara en dirien mainstream, ara aquest
consens necessita tornar a ser tendència, a ser una prioritat entre la
ciutadania que va aconseguir tornar a viure de cara als rius –després de
dècades en què sovint es percebien com a clavegueres a l’aire lliure–.
De fet, un altre científic, en aquest cas especialista en qualitat ambiental,
Fulvio Amato, explicava que l’única manera que els polítics s’atreveixin a
aplicar mesures estructurals i valentes per frenar la contaminació és que la
ciutadania ho percebi com una prioritat. Només la formació i la sensibilització
permetran que els vallesans apliquin mesures –i vulguin que es prenguin–
per tenir cura del medi ambient. No es tracta de vetllar pel futur dels fills,
sinó pel present. El niòxid de nitrogen, les partícules en suspensió i altres
contaminants són clarament nocius per a la salut. I el Vallès Oriental està
clarament per sobre dels límits que recomana l’OMS.

LA VINYETA

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN
¿Que l’Ajuntament de @granollers reservi
tot l’aparcament disponible al voltant del
CAP Sant Miquel tota la setmana per una
senyora que fa abraçades és la millor
mesura que ens pot brindar a les famílies
q dúiem els fills al CAP Museu?

Aleix #Llibertat @leixet

Bon dia. Aquesta activitat porta durant 4 dies
entre 12.000 i 14.000 persones a la ciutat.
L’aparcament reservat correspon al tram
de Francesc Macià (a la banda del Palau i
davant) i al lateral del Palau al c. Emili Botey i
no pas a tota la zona. Disculpeu les molèsties.

Ajuntament Granollers @Granollers

Donem-nos temps
DOLORS

CAMENFORTE

Voluntària de RELLA Granollers

L

a naturalesa del temps ha estat
motiu de reflexió fonamental de
la filosofia i el seu significat ha
sofert moltes variacions al llarg
de la història. La humanitat
sempre ha entès el temps relacionat amb el
pas dels fets que han configurat la seva existència i la seva vida quotidiana i sempre ha
sentit la necessitat de controlar-lo, de fer-lo
seu. Avui dia, la nostra relació amb el nostre
temps esdevé complicada. Vivim un temps
de vertigen i tenim la sensació que el temps
se’ns escapa, que se’ns esmuny de les mans
i que la vida ens passa a una velocitat que
no som capaços d’assumir.
Els ritmes frenètics que ens impregnen
avui, aquest voler fer més coses cada dia i
arribar a més llocs, tenen molt de percepció i de decisió personal. Però, som capaços de frenar aquesta voràgine, aquest no
parar constant? Som capaços d’humanitzar aquest temps i de donar-hi la volta?
De ben segur que sí! Probablement no
controlem totes les variables que configuren la seva acceleració actual, però potser
sí que poden controlar i canviar petits
hàbits, actituds, decisions, desitjos, activitats, etc., per aconseguir un temps una
mica més a la nostra mida.
No tots vivim el temps de la mateixa
manera. La seva percepció varia segons
les nostres circumstàncies personals, la
nostra edat o la nostra manera de ser. No
hi ha un temps únic i tots en tenim experiència d’aquest fet. Un infant no té la
mateixa percepció que un adult. I aquest
no el percep de la mateixa manera que els
ancians. El primer perquè encara no té
una consciència clara del pas del temps.
Està creixent, està madurant i és aquesta
maduració personal, lligada a les experiències viscudes que va acumulant, la que
li anirà fent canviar la seva percepció. Ser
avis o àvies significa haver fet un llarg procés aprenentatge i maduració personal i,
alhora, trobar-se en un punt on la pressió que es dóna entre el temps laboral, el
temps personal i el temps familiar és molt
menor. Ara s’obre la possibilitat de tenir
més presents les preferències personals
i les expectatives vitals sense la pressió
del temps social i els seus compromisos.
I és en aquest punt on infants i avis es retroben i s’apoderen d’un temps que els

somlesfranqueses@diarisom.cat

acosta i els permet compartir moments i
vivències que els enriqueixen a tots dos.
Si infants i avis tenen capacitat per a fer
coincidir els seus ritmes, pares i mares
també podem trobar la manera de fer-ho.
De ben segur que, tan sols amb una mica
d’esforç, podem trobar maneres de reconvertir tics i rutines diàries, semblants a la
que s’exposa a continuació. Ella era una
mare treballadora, com tantes, i cada dia
al matí portava la seva filla a l’escola. La
despertava a les 8: Anna, bon dia carinyo!
Va llevat ràpid que fem tard! Vinga, amunt!
Una carícia ràpida i cap a baix a la cuina a
acabar d’endreçar. Des de la cuina la tornava a cridar diverses vegades fins que la
nena baixava, o la mare l’anava a buscar
perquè encara mandrejava, i continuaven
els retrets i el neguit de fer tard.
Un bon dia, la mare es va aturar de cop,
com escoltant per primera vegada les paraules que cada dia li deia a la seva filla
per llevar-la. Va ser conscient que no podien començar el dia dient ràpid i dient
tard! Calia pensar com iniciar el nou dia
d’una manera més plaent i arribar bé a la
feina i a l’escola. Va pensar que calia fer les
petites rutines de cada dia de manera més
conscient, amb més atenció i de manera
més pausada. Alentir el temps! Va decidir
llevar la nena a les 7.45 i es va proposar
convertir el moment en una rutina plaent,
aixecar les persianes, fer entrar la llum i
atendre el que l’Anna cada dia li demanava
“mama, fes-me pessigolles”. Des d’aquell
dia, jugaven i reien una mica, la mare acaronava la filla i baixaven cap a la cuina a
esmorzar juntes. Les carícies, la claror entrant per la finestra, l’esmorzar, les paraules càlides permetien una percepció del
dia molt millor, a totes dues. Es començava el dia amb bon peu!
Ara que ens hem tornat a incorporar a
les rutines diàries, seria bo trobar recursos que són de sentit comú per intentar
iniciar el dia de manera tranquil·la. Comencem per domesticar aquest espai i
aquest temps del matí, amb els nostre
fills i filles. Després, atrevim-nos a trobar
altres estones de calma que donin valor
al temps que passem amb ells, sabent
que paga la pena viure el que estem fent
en cada moment amb plena consciència i
atenció, sense presses. Tenim el temps que
tenim, hem de fer un munt d’equilibris entre el temps laboral, el temps personal i el
temps familiar però la qualitat del temps
que disposem amb els nostres fills i amb
nosaltres mateixos només depèn de nosaltres i de com decidim gestionar-lo.

Editora fundada l’any 2001

somgranollers@diarisom.cat

Centre audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat somlesfranqueses.cat

Gerència Sílvia Vinyeta silvia.vinyeta@diarisom.cat Conseller Delegat Ramon Torrents ramon.torrents@diarisom.cat Direcció Montse
Eras montse.eras@diarisom.cat Departament Comercial publicitat@diarisom.cat Redacció Xavier Lloreda xavier.lloreda@diarisom.
cat, Sergi Escudero esports@diarisom.cat Disseny Gràfic Olga Riart olga.riart@diarisom.cat Fotografia Xavier Solanas · Raül Medina
Administració administracio@diarisom.cat Impressió Gráficas de Prensa Diaria SL. Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit
legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 Tancament de l’edició 21.50 h del 10 d'octubre.

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) ·
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

SOMCONTRAPUNT SCCL forma part
del grup empresarial cooperatiu:
Promou:
economia
social
aracoop

dj, 11 octubre 2018

21

22

dj, 11 octubre 2018

Classificats
Des de 1987
La garantia per a empreses i candidats

Assessoria/Despatx d'Advocats de Granollers precisa incorporar:
ADMINISTRATIU/VA LABORAL (Ref.1210-01)
Cerquem candidats/es amb formació a nivell de FP o CF Administració, i amb experiència en departaments laborals i de RRHH en gestories-assessories. S'incorporarà al dpt.
laboral del despatx, formant part d'un equip de 4 persones. La seva principal funció serà
la gestió de nòmines, així com altres activitats relacionades amb el món laboral, enfocat
principalment a l'Administració Pública. S’ofereix contracte directa amb l'empresa. Sou
20-23.000 € bruts anuals. Horari: dilluns i dimecres de 8 a 15h. Dimarts i dijous de 8 a 15h.
i de 16h. a 18h. Divendres de 8 a 14h.
Empresa fabricante de maquinaria industrial ubicada en el Vallès Oriental, precisa:
ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA INTERNACIONAL Y SOPORTE CONTABLE (Ref.1210-02)
Empresa de nueva creación, muy dinámica, centrada en la exportación, y con un ambicioso plan de crecimiento, busca Administrativo/a logística para desarrollar su plan de
puesta en marcha y crecimiento en sus instalaciones de la zona de Granollers. Reportando directamente al Director General, sus funciones principales serán: Gestión de las
expediciones nacionales tanto clientes como proveedores. Gestión de las expediciones
internacionales (gestión de aduanas, cartas de crédito, documentación, etc). Envío de
documentación a la gestoría para realización de impuestos y contabilización. Contabilidad general: cartera de efectos (cobros y pagos), asientos contables, cierres y aperturas, etc. Buscamos una persona dinámica , con experiencia en logística Internacional
y contabilidad en posiciones similares con gran autonomía. Imprescindible experiencia
en Expediciones Internacionales y gestión con aduanas, formación en Contabilidad y
buen nivel de inglés tanto hablado como escrito. Se valorará positivamente formación
universitaria. Se ofrece contrato laboral indefinido, con jornada inicial de 20h. semana,
ampliable a jornada completa en un plazo corto (valorando en caso de adecuación del
candidato la jornada de 35 h. desde inicio). La empresa con jornada laboral de 35 horas
semana, ofrece también mútua médica privada, futura participación en los beneficios, y
un plan de crecimiento en la empresa.

Empresa nacional, fabricante de equipos
e instalaciones para el tratamiento de
aguas residuales, con presencia a nivel
mundial, necesita incorporar para sus
instalaciones de Les Franqueses del
Valles:
ADMINISTRATIVO/VA COMERCIAL CON
INGLÉS Y FRANCÉS (Ref.1210-03a) para su
departamento de Exportación (valorándose
conocimientos de árabe)
ADMINISTRATIVO/VA COMERCIAL CON INGLÉS (Ref.1210-03b) para su departamento
de Exportación . En dependencia del Director Comercial las tareas a realizar serán:
Preparación, envío y seguimiento de ofertas
comerciales para los clientes internacionales. Mantenimiento y fidelización de la
cartera de clientes ya existentes. Búsqueda
de nuevos clientes. Tareas administrativas
diversas relacionadas con el área de comercial
ASISTENTE/A SECRETARIO/A GERENCIA
CON INGLÉS (Ref.1210-03c). Su misión
será apoyar a Gerencia además de realizar
contactos a nivel internacional para ampliar
la presencia de la firma a nivel mundial y
como detectar nuevas oportunidades de
negocio.
OFICIAL PARA CORTE DE MAQUINA POR
AGUA (Ref.1210-03d). Su misión será realizar todo el proceso de fabricación de todo
tipo de estructuras metálicas para el tratamiento de aguas residuales. En dependencia
del Director Industrial, las tareas a realizar

per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

serán: Interpretación de planos en Autocad.
Apoyo interno en el dpto. de almacén. Tareas
a realizar en almacén: empaquetamiento de
materiales, stock de almacén, etc
DELINEANTE-PROYECTISTA
INDUSTRIAL
(Ref.1210-03e). Las tareas a desarrollar serán: Diseño de piezas para corte y plegado.
Diseño de piezas mecanizadas.Despieces,
elaboración listas de componentes. Elaboración de documentación técnica. Ejecución
de proyectos. Planos de implantación, trato
con proveedores. La persona contratada
dependerá jerárquicamente del Director Industrial.Imprescindible nivel usuario avanzado de AUTOCAD. Imprescindible persona
con experiencia como delineante industrial y
excelentes conocimientos como proyectista.
TÉCNICO MECÁNICO-CALDERERO (Ref.1210-03f) Su misión será realizar todo el
proceso de fabricación de todo tipo de estructuras metálicas para el tratamiento de
aguas residuales.En dependencia del Director Industrial, las tareas a realizar serán:
Interpretación de planos y esquemas técnicos. Corte de metales. Soldadura de chapas
y perfiles. Construcción de elementos diversos para estructuras metálicas. Construcción de estructuras metálicas tales como,
tanques, pasarelas... Manejo de plegadora,
cizalla y cilindro.
Para todos los puestos se ofrece estabilidad laboral y continuidad en el puesto de
trabajo, e incorporación a equipo de profesionales totalmente consolidado.

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

RESTAURANT EN PLE
FUNCIONAMENT
EN VENDA O TRASPÀS

A VILANOVA DEL VALLÈS. 400 m2
PER JUBILACIÓ
I ES VEN CASA AMB TERRENY
AGRÍCOLA A VILANOVA DEL VALLÈS

687 92 04 17

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA
LOCAL EN VENTA
EN GRANOLLERS. C.
Inginier. Centro. Sup
bajos 25 m2, sótano
90 m2. P. 60.000 €
(Ref 397). EMINAD.
T. 93 870 36 66.
GRAN
OPORTUNIDAD LOCAL EN
VENTA EN GRANO-

LLERS. Josep Mª de
Sagarra. Sup. 100
m2. Esquinero fachadas 21 m. Instalaciones bar. Mesas
y sillas de madera maciza. Chim.
de obra. Aseos y
trastero. Rejas en
puertas y ventanas.
A.A. Precio venta
140.000 € (Ref.396).
EMINAD. T. 93 870
36 66.

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES
SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS
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ECONOMIA

Pimec renova la seva comissió executiva

Xarxes socials al petit comerç

Pimec Vallès Oriental ha renovat la seva comissió executiva, que
liderarà novament l'empresari calderí Pere Barrios (Recam Làser).
Pel que fa a la representació per sectors, un 56% són empreses
de serveis, un 31% industrials, el 6% són de l’àmbit del comerç,
un altre 6% de la construcció i el 19% restant són d'altres col·lectius.

L’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals
de les Franqueses organitza una xerrada sobre l'ús de
les xarxes socials al petit comerç. Serà dimarts 23
d'octubre de 14.30 a 16.30 h a Can Ribas, i anirà a càrrec
de l'emprenedora i secretària de l'associació Imma Gispert.

COMERÇ LA GALA DE LLIURAMENT DELS GUARDONS, PRESENTADA PER PEP PLAZA, SE CELEBRARÀ DIJOUS AL TEATRE AUDITORI

Els primers Premis Porxada han
rebut 39 candidatures de comerços

La primera edició dels Premis
Porxada, promoguts per Gran
Centre i l'Ajuntament de Granollers, ha rebut 39 candidatures en
les diferents categories existents.
Dijous es coneixeran els comerços
guanyadors en una gala del comerç local, que se celebrarà al Teatre Auditori i que serà conduïda
per l'actor Pep Plaza.
La categoria més concorreguda
ha estat la d’innovació, a la qual
s’han presentat 23 establiments:
Illa esports, Ostrya, Pura India, Espai Pa, Tasmània, Help Point, Àgora, Jordi Ribó, Estabanell i Pahisa
(Emagina), Perfumeries Júlia,
Svelta lenceria y complementos,
Pam de Sis, 0% Gluten, L’Artesanal, Insitu Skate Shop, El Jardí de
Can Figueres, El Mirallet, Inhala,
Calçats Miralles, Bellesa Essencial, Joan Sitjes, Calçats Tarrats,
Pàrquings Blaus.
A la categoria de reforma de
gran format hi ha hagut 10 establiments que han presentat la seva
proposta: Farmàcia Bretcha, Calçats Tarrats, Calçats Nadal, Carpi,
Opticalia, Ponys, Espai Wellness,
Elan Vital, Nou Tenis Pàdel Belulla
i El Jardí de Can Figueres.
D’altra banda, s’han presentat
dues candidatures a Premi 25
anys, i quatre, al Premi de 50 anys.
El premi honorífic està designat
pel jurat d’aquesta edició, que està
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ARXIU

ajuntament

PEP PLAZA L'actor presentarà la gala, amenitzada per Teatre Milnotes
format per les associacions de comerciants de Comerç de Dalt, Del
Rec al Roc, Sota el Camí Ral, Congost, Ramassar, Més que Comerç
i Gran Centre i el Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental i l'Associació d'Hotels Vallès Oriental.
Finalment es guardonaran cinc
establiments històrics centenaris:
cada edició dels Premis Porxada
guardonaran cinc establiments,
del més antic al més modern –a
Granollers hi ha 22 establiments
gestionats per la mateixa família
des de fa més d'un segle–.
L’actor i humorista Pep Plaza
presentarà la Gala del Comerç

de Granollers al Teatre Auditori.
A partir de les 20.30 h ja estaran
obertes les portes per assistir a
l’acte, que estarà amenitzat per la
companyia de Teatre Milnotes.
La voluntat de Gran Centre és
que els Premis Porxada tinguin
continuïtat i "no parlin només de
passat, sinó també de present i
futur", deia la presidenta de l'entitat Laura Sabatés. És en aquest
sentit que els premis inclouen la
categoria d'innovació o renovació
de gran format.
El jurat està format per membres de les associacions de comerciants legalment constituïdes, una

DISTINTIU Aquest és el disseny del
guardó dels Premis Porxada, que
els comerços guanyadors podran
exhibir en els seus establiments
"perquè els seus clients també
sàpiguen que han estat
reconeguts", deia Sabatés.
representant del Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental, una de
l’Associació d’Hotels del Vallès
Oriental, la regidoria de promoció
econòmica i comerç, i un tècnic
del servei de comerç de l’Ajuntament. "Volem posar en valor el
comerç de la ciutat i donar-li visibilitat", diu Sabatés. M.E.

DISTINCIÓ

La Generalitat
guardona
Calçats Miralles,
com a centenari
Calçats Miralles, de Granollers, va
ser un dels 23 establiments centenaris distingits dimarts per la seva
longevitat en el marc dels Premis
Nacionals a la Iniciativa Comercial, un acte que enguany ha arribat
a la 18a edició i que reconeix cada
any les iniciatives més innovadores del comerç urbà de proximitat
i distingeix els establiments centenaris del país –enguany han estat
23 de més de 100 anys i 12 de més
de 150–. Calçats Miralles, un dels
guardonats, va néixer el 1917 de la
mà de Joan Miralles Vinyals, qui va
centrar el negoci en la venda d’espardenyes de cànem, jute i espart.
Posteriorment, la botiga va ser regentada pels seus fills León i Francisco Miralles Bassa, que el 1965
van obrir dos nous establiments al
carrer Barcelona per fer la venda
a l’engròs. Un nou canvi generacional va fer que la segona meitat
del segle passat regentessin el negoci Joan i Esteve Miralles Grau,
fins arribar a la quarta generació,
representada per Carme Miralles
Arenas, filla d’en Joan, responsable
de diverses botigues i d'un centre
logístic a Granollers. Després d'una
forta expansió amb una vintena de
franquícies, Miralles té actualment
té botiga principal al carrer Santa
Esperança després de molts anys
a la mateixa plaça de la Porxada.
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RESTAURACIÓ L’ESTABLIMENT OBRIRÀ LES PORTES EL 18 D’OCTUBRE AMB 38 TREBALLADORS

McDonald’s obre un nou
restaurant a la ronda Sud
x.l.

GRANOLLERS. La cadena nord-

americana de menjar ràpid McDonald’s obrirà un nou establiment
de 300 metres quadrats a Granollers el proper 18 d’octubre. Serà
a l’entorn de la ronda Sud i oferirà
als seus clients el nou servei a taula, McCafé i McAuto.
El nou restaurant tindrà 300
metres quadrats i obrirà les portes el proper 18 d’octubre. Disposarà de servei a taula i comptarà
també amb quioscos Easy Order i
McAuto. A més, l’establiment disposarà d’un espai McCafé per servir esmorzars i berenars als seus
clients, de manera que oferirà un
espai d’oci tot el dia.
D’altra banda, els clients podran
demanar les hamburgueses més
tradicionals, però també d’altres
Premium, com la gama de Grand
McExtreme de McDonald’s. També podran tastar alguns productes
amb una essència local –diu la firma–, com les croquetes o el capritx
de truita de patata, així com l’ofer-

OBRES L'establiment està acabant els detalls abans d'obrir al públic
ta de sempre, que inclou amanides,
complements, gelats i postres.
Segons expliquen fonts de la cadena, aquest nou restaurant McDonald’s passa a ser el número 66
a la província de Barcelona, i donarà feina a 38 treballadors.
El franquiciat Eduard Rosàs, que
ja gestiona cinc restaurants més a

la demarcació de Barcelona, destaca que “amb aquesta obertura
es confirma l’aposta de McDonald’s per la província de Barcelona, per la creació de llocs
de treball i per voler estar cada
vegada més a prop de tots els
nostres clients, convertint-nos
en un punt de trobada”.

FORMACIÓ AJUNTAMENT CEDEIX LES INSTAL·LACIONS A LA COOPERATIVA ESCOLA SANT GERVASI

Can Ribas acollirà cursos de
formació per al sector químic
LES FRANQUESES. L’Ajuntament de
les Franqueses i l’Escola Sant Gervasi, amb seu a Mollet, van signar
dimarts un acord de col·laboració
per a la cessió de diferents espais
a Can Ribas – Centre de Recursos
Agraris que permetran al centre
educatiu poder impartir formació
de reciclatge i especialització en
horari de tarda.

L’acord és el primer pas per posar en valor el sector químic a les
Franqueses i convertir el municipi en un referent de la formació
d’aquest àmbit. El sector químic,
segons s’apuntava en la signatura
del conveni, és el sector industrial és el sector industrial amb més
contractació fixa i el que ofereix
una millor retribució industrial

mitjana per treballador.
El president de la cooperativa
de l’Escola Sant Gervasi, David
Cos, assegurava que “els centres
educatius han de transformar
la societat i per això necessitem
estar en constant contacte amb
el teixit empresarial i al costat de les administracions”. En
aquest sentit diverses empreses
del sector químic del municipi van
assistir a la signatura del conveni i
van manifestar les necessitats que
tenen respecte als perfils professionals que han de cobrir.

INNOVACIÓ

INDÚSTRIA

Pilz participa
com a ponent
en un congrés
de robòtica

La UGT denuncia
"precarietat"
en la distribució
de Bimbo

GRANOLLERS. L’empresa Pilz, amb

seu al polígon industrial Palou
Nord i dedicada a la fabricació de
components, sistemes i serveis
orientats a l'automatització de màquines i instal·lacions, participarà la setmana que ve en el cinquè
congrés Ayri11, la cita tecnològica
per a professionals del sector de
l'automatització i la robòtica. La
firma granollerina hi participarà
amb dues ponències dins el cicle
de jornades tècniques i de formació especialitzada. Una serà sobre
seguretat i robòtica col·laborativa
i una altra, en tres sessions, sobre
l’aplicació de normes de seguretat
en robòtica. Les ponències tindran
lloc dimarts i dijous a la tarda a les
instal·lacions de Fira de Barcelona.
A través d'aquestes presentacions,
Pilz vol conscienciar sobre la importància de valorar la seguretat
en la indústria al mateix ritme que
avancen els nous sistemes robòtics, per garantir la protecció dels
operaris en el nou paradigma de
la col·laboració entre els humans i
els robots.

GRANOLLERS. El sindicat UGT ha
denunciat la situació de "precarietat" del personal de distribució
de l’empresa Bimbo després que
a començament d’any se signés
amb la direcció de la companyia,
amb seu al polígon Jordi Camp
de Granollers, un acord d’interès professional per regular la
situació del personal autònom
depenent que treballa amb la
companyia a tot l'Estat, unes 250
persones. Després de més de mig
any, el sindicat assegura que la
direcció de l’empresa incompleix
els acords, motiu pel qual ha convocat la comissió de seguiment de
l’acord per mirar de resoldre definitivament el conflicte, el qual,
segons asseguren, afecta la jornada laboral i la retribució dels treballadors. El sindicat ha advertit
la companyia que portarà al jutjat
l’incompliment dels acords signats i ha apuntat la possibilitat de
mobilitzacions del sector que podrien estendre’s també als centres
de producció, entre els quals el del
polígon Jordi Camp.

GRANOLLERS. La seu de la delegació territorial de Pimec va acollir
dimecres al matí la presentació del
curs d'Empenta Granollers, l'associació de dones emprenedores
de la ciutat. El tret de sortida del
curs va donar-se amb un el taller
de la consultora Yolanda Tarango,
que duia per títol Dona emprene-

dora, en què confies més, en la teva
capacitat, el teu potencial o el teu
talent?. Posteriorment, la mateixa
tallerista va conduir una sessió de
treball encaminada a ampliar la
xarxa de contactes professionals
de les participants. La sessió també va comptar amb parlaments
dels representants municipals.

Un taller dóna el tret d'inici
al curs d'Empenta Granollers
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31 octubre · Nit terrorífica

Menú | 25€

Amb l’es
pectacl
e del
g

ran mag
ALIS-K
IM

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

CAPRICHOS DE BRUJA RELLENOS

Raviolis de bolets amb salsa de fruits secs

ENSALADA DE TRIPAS Y DESPOJOS

Amanida de magrana, codony i formatge manxec

ESPALDA DE HOMBRE LOBO A LA BRASA

:
petits
s
é
m
e
ls
Per a urs d

Entrecot a la brasa amb xips de patata i moniato

MURCIÉLAGOS ASADOS
CON RESIDUOS DE ALIMAÑAS

c
s
confresse
dis

Conﬁt d’ànec amb carbassa caramelitzada

AQUELARRE DE LA BRUJA DEL PANTANO
Orada a la sal

DULCE ASESINATO
Panellets i castanyes

Per als adults:

BREBAJES DE LA CRIPTA
Vi, aigua o refresc

Menú infantil | 10€
PICA PICA SANGRIENTO Y
MOMIAS TERRORÍFICAS CON PATATAS
Postre i beguda

MASIA CAN RAIMI RESTAURANT

Urbanización Can Raimí, 8. Argentona
canraimirestaurant@gmail.com

musica,
jocs i moltes
sorpreses...

RESERVAS A

607 840 126 · 652 374 098
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Pol Espargaró torna a les pistes amb un 21è lloc

El CE Llerona empata amb l'Olot

Diumenge a Tailàndia, el petit dels germans Espargaró, el Pol (KTM),
va poder tornar a còrrer una cursa de Moto GP després de la fractura
de clavícula que va patir a Alcanyís. Tot i així, les molèsties per la lesió
només li van permetre ser 21è. D'altra banda, el seu germà Aleix
(Aprilia) va aconseguir la 13a posició.

Empat a un gol del Llerona davant l'Olot, que
li permet seguir invicte després de quatre
jornades a la Primera Divisió Femenina. Núria
Padilla va avançar a les vallesanes en el minut
31, però Júlia Santos va empatar en el 60.

JOCS MUNDIALS 19 ATLETES DE L'ESCOLA GRANOLLERINA VAN DESPLAÇAR-SE A ANDORRA

HANDBOL CARA I CREU PER ALS CONJUNTS DEL BMG

El Centre Montserrat
Montero s'endú 31 medalles
als Special Olympics
montserrat montero

GRANOLLERS. Cada quatre anys els

Special Olympics aconsegueixen
que l'esport vagi més enllà dels
simples resultats. "Ha estat una
experiència excepcional. Els
nois i noies han tingut una actitud molt bona tant dins com
fora dels recintes esportius i
han gaudit molt", explica Àngels
Traveria, una de les monitores del
Centre d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers, que
ha acompanyat als 19 esportistes
del centre en aquesta edició. Les
competicions es van repartir entre
Andorra i la Seu d'Urgell i es van
celebrar de dijous a diumenge.
L'escola granollerina va tenir
un excel·lent rendiment esportiu,
com ho demostren les 10 medalles
d'or, 10 de plata i 11 de bronze que
es va endur cap a casa. Martina Altés va fer el resultat més destacat
en aconseguir en atletisme medalles d'or en 100 m i en salt de llargada, i una plata en 200 m. "Tots
els nostres esportistes han millorat les seves marques en un o
dos segons. Al setembre vam intensificar els entrenaments i els
11 atletes es van preparar a les
pistes municipals d'atletisme, i
els 8 nedadors, al Club Natació

xavier solanas

EXPLOSIÓ D'ALEGRIA Nicole Wiggins després d'una aturada

El KH-7 es fa fort a casa
i el Fraikin torna a caure

ESPORTISTES D'OR Els alumnes granollerins celebrant els seus resultats
Granollers. Però en els Special
els resultats no són el més important", diu Traveria. Durant
la resta del curs, aquests esportistes entrenen, com a mínim, un
cop per setmana i participen a les
competicions escolars i als campionats de Catalunya. A més, un cop
l'any organitzen la seva jornada
esportiva.
Malgrat celebrar-se aquesta vegada fora de l'àrea metropolitana

de Barcelona, els estadis i pavellons van estar plens. "Al Village
hi havia un ambient maquíssim. Els nostres alumnes es van
fer amics d'altres esportistes i,
fins i tot, es van donar els Instagram per seguir mantenint el
contacte", comenta la monitora,
que ja porta 11 Special Olympics a
l'esquena. Actualment se celebren
cada quatre anys i van nèixer el
1968. sergi escudero

El KH-7 de Robert Cuesta va tornar a demostrar la seva millor
imatge al Palau d'Esports –en l'altre partit disputat a casa es va imposar al Valladolid– en vèncer per
24 a 21 a un dels equips potents
de la Lliga Guerreras Iberdrola, el
Liberbank Gijón.
El primer temps va ser molt
igualat i els dos conjunts van liderar el marcador en diferents moments del partit. Al descans es va
arribar amb empat a 12. Però el
KH-7 va començar fort la segona
part i en el minut 35 ja guanyaya
per 16 a 13. Les vallesanes van
acabar imposant-se per 24 a 21.
Aquest és el segon triomf en
quatre partits de l'equip de Robert Cuesta, que ara ocupa la sisena posició a la Lliga Guerreras

Iberdrola. Dissabte (20 h), tornaran a jugar a casa davant l'Elche
Mustang.

Nova derrota a domicili

El Fraikin segueix sense conèixer
el triomf a domicili –dues derrotes
i un empat– a l'Asobal. Diumenge
va perdre per 28 a 27 a la pista
del Bidasoa Irún després d'anar
per davant en el marcador durant
gran part del partit. Els d'Antonio
Rama ara són vuitens amb cinc
punts. Dissabte (17.45 h) rebran
al Teucro al Palau d'Esports.
D'altra banda, Edgar Pérez va
ser operat satisfactòriament de la
seva lesió al lligament creuat anterior del genoll i el BMG ha fitxat a
Víctor Sáez (Handbol Sant Quirze)
per reforçar l'extrem esquerre.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant
classe 3 (mides ﬁns 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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un finançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
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 fins al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN: MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat
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WATERPOLO L'EQUIP AMFITRIÓ ES JUGAVA DIMECRES LA PLAÇA DAVANT EL CN MONTJUÏC

Granollers serà la seu de la
Copa Catalunya de waterpolo

L’equip absolut de waterpolo del
Club Natació Granollers (CNG) va
aconseguir dissabte un empat a 7
a casa davant el CN Montjuïc en el
primer partit de la Copa Catalunya de Primera Divisió Absoluta.
L’empat a 7 va significar un bon
resultat davant un os dur com el
Montjuïc. Al descans es va arribar
amb un 4-4 i, a partir d’aquí, va
regnar la igualtat fins al final del
partit.
Dimarts, però, el CNG no va poder disputar el partit de tornada a
Montjuïc pels greus desperfectes
que tenia la piscina a causa de les
pluges torrencials que van caure a
Barcelona aquell matí. Per aquest
motiu, el partit de tornada de l'eliminatòria s'estava disputant a les
instal·lacions del CN Granollers en
el tancament d'aquesta edició. Qui
passi de ronda, es classificarà per
la fase final de la competició, que
precisament es disputarà el cap
de setmana a les instal·lacions del
CNG, en col·laboració amb la Federació Catalana de Natació.
La Copa Catalunya, prèvia a
l’inici de lliga, serveix de test per
als equips catalans de 1a Divisió.
La participació del Granollers en
aquesta competició ha permès a
Pablo Quattrocchio, l'entrenador,
fer rodar els jugadors i acabar de
polir aspectes del joc amb el nou
equip d'aquesta temporada.

BÀDMINTON EL PARTIT ES VA DECIDIR PER DETALLS

Cap punt en dues jornades
en perdre davant l'Arjonilla
bàdminton granollers

cng

NOVA DECEPCIÓ El Bàdminton Granollers va caure per la mínima

Gil, a les Olimpíades de la Joventut
El nedador del Club Natació Granollers Marcos Gil es troba a l'Argentina
amb l’equip espanyol júnior per disputar els Jocs Olímpics de la Joventut.
Aquests s'estan celebrant des de diumenge a Buenos Aires i finalitzaran
divendres. Gil participarà en aquesta competició internacional de caràcter
quadriennal amb l’equip espanyol, integrat per una desena de nedadors, i
nedarà en les proves de lliures de fons.

Segona derrota en dues jornades
del Bàdminton Granollers a la
TOP8 LaLiga4Sports en caure per
3 a 4 davant l'Arjonilla. "Ha estat
una llàstima no aconseguir la
victòria. Èrem conscients que
el partit es decidiria per detalls
i, finalment, no hem pogut tancar de manera favorable el partit de dobles mixte o el decisiu
punt de l'individual masculí.
Tot i això, vull felicitar l'equip
pel seu gran treball i entrega, i
donar l'enhorabona a l'Arjonilla per la seva victòria merescuda", va explicar Rafael Lucas,
tècnic i president del club, en fina-

litzar el matx.
Els granollerins només van poder guanyar el partit de dobles
jugat per la parella formada pel
Marc i el Bernat, l'individual disputat per Carlos Piris i el també
individual de Lara Lucas.
En només dues setmanes el Granollers tindrà una nova oportunitat de sumar els primers punts en
el seu desplaçament a Eivissa per
enfrontar-se a un dels favorits per
emportar-se el títol de lliga: el CB
Pitiús. Una prova del grandíssim
nivell d'aquest equip és que té a
la seva plantilla la triple campiona
del món Carolina Marín.

INSTITUCIONS LA PROPOSTA SERÀ PRESENTADA EN ASSEMBLEA

INSTAL·LACIONS UNA EMPRESA FA SETMANES QUE ESTÀ FENT UN ESTUDI GEOTÈCNIC

Aprovat l'esborrany dels
estatuts del CN Granollers

Nou pas endavant cap al Centre de
tecnificació de natació sincronitzada

GRANOLLERS. El Consell Avalua-

LES FRANQUESES. El projecte del

dor del Club Natació Granollers
(CNG), reunit dijous 4, va aprovar l’esborrany dels Estatuts, els
quals ja estan en exposició pública
en període d'al·legacions. Aquesta
proposta d’Estatuts serà presentada per a la seva aprovació en
l'Assemblea General Extraordinària del 25 d’octubre.
El club granollerí va iniciar el 14
de setembre un procés participatiu per a què els socis i sòcies de
ple dret de l’entitat fessin arribar
les seves esmenes a la reforma
dels Estatuts.
Finalitzat el període de presentació de propostes el 21 de setembre, el Consell Avaluador va estu-

diar la vintena d’esmenes rebudes
i hi va donar resposta a cada una
d’elles per acabar definint l’esborrany dels nous Estatuts.

Algunes modificacions

Les modificacions més significatives que presenta aquesta reforma estatutària són la creació
de la figura del defensor del soci,
de caràcter consultiu; la creació
d’un consell d’honor; la regulació
de la junta gestora; la definició
del procés electoral, i la limitació
de mandats de la Junta Directiva.
D'aquesta manera, el Club Natació Granollers pretén adaptar els
seus estatuts a la nova Llei de l'esport català.

Centre de tecnificació de natació
sincronitzada de les Franqueses,
gestionat per l'empresa AquaSports amb el suport de l'Ajuntament i del Patronat Municipal
d'Esports, ha fet un pas més per
convertir-se en realitat. Segons La
Jornada del Vallès, des de fa unes
setmanes una empresa està fent
un estudi geotècnic del terreny,
situat entre la ronda Nord de Granollers i la carretera de Cardedeu.
“Depenem de l’estudi del terreny, però la idea és començar
a treballar ja amb l'edificació el
primer trimestre del 2019”, va
explicar Pere Calvo, arquitecte del
projecte i membre d’AquaSports

centre tecnificació

IMATGE VIRTUAL L'aspecte que tindrien les instal·lacions
al mitjà citat. Josep Maria Mas,
president del CN les Franqueses
i expresident del CN Granollers,

també és el president d'aquesta
societat constituïda per tirar endavan el centre.
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FUTBOL | Tercera Divisió L'EC VA MARCAR EN L'AFEGIT

EXCURSIONISME CENTENARS DE PERSONES VAN PARTICIPAR EN LA TRADICIONAL PASSEJADA

Empat a última hora per
seguir invictes a domicili

espai wellness

xavier solanas

PAU DARBRA L'autor del gol que va donar un altre punt al Granollers
GRANOLLERS. L'EC Granollers se-

gueix sense conèixer la derrota fora
de casa. Com al camp del Sants, diumenge va empatar al de l'Horta en el
temps afegit, quan els dos equips jugaven amb un efectiu menys. El gol
providencial el va fer Pau Darbra.
En el minut 25, Martín Barrera
havia avançat els barcelonins amb
una volea i en el 62 els vallesans es
van quedar amb un jugador menys
per l'expulsió de Martí Soler amb
doble targeta groga. En el 78 l'Horta
també es va quedar amb 10 jugadors per l'expulsió de Genís Blasco
amb doble groga. Aquest fet el va
aprofitar el Granollers per endur-se

un punt del Municipal d'Horta gràcies a una combinació entre Xavi Civil,
Guillem Pujol i Pau Darbra.
Així, el Granollers és 9è amb 13
punts en 9 jornades. La zona de
play-off d'ascens a Segona Divisió B
està a només 2 punts i la de descens
a Primera Catalana a 6. D'altra banda, els de José Solivelles són el segon
millor equip a fora de casa amb 9
punts –2 victòries i 3 empats–.
Diumenge (12 h), els blanc-i-blaus
rebran al camp del carrer Girona a
l'històric Europa, que ara ocupa la
desena posició amb 11 punts i que
només ha perdut un partit dels quatre disputats fins ara fora de casa.

Segona Catalana EL CF LES FRANQUESES VA PERDRE PER 1 A 0

La segona derrota seguida
arriba amb només 8 jugadors
LES FRANQUESES. Després de gua-

nyar els quatre primers partits de
lliga en el grup 4 de Segona Catalana, CF Les Franqueses ha encadenat dues derrotes en les dues
últimes jornades. Si la setmana
passada va perdre a casa davant
el filial del Sabadell, diumenge ho
va fer per 1 a 0 al camp del Sallent.
El gol va ser obra de Cristian Besora en el minut 77, quan
l'equip vallesà ja jugava amb 9 per
les expulsions d'Iván Moreno en
el 41 per doble targeta groga i de
Gerard García en el 76, també per
doble groga. Les Franqueses va
finalitzar el partit amb 8 efectius
perquè en el 82 l'àrbitre va expulsar Mahamadou Tunkara. En
aquest cas, amb vermella directa.
Les Franqueses ara suma 12
punts de 18 possibles i és cinquè
del grup 4 de Segona Catalana. El
líder, el Berga, queda a 4 punts.
Dissabte (17 h), els de Parralo rebran al camp de Corró d'Avall al

Castellar, que el curs passat va disputar a Primera Catalana. Precisament, actualment està empatat a
12 punts amb Les Franqueses i la
victòria serà clau per ambdós.

LA MATAGALLS
COMPLEIX 29 EDICIONS
AMB GANES DE SEGUIR

Una vegada més, i ja en van 29, centenars d'excursionistes com els de la fotografia es
van posar la roba adequada per fer els 40 quilòmetres que hi ha des del Coll de Sant
Marçal,onvatenirlloclasortida,finsalaseudel'AgrupacióExcursionistadeGranollers,
l'organitzadora. Els no tant agossarats també van poder fer la Semi, de 20 quilòmetres. Però uns i altres van anar penjant a Instagram fotografies de l'esdeveniment a #MatagallsGranollers i alguns es van presentar al 14è concurs fotogràfic.

BÀSQUET VA GUANYAR PER 86 A 79 AL GRUP BARNA

FUTBOL | Tercera Catalana

Primer triomf a la Copa
Catalunya dels de Ventura

Victòria del Llerona
i derrota del
Bellavista Milan

GRANOLLERS. El primer equip

El CE Llerona va vèncer per 2 a 1 al
Vilanova amb gols de Marc Blanch i
William Sánchez a les acaballes del
partit, quan el resultat era d'empat.
Així, el CE se situa en la 7a posició
amb 11 punts abans de visitar dissabte (18.15 h) al Santa Perpètua,
quart. En canvi, el Bellavista Milan
s'enfonsa fins al 15è lloc en perdre
precisament davant l'equip de Santa
Perpètua de Mogoda per un contundent 1 a 4. Aquesta és la tercera derrota consecutiva d'un Bellavista.

masculí del CB Granollers s'ha aixecat ràpid del cop de la derrota
de la primera jornada a la pista
del Cerdanyola al Dia. Dissabte va
guanyar a casa al CB Grup Barna
per 86 a 79 en el segon partit de
la Copa Catalunya amb 22 punts
de Mohamadou Lamine Diop. Els
vallesans van aconseguir 21 punts
en cadascun dels primers tres
quarts i 23 en l'últim. L'únic que
van ser capaços de guanyar els vi-

sitants va ser el primer, per 21 a
23. Al descans es va arribar amb
el resultat de 43 A 39.
Dissabte (19.30 h), el Granollers
visitarà la pista de la UE Horta,
que ha perdut els dos partits disputats fins ara.
D'altra banda, el primer equip
sènior femení va vèncer per 43 a
60 a la pista del Sese i és cinquè a
la Primera Divisió. El filial també
va guanyar. En el seu cas, davant
el Bàsquet Neus (58 a 60).

• TREBALLS VERTICALS
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES
• EXTRACCIÓ D’URALITA
• OBRA I PINTURA EN GENERAL

Av. Jaume Recoder 46. Mataró. T. 931 253 298 · M. 658 767 116 / 651 350 101
www.reformasapgfachadas.es · apgfachadas@gmail.com
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CULTURA

El Cineclub programa 'Finding your feet'

Llegir el teatre

El Cineclub de l'AC ha programat per a aquest divendres (19 i 22 h) i
diumenge (19 h) la pel·lícula anglesa Finding Your Feet, dirigida per Richard
Loncraine i estrenada a l'Estat amb el títol de Bailando la vida. El film narra
com una dona de classe mitjana descobreix que el seu marit l'ha enganyat
amb la seva millor amiga, i decideix marxar amb la seva germana bohèmia.

En el marc del club de lectura Llegir el
teatre, dilluns (19 h) la biblioteca Can
Pedrals organitza una visita a l'exposició
Utopies Persistents del Museu arran de
la lectura d'Art de Yasmina Reza.

TEATRE 'UN TRET AL CAP' ARRIBA AL TEATRE AUDITORI

LA COMPANYIA DE PEP BOU OFERIRÀ TAMBÉ EL MUNTATGE A 1.500 ESCOLARS DE LES FRANQUESES

Pau Miró dirigeix
Vilarasau en un
thriller periodístic

xavier solanas

tag

EMMA VILARASAU Al cartell promocional de l'espectacle
La censura en l’àmbit públic, en
aquest cas el periodisme, i també en el privat, en aquest cas el
familiar, és el motor d’aquesta
història –amarga i tendra a la vegada– interpretada per tres grans
noms de l’escena catalana: Emma
Vilarasau, Imma Colomer i Vicky
Luengo, dirigides pel granollerí
Pau Miró.
Un tret al cap, l’última creació
del dramaturg Pau Miró, pren la
forma d’un thriller periodístic que,
tot i això, no renuncia a l’humor ni
a mostrar els aspectes més íntims
dels personatges protagonistes.
Aquesta proposta es va estrenar
al Grec 2017 Festival de Barcelona, i actualment fa gira arreu del
país, després de fer temporada a
la Sala Beckett de Barcelona.
L’obra gira entorn a la vida d’una
periodista que s’adona que ha treballat massa anys condicionada
pel paraigües d’un mitjà que la
limitava i es pregunta, finalment,
quin és el preu de la independència de criteri en la nostra societat

actual. Una pregunta que es pot
traslladar també a l’àmbit personal
de la vida privada. "I és que allò
que no diem, que no afrontem,
que no volem veure, ens permet
construir relacions de parella
i amistats són, en realitat, relacions autèntiques?", es planteja
el muntatge. De fet, allò que en un
primer moment sembla un anàlisi professional sobre el paper del
periodisme, la vella escola, el món
digital i els sous precaris del segle
XXI, avança per convertir-se en
una reflexió sobre com i a quines
coses la gent dedica la vida.
Pau Miró és actor, director i dramaturg llicenciat en interpretació
a l'Institut del Teatre, que s'ha format com a dramaturg als cursos
de la Sala Beckett i que ha signat
peces com Els jugadors, la Trilogia
animal (formada per Búfals, Lleons
i Girafes) i Plou a Barcelona. i m.e.

Dv 12 d'octubre, 21 h
TAG. Preu: 20 euros (10 a la zona B)

LA PREESTRENA
DE 'BLOOP' OMPLE
EL TEATRE AUDITORI
DE BELLAVISTA

La preestrena de Bloop, el nou espectacle de la companyia de Pep Bou gestat a
les Franqueses –gràcies a un acord de col·laboració de l'artista i l'Ajuntament–,
va omplir tant dissabte com diumenge el Teatre Auditori de Bellavista. L'espectacle mostra la distància entre el món de les bombolles i la poesia, i la societat
capitalista i mercantil. Al llarg d'aquesta setmana també han pogut gaudir de la
representació uns 1.500 estudiants de les escoles del municipi.

'GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL BUEY', A LA PROGRAMACIÓ FAMILIAR DEL TAG

La Gotera, premi FETEN 2017,
revisa el conte del Patufet
La companyia La Gotera de Lazotea presentarà diumenge al públic
vallesà l'espectacle premiat Garbancito en la barriga del buey, una
revisió del famós conte del Patufet. La nova història de La Gotera
la protagonitza un contacontes
frustrat que, davant del seu fracàs
explicant històries, es veu obligat
a vendre llaminadures per atraure espectadors. Entre tots els seus
contes, el Patufet és el seu preferit, per la qual cosa el repeteix
una i una altra vegada meravellat
de les gestes d’algú tan petit.
Amb més de 30 anys d’experiència, la companyia La Gotera de
Lazotea presenta Garbancito en la
barriga del buey, un divertit espectacle que ha rebut el premi al Millor Espectacle de Titelles FETEN
2017 i que compta amb música,
cançons i diàlegs en directe. Garbancito en la barriga del buey, re-

tag

EL PATUFET Moment de l'espectacle de La Gotera de Lazotea
comanat per a nens i nenes a partir
de 4 anys, segueix l’essència de les
produccions de La Gotera de Lazotea: molta imaginació per capgirar
un clàssic, humor, música en directe i una gran facilitat per connectar
amb grans i petits. El grup de titelles La Gotera de Lazotea va ser
fundat a Jerez l'any 1981 i ha ideat

27 espectacles, amb els quals ha
participat en les principals xarxes
de teatre de l'Estat i nombrosos
festivals i fires nacionals, estatals i
internacionals. i

Dg 14 d'octubre, 18 h
Teatre Auditori de Gr. Preu: 6 euros
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MÚSICA LA CANTAUTORA I EL COMPOSITOR TREUEN EL DISC 'ARQUITECTURA PRIMERA', UNA REVISIÓ DE L'OBRA DE LA GRANOLLERINA

Ivette Nadal celebra 10 anys de discos
amb un un concert amb Pascal Comelade
M.E.

GRANOLLERS. Ivette Nadal va co-

mençar la seva trajectòria artística amb 17 anys i en fa 10 del
seu primer disc. Per celebrar-ho
i "tancar una etapa" ha treballat
amb el reconegut compositor i
multiinstrumentista Pascal Comelade en el disc Arquitectura Primera, que es presentarà el 19 d'octubre (21 h) a la sala gran del Teatre
Auditori de Granollers.
"Fa un any i mig li vaig donar
tot el meu material artístic a
Pascal Comelade per començar a
construir aquest edifici junts, basat en els fonaments dels meus
inicis de poesia, rock i cançó",
explica Nadal. El resultat d'aquest
procés creatiu és "art total", diu
la cantautora, i un disc amb els temes que Comelade a triat d'entre
els quatre anteriors treballs de la
granollerina i ha arranjat. El resultat es podrà veure en directe en el
concert del TAG on, a banda de la
cantautora i Comelade al piano de
cua, hi seran també Caïm Riba, a
les guitarres i segones veus; Lluís

el TAG "fa costat als seus creadors", diu l'alcalde, i elogiaven la
trajectòria de Nadal, "un esperit
lliure", descriu la regidora de Cultura. En aquest sentit, la cantautora ha explicat com s'encarrega de
tot el que acompanya la creació i
difusió cultural perquè "és un projecte personal molt cuidat. Costa d'entendre que hagi seguit en
aquest sector sense padrins. Sóc
tossuda", conclou l'artista.

Nous projectes

IVETTE NADAL La cantautora i poeta mostra el nou treball amb Comelade
Riera, al baix i contrabaix, i Santi
Carcassona, a la bateria i percussions. Hi sonaran també versions de
temes dels Rolling Stones i Pj Harvey al català amb lletres inèdites
d'Enric Casasses. Precisament, Na-

dal confessa que el poeta i el mateix
Comelade van ser font d'inspiració
quan els va veure en un concert a
Sant Felip Neri el 2006.
Els responsables municipals i
de l'equipament destacaven com

De cara al 2019, Ivette Nadal vol
investigar nous registres, "nous
aires i ritmes que ja es veuran
al concert", explica la cantant i
poeta. De fet, en les darreres col·
laboracions amb Caïm Riba, Nadal
ha trobat un "estil més alegre i
desenfadat", que vol seguir explorant.
Després del concert al TAG,
Ivette Nadal i Pascal Comelade
continuaran la seva col·laboració
amb un nou treball compost a
quatre mans. i MONTSE ERAS

CANT CORAL

El cor basc Zaria
Abesbatza actua a
l'església de Llerona
LES FRANQUESES. El programa Encicla't portarà dissabte (19 h) a
l'església de Santa Maria de Llerona la formació del País Basc Coro
de Zaria Abesbatza, dirigit per
Imanol Elizasu. Aquest cor basc ha
participat en nombrosos concursos, festivals i gires internacionals
amb un repertori variat en què hi
tenen una especial presència els
compositors del seu país. Juntament amb el Zaira Koru Eskola, el
Zaira Abesbatza d'Errenteria està
format per cantors majors de 18
anys, i va oferir els seus primers
concerts en el seu municipi i a
Donostia, per després arribar a
diferents indrets del món. L'estiu
de 2017 va fer una gira a Nevada
(EUA) i al setembre va participar
al Festival de Música de Dax (França). Anteriorment ja ha visitat el
Vallès fruit d'un intercanvi amb el
Cor de Cambra d'Amics de la Unió
de Granollers. Aquest concert està
organitzat per l'Associació d'Intercanvis Socials i Culturals amb
la col·laboració de la parròquia. i
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MÚSICA TAMBÉ HI ACTUARAN BLOWFUSE, POWER BURKAS, FETUS, SOFA I TANSUMICA

Joan Colomo encapçala el
cartell del Fusiònica a la Nau B1

EQUIPAMENT ELS BUCS D'ASSAIG HAN OBERT UNA NOVA FASE
XAVIER SOLANAS

També es projectaran curtmetratges del Pupul·la Film Festival
arxiu

GRANOLLERS. El músic celoní Joan

Colomo encapçala el cartell del
concert que el festival independent de música i art visual Fusiònica proposa per a dissabte (19
h) a la Nau B1 de Roca Umbert.
També hi actuaran les formacions
Blowfuse, Power Burkas, Fetus,
Sofa i Tansumica, i en els canvis
de banda es projectaran curtmetratges del Pupil·la Film Festival.
Colomo va presentar fa unes setmanes, al Mercat de Música Viva
de Vic, el seu setè treball discogràfic, L'oferta i la demanda, els temes
del qual sonaran amb la banda
completa a Roca Umbert, i segurament acompanyats d'algunes
de les seves cançons més celebrades des del seu debut en solitari el
2009 amb Contra todo pronóstico.
Després d'una dilatada i prolífica carrera musical, Colomo s'ha
convertit en un dels cantautors
més autèntics i innovadors del
panorama musical del país.

Més propostes

La Nau B1 acollirà també el concert de la banda empordanesa
Fetus, una nova formació capitanejada per Adrià Cortadellas

Espai renovat per a l'impuls de bandes

JOAN COLOMO El celoní és el cap de cartell del Fusiònica
(Sanjays), que aposta pel nou so
de garatge a la catalana. L’any passat van editar el seu primer treball
discogràfic, L’Epicentre del Fangar
(Bankrobber, 2017).
També hi haurà Blowfuse, una
de les bandes punk rock més
conegudes i actives del país. Sorgida a Barcelona, al voltant de 2008
amb el nom de Godfarts, el 2013
va passar a dir-se definitivament
Blowfuse. Els representants més
joves del punk seran els vigatans

Darrera sessió a Canovelles
El festival Fusiònica 2018 es clourà el 27 d'octubre a la tarda a El Campanar
de Canovelles, amb un concert que inclourà les actuacions del grup asturià de punk rock The Black Panthys Party, el trio Violets, el folk de taverna
de Taska, Deadyard, X-Closs, FP i Gürtel Club, així com una nova projecció de
curtmetratges del Pupil·la Film Festival entre els canvis de bandes. El preu
de l'entrada és de 7 euros.

Power Burkas, que beuen de fonts
diverses, des de Fugazi a The Velvet Underground, des de Minutemen a The Beatles, des de Sonics
a Jawbox.
Des d'Euskal Herria arribaran
els Sofa, un trio de Zarautz que fa
una música instrumental, tirant
cap al Math Rock i que presentaran el seu segon llarg II, gravat per
Karlos Osinaga dels Lisabö.
Les entrades anticipades (12
euros) es poden comprar a www.
entradium.com/entradas/festival-fusionica. A taquilles el preu és
de 15 euros. El Fusiònica, organitzat per l'Arcada Koncerts i que va
començar el 6 d'octubre al Dràstik
Punkaires, acabarà amb un nou
concert el 27 d'octubre al Campanar de Canovelles. m.e.

Ds 13 d'octubre, 19 h
Nau B1. Preu: 15 € (12 anticipada)

Divendres, els bucs d'assaig de Roca Umbert, gestionats des de l'estiu
per l'Associació Urbana de Sons i Art (AUSA), inaugurava la nova etapa
oficialment amb una jornada de portes obertes, en què es va poder veure
les formacions residents assajant –a la fotografia–, així com De Cara a
la Pared va oferir un concert acústic per cloure la jornada i donar pas al
cercavila inaugural de la programació de la Nau B1, a càrrec de l'Always
Drinking Marchig Band. L'espai dels bucs ha estrenat un nou backline que
permet mesclar fins a vuit veus o instruments.

LITERATURA NOVEL·LA AMBIENTADA AL RAVAL EL 2011

Núria Ribalta publica 'Roses
de sang a la penombra'
La granollerina, veïna de Canovelles, Núria Ribalta ha publicat
la novel·la Roses de sang a la penombra (ed. Gregal), ambientalda
al barri del Raval de Barcelona en
el moment més cruent de la crisi
social i econòmica, el 2011. A més,
s'hi retraten tres generacions amb
el rerefons de la Guerra Civil i la
postguerra, la primavera àrab a
Tunísia i el Moviment 15-M.
Ribalta, nascuda a Granollers el
1951, és llicenciada en Geografia i
Història i Filologia Catalana. Amb
la seva primera novel·la, Bitllet de
tornada, va guanyar el Premi de
Narrativa d'Òmnium Cultural del
Vallès Oriental el 2006. El 2011,
va guanyar el 17è Premi Valldau-

gregal

NÚRIA RIBALTA
ra-Memorial Pere Calders amb
L’ombra de Proteu, obra que havia
quedat finalista, el mateix any, del
Premi Ramon Llull de les Lletres
Catalanes. L’any 2014 va publicar
la novel·la La llavor de la revolta.

Ampliat el termini dels premis d'Òmnium
Enginyeria especialitzada · Sistemes d’eﬁciència energètica i energies renovables

Aerotèrmia
ACS (Aigua
Calenta
Sanitària)

Un restaurant únic
amb espais i ambients
diferents

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica
AUTOCONSUM

Calefacció
Refrigeració

SE COMPRA A DOMICILIO

Menús diaris · Sopars · i molt més...
Menjadors de grups
Especialitzats en peix
Mare de Déu de Núria, 22. Granollers
info@sanfranciscorestaurante.com
sanfranciscorestaurante.com

RESERVES: 93 879 24 58

Òmnium ha ampliat el termini de presentació de candidatures a la 29a
edició dels premis de la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental. Els autors aspirants podran presentar els seus treballs fins al 20
d'octubre a festalletresvalles@omnium.cat.

Terra radiant i emissors de fred i calor

Gestor de consums i Bateries de liti

Sant Oleguer, 17. Mollet. Tel. 935 445 480 · info@solaristas.es

Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y
antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.
SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO
Andrés Nateras

654 80 76 11
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PATRIMONI L'ARXIU DE GRANOLLERS POSARÀ EN VALOR EL FONS DOCUMENTAL SOBRE PALOU

Les Jornades Europees
del Patrimoni destacaran la
muralla medieval i la Tèrmica
ajuntament

dels quals s'obriran per a l'ocasió.
El recorregut començarà a les 11
h i el guiarà la historiadora de l'art
Cinta Cantarell. La visita comptarà amb l'acompanyament musical
d'alumnes de l'Escola Municipal
de Música J. M. Ruera i de la ballarina Nora Baylach. Seran dues
hores de recorregut, per al qual
no cal inscripció prèvia.

Documents i fotografies

TÈRMICA S'hi farà una visita teatralitzada per conèixer-ne el funcionament
Granollers torna a participar a les
Jornades Europees de Patrimoni,
que se celebraran aquest cap de
setmana –13 i 14 d'octubre– i que
se centraran en activitats per descobrir la Tèrmica de Roca Umbert
i la muralla medieval de la ciutat.
Les Jornades Europees del Patrimoni es van celebrar per primera
vegada a França als anys 80 i actualment tenen lloc a 50 estats europeus amb l'objectiu de promoure
l'accés al patrimoni cultural.
A Granollers, dissabte (19 h i 20
h) un antic fogoner de la Tèrmica,
en Notxa (interpretat per l'actor

Jaume Amatller) explicarà en una
visita teatralitzada com funcionava la instal·lació que havia proveït
d'energia els telers de l'antiga tèxtil Roca Umbert, a partir de carbó,
fuel i gas. Per assistir-hi cal inscriure's abans a info@rocaumbert.
cat.
L'endemà, diumenge, la proposta és fer un itinerari comentat a
l'entorn de la muralla medieval,
amb inici a l'Adoberia dels Ginebreda i final a la plaça de l'Església.
Els participants en resseguiran
el perímetre, d'uns 800 metres, i
passaran pels corredissos, alguns

D'altra banda, l'Arxiu Municipal
també s'uneix a les jornades amb
la mostra al web www.granollers.
cat/arxiu del document del mes:
Capbreu de Sant Miquel de la
parròquia de Sant Esteve (15791822). La tertúlia mensual es
dedicarà a parlar de la documentació històrica d'una família de Palou i es farà a les antigues escoles
(pg. Doctor Fàbregas, s/n), dijous
(18.30 h).
A més, el Palou de temps enrere és el fil conductor de la mostra
fotogràfica de l'Ajuntament (Porxada, 6, planta baixa), que es podrà
visitar fins a final de novembre;
mentre que el portal web de l'Arxiu
permetrà descobrir imatges d'activitats i itineraris del Palou actual.
Les activitats de les Jornades
del Patrimoni són gratuïtes.

Mural entorn la idea de refugi
GRANOLLERS. L’artista Cinta Vidal
va recollir el cap de setmana propostes per a un mural a l'entorn
de la idea de refugi a través de
les persones que van participar
a l’activitat A refugi!, un itinerari
per quatre espais de la ciutat amb
el grup 10 de Deu teatre. A banda de visitar el refugi de la plaça
Maluquer, es va anar als carrer de
la Constància i Catalunya, i la sala
Tarafa, on van fer aportacions a
través de fotografies a l'entorn
dels bombardejos a la ciutat.
Un cop recollides les idees,
aquest octubre Cinta Vidal farà la
seva intervenció a la cantonada
del carrer Catalunya amb el carrer
de Muralla.
D'altra banda, l’artista Roc Blackblock pintarà al pati interior de Can
Jonch. Centre de Cultura per la Pau,
que enguany fa 10 anys.

xavier solanas

DANSA SEGONA FASE DEL CENTRE D'ARTS EN MOVIMENT
XAVIER SOLANAS

'VINE A BALLAR' Dissabte, Roca Umbert va acollir una jornada gratuïta de
classes obertes participatives de moviment, amb l'objectiu d'oferir un tastet
de les activitats que fan les escoles de dansa de Granollers al llarg del curs.

Adjudicades per 480.000
euros les obres de sales
d'assaig de dansa al CAM
L'Ajuntament de Granollers ha adjudicat a l'empresa Voracys SL la
segona fase de les obres del Centre d'Arts en Moviment (CAM) a
Roca Umbert, amb un pressupost
de 481.113 euros (IVA inclòs) i
un termini d'execució de mig any.
Aquests treballs clouran el projecte de la Nau B de la fàbrica d'arts,
on fa anys s'hi va habilitar la Nau
B1 i el 2016 es va inaugurar la primera sala de dansa del CAM a la
primera planta.
Ara s'habilitaran a la planta
baixa espais per a assajos i prepa-

ART ELISENDA SOLER MOSTRA LA SEVA PINTURA A LA GRALLA

Arnau Bellavista exposa amb
Irina Vinagradova a El Mirallet
GRANOLLERS. L’artista Arnau Be-

A REFUGI! L'itinerari va servir per recollir les idees dels participants

ració d'espectacles, així com una
sala polivalent d'uns 300 metres
quadrats, equipada per tal que
s'hi puguin fer els darrers assajos
abans d'estrenar un muntatge.
A banda dels espais per a espectacles de dansa i moviment,
es preveu una altra sala d'uns 80
metres quadrats dedicada a les
arts circenses, equipada amb elements d'aquesta disciplina.
A més, també s'adequaran espais de serveis, despatxos, camerinos i sala de descans, així
com es climatitzarà el CAM.

llavista i la fotògrafa Irina Vinogradova inauguraven dimarts una
exposició de fotografia abstracta
al restaurant El Mirallet de Granollers, amb el títol Aproximació
a l’abstracció. La proposta consta
d’un conjunt de fotografies abstractes captades a través de càmera rèflex digital sense cap tipus
de retoc posterior. Les obres han
estat realitzades entre els anys
2017 i 2018, i mostren l'ampli
ventall dels mètodes que es poden
utilitzar per mostrar aquest tipus
de fotografia: jugant amb la llum,
amb el moviment, les ombres,

capturant detalls i descontextualitzant les formes, entre d'altres.
Cada fotografia és la captura d’un
instant concret que ha passat pel
filtre dels autors i de l’objectiu de
la càmera; de manera que crea
"mirades diferents que generen
nous paisatges, formes i colors.
Si ens hi fixem bé, a cada fotografia podem trobar pistes que
ens ajudaran a recompondre la
imatge per descobrir allò que
s’ha retratat", indica Bellavista.
D'altra banda, la garriguenca
Elisenda Soler Català exposa, fins
al 31 d'octubre a la llibreria La
Gralla, una mostra de pintures.
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TRADICIÓ DRAC DE GRANOLLERS VA CELEBRAR LA 26a MOSTRA DE BESTIARI

LA COLLA VA PARTICIPAR DISSABTE AL CONCURS DE TARRAGONA
drac granollers

XICS

Els Xics van haver de renunciar al 4 de 8
LES BÈSTIES QUE
MÉS REMULLEN
S'EXHIBEIXEN A LA
PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

Una desena de bèsties de la cultura popular vallesana, mataronina i barcelonina van acomiadar l'estiu dissabte amb una festa marcada per l'aigua com a element distintiu d'aquestes figures festives. Drac de Granollers va organitzar la 26a
Mostra de bestiari a Granollers, que va comptar amb l'amfitriona Granota de Can
Bassa, acompanyada del Drac petit i el Drac de Granollers, per rebre a la plaça de
l'Església el Basser de la colla dels Blancs –a la foto–, la Guita Xica de la colla dels
Blaus i els foranis Burricorni de Canovelles, Dofí de Barcelona, Godrac de Mataró,
Papallona de Sant Pere de Terrassa i el Gripau de les Bruixes del Nord de Sabadell.
Tots plegats van fer una cercavila pel centre de la ciutat.

Els Xics de Granollers han tornat del Concurs de castells de Tarragona amb
un regust agredolç. Els granollerins participaven dissabte a l'espectacle
casteller de la Tarraco Arena, on finalment van haver de renunciar a
aixecar el 4 de 8 per una baixa de darrera hora en l'estructura del castell.
Amb tot, els castellers de la ciutat van aconseguir desplaçar prop de 300
persones a Tarragona i van descarregar-hi el 5 de 7, el 7 de 8 i el 4 d 7
amb una execució impecable i fent palès que estan totalment consolidats.
Així, els Xics van quedar en la darrera posició dissabte i en el número 35
del rànquing total. "Malgrat no poder fer millors castells al concurs queda
encara temporada per tornar a fer-ne de 8", afirma la colla, que
diumenge serà a Sabadell i que el mes que ve celebra la seva diada.
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MÚSICA FINS AL 21 D'OCTUBRE LA FORMACIÓ D'AMICS DE LA UNIÓ SERÀ A PEQUÍN

El cor Veus participarà en un
festival internacional a la Xina
GRANOLLERS. Veus, el cor infantil d'Amics de la Unió, tornarà
enguany al continent asiàtic per
participar, a partir de dissabte i
fins al 21 d'octubre, al Festival
Internacional de Cors de Pequín,
un dels més coneguts i amb més
reputació a la Xina. En les darreres edicions el certamen ha acollit
una cinquantena de cors de tot
el món i enguany celebra la seva
cinquena edició dedicada a la Pau,
amistat i joventut.
Veus, dirigit per Josep Vila Jover,

tindrà l'ocasió d'actuar a la gran
muralla xinesa, de participar en
una classe magistral amb direc-

Aquest curs també
viatjarà a Nantes i
farà gira a Hamburg

tors internacionals i de cantar en
auditoris de prestigi de la Xina.
El programa també inclou una
cerimònia d'obertura, dos concerts

d'intercanvi, un concert especial i
una cerimònia de tancament. Tots
els concerts i tallers tenen l'objectiu de mostrar els cors convidats
com a models culturals i de treball
a la societat xinesa.
Durant aquest curs, Veus també
actuarà a França, a la Folle Journée de Nantes, i a Alemanya, en
el marc d'una gira de concerts a
Hamburg, convidat per Cantemus,
una de les formacions corals de
veus blanques més prestigioses
d'Europa.

LLEURE GRANOLLERS CELEBRA LA SEGONA EDICIÓ DE LA FIRA JUGATÚ
XAVIER SOLANAS

Aficionats als
jocs de taula omplen
la nau Dents de Serra
Diumenge, la nau Dents de Serra de
Roca Umbert es va omplir d'aficionats
als jocs de taula en el marc de la fira
Jugatú, que va organitzar campionats
d'una desena dels jocs més populars
del panorama actual. També s'hi va
instal·lar una ludoteca i un espai per
a demostracions de jocs de taula.
Prèviament, dissabte, la Carretera
va acollir el mercat de jocs, amb
carpes d'una vintena d'editorials,
clubs, autors i establiments.

CIRC L'ESPECTACLE INCLOU CÒMICS, MÀGIA, EQUILIBRIESTES, ACRÒBATES I FREESTYLE

El Cirkus Kaos s'instal·la al parc firal
GRANOLLERS. El Cirkus Kaos s'ha
instal·lat aquesta setmana al parc
firal de Granollers, on farà el seu
espectacle fins diumenge que ve.
A la carpa s'hi fa un espectacle
innovador i apte per a tots els públics, que inclou els números circenses més clàssics, però també
propostes més modernes, com les
acrobàcies en motos freestyle i les

actuacions de finalistes al concurs
televisiu Got Talent.
Guardonat amb la medalla de
plata de les Belles Arts, el Cirkus
Kaos aposta per la màgia, els
malabars, els equilibristes, els
còmics, l'anomenat globus de la
mort, els trapecistes, els acròbates i, per primer cop en una carpa
de circ, el freestyle.

Farmàcies

Previsió meteorològica

de dijous 11 al diumenge 14 d'octubre
Dijous

Divendres

Dissabte

A més, els seus responsables
destaquen l'arribada "directament des de Hollywood de Dumbo, el primer elefant fabricat
per Mechanical Engineering
que arriba a l'Estat espanyol".
Els horaris dels espectacles són
dijous i divendres, a les 19 h; dissabte, a les 17 i a les 19.15 h; i divendres
i diumenge, a les 12 i a les 18 h.

Diumenge

24º 15º 25º 14º 25º 14º 24º 15º

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

Programació Esportiva
HANDBOL. DISSABTE 13, 17.45 h

BM Granollers - SD Teucro

amb Eduard Batlles i Roger Santaeugènia
BÀSQUET. DISSABTE 13, 19.30 h

UE Horta - CB Granollers

amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 14, 12.00 h

EC Granollers - CE Europa

amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé
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AGENDA

'Per a què serveix l'art?'
El doctor en Història Contemporània i llicenciat en
Psicologia Joan Campàs oferirà dimarts (18.30 h) a
la sala Sant Esteve (rectoria) de la parròquia la xerrada
Per a què serveix l'art?. L'activitat s'emmarca en el cicle
de conferències d'Agevo.

GRANOLLERS
DIJOUS, 11
18.30 h Antigues escoles de Palou
Jornades Europees dePatrimoni. Les
tertúlies de l'Arxiu: La documentació
històrica d'una família de Palou, a
càrrec de Cinta Cantarell i Inés Vallès
18.30 h Can Jonch
Xerrada amb l'activista Marisa Franco,
en el marc del projecte de ciutats
defensores dels drets humans
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès
20 h Museu de Granollers
Ponència del Centre d'Estudis de
Granollers. La qualitat de l'aire al Vallès
Oriental: diagnòstic i mesures de
millora
DIVENDRES, 12
19 h i 22 h Centre Cultural
Cineclub. Finding your feet
21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Un tret al cap, un thriller
periodístic amb Emma Vilarasau
DISSABTE, 13
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea
d'Aturats de Granollers
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra
9 h Plaça de Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters
18 h Roca Umbert
Taller comunitari de percussió
corporal per a persones amb diversitat
funcional auditiva, amb Sergi Ramis
19 h Roca Umbert
Concert de Joan Colomo. Fusiònica
10 h Roca Umbert
Jornades Europees del Patrimoni.

Visita teatralitzada a a la Tèrmica
23 h Casino de Granollers
Festa de country
DIUMENGE, 14
10 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent
11 h Museu de Granollers
Jornades Europees del Patrimoni.
La Muralla. Itinerari guiat acompanyat
de música i dansa

18 h Teatre Auditori de Granollers
Titelles. Garbancito en la barriga
del buey. Premi Feten 2017 al millor
espectacle de titelles
18 h Casino de Granollers
Ball social amb David Magen
19 h Centre Cultural
Cineclub. Finding your feet
DILLUNS, 15
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Escriure't. Tallers d'escriptura jove
(12-16 anys)
18 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Les teves imatges
a les xarxes socials
19 h Biblioteca Can Pedrals
Llegir el teatre. Club de lectura
DIMARTS, 16
17 h Centre de Normalització
Lingüística
Partides de scrabble en català
21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller: Ball de Gitanes de Granollers
DIMECRES, 17
10 h Biblioteca Roca Umbert
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Voltem per l’entorn

Caldes fa festa amb Toni Albà,
Dr. Calypso i Els Catarres

arxiu

Club de lectura. Català fàcil
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció
de correspondència
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+ 3 anys)

LES FRANQUESES
DIJOUS, 11
17.30 h Gimnàs de l'Escola Bellavista
Juguem amb capses
17.30 h Espai Zero / Centre Cultural
de Bellavista
Punt de trobada i jocs de taula
DISSABTE, 13
19 h Església de Sta. Maria de Llerona
Concert del Coro de Zaira Abesbatza.
Cicle de Música Encicla't.
DIUMENGE, 14
19 h Circuit de Cal Gavatx
Circuit de trens tripulats
DIMARTS, 16
17.30 h Espai Zero / C. C. Bellavista
Punt de trobada i jocs de taula

Caldes de Montbui tancarà aquest cap de setmana el cicle de festes majors
d'estiu vallesanes amb un programa amb prop d'una setantena d'activitats, en
què la música hi té un pes important. Així, avui, dijous arriba amb tres concerts
(Ron&Papas, el grup de versions La Banda del coche rojo i el grup femení de folk
Roba estesa). Per a l'escenari de les barraques de festa major també hi passarà
Dr. Calypso –en la seva darrera gira–, Sra. Tomasa i Che Sudaka. Diumenge
tornarà el doble concert benèfic contra el càncer amb Animals i Els Catarres,
així com el tradicional concert de l’Orquestra Malavella a l'envelat. Pel que fa als
noms propis del programa d'actes, hi ha també el de l'actor Toni Albà, que portarà
Audiència i-real, un espectacle que narra les trobades que alteren l'existència
d'un monarca.
D'altra banda, pel que fa a les novetats, la festa enguany té un dia més del que
és habitual, així com amb motiu del 25è aniversari del Ball de Diables de Caldes,
el correfoc de dissabte comptarà amb la participació de més colles convidades
(les padrines i les filloles de la colla calderina) i per tant de més pirotècnia.

Exposicions
Ajuntament de Granollers
Palou, temps enrere. Mostra
fotogràfica de l'Arxiu amb motiu dels
90 anys de l'agregació del poble a
Granollers. Fins al 30 de novembre
La Tèrmica. Roca Umbert
Indústries en temps de guerra
1936-1939. Dissabtes tarda i
diumenge matí. Fins al 21 d'octubre
Espai d'Arts. Roca Umbert
Revoltes. Exposició col·lectiva.
Fins al 28 d'octubre

Museu de Ciències Naturals
desÀrtic. Exposició col·lectiva
multidisciplinària de 60 artistes
compromesos amb la conservació
i la protecció de l'Àrtic. Fins a
l'11 de novembre
Descobreix els ratpenats i Escarabats.
Fins al 30 de desembre
Museu de Granollers
Utopies persistents. Fins a l’octubre
Desenrunar emocions. 80 anys
del bombardeig a Granollers.

Fins al 18 de novembre
Mirades i diàlegs. Permanent.
Can Jonch
Seriosament… 25 arguments per la pau
en còmic, produïda per la Fundació per
la Pau. Fins al 31 d'octubre
Gra. Equipament juvenil
Exposició Parelles Artístiques, de la
Taula de Salut Mental. Fins al 17 d'octubre
AB Galeria d'Art
Temps de meditació de J. Uclés, A.
Laporta, F. Serra, A. Clavé i J. Muxart
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