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EN PORTADA

Una dotzena 
d'equipaments 
s'escalfaran 
amb biomassa

90 MÒDULS FOTOVOLTAICS AL CENTRE VALLÈS

La caldera que abastirà els instituts Cumella 
i EMT, les escoles Salvador Llobet i Salvador 
Espriu i el Cinema Edison s'instal·larà el
2019 i té un pressupost de 443.410 euros

GRANOLLERS. La primera xarxa de 
calor per mitjà de biomassa, que es-
calfarà cinc equipaments públics, es 
construirà el 2019. La construcció 
d'aquestes xarxes –l'Ajuntament en 
projecta una segona per a set equi-
paments més– permeten substituir 
les antigues calderes de gas natural 
per calderes de biomassa.

En el cas de la primera que s'ins-
tal·larà, donarà servei als instituts 
Antoni Cumella i Escola Municipal 
del Treball (EMT), a les escoles 
Salvador Espriu i Salvador Llobet 
i al Cinema Edison –al Centre Cul-
tural–. El projecte ja ha rebut una 
subvenció de 199.500 euros de la 
Diputació de Barcelona i el consis-
tori també ha aprovat una parti-
da d'inversions en el pressupost 
de 2019 per executar els treballs 
(444.000 euros). Es preveu que 
quan entri en funcionament s'es-
talviaran 12.311 euros cada any.

La segona xarxa de calor afec-
tarà tres equipaments de Roca 
Umbert –La Troca, la Impremta 
municipal i l'Espai d'Arts–, l'esco-
la Ferrer i Guàrdia, les pistes d'at-
letisme, els pavellons El Parquet i 
El Tub, i l'institut Carles Vallbona. 
Per poder desenvolupar el projec-

57.994
AQUESTS SÓN ELS EUROS ANUALS
QUE L'AJUNTAMENT ESTIMA QUE 
s'estalviarà un cop posades en marxa 
tant les dues calderes de biomassa 
com les cinc instal·lacions de  
plaques fotovoltaiques. Segons els  
responsables municipals també 
s'aconseguirà reduir el consum 
d'energia final en 160 MWh/any, 
i s'evitaran 363,13 TnCO2eq/any 
d'emissions d'efecte hivernacle.

Fa unes setmanes al Centre Vallès 
han entrat en funcionament els 90 
mòduls fotovoltaics instal·lats a la 
coberta de l'edifici –i un inversor 
trifàsic per transformar l'energia 
continua en alterna–, que generen 
36.496 kwh/any, 31.581 dels quals 
són per a l'autoconsum. Es produeix 
un excedent, doncs, d'uns 5.000 kwh 
que s'injecta a la xarxa elèctrica. 
La instal·lació ha suposat per 
a l'Ajuntament una inversió de 
45.02867 euros, que el consistori 
calcula que amortitzarà en menys  
de 10 anys, ja que anualment 
l'equipament estalviarà 4.582 euros. 
A més, Camps destacava que les 
plaques evitaran enviar a l'atmosfera 

16,72 TnCO2eq/any de gasos amb 
efecte hivernacle (GEH). 

Amb aquesta actuació, el Centre 
Vallès s'autoabasteix en un 26,6% 
amb energia neta –el consum total 
és de 95.000 kwh/any–. El fet que 
no es disposin d'acomuladors per 
emmagatzemar energia –actualment  
la part que més encareix aquests 
projectes– fa que en l'horari nocturn 
calgui consumir energia elèctrica.

L'alcalde, Josep Mayoral, ha asse-
gurat que aquest és un pas més en 
la reconversió d'aquest equipament, 
que naixia el 1974 com a escola, 
que es va tancar el 1995. "El 1996 
es va començar a planificar el futur 
del centre, per convertir-lo en un 

espai de referència per a l'educació 
d'adults. Llavors ja es van fer canvis 
de cobertes i aïllaments, i ara també 
és referent en qüestions climàtiques", 
deia, i posava èmfasi en el "camí que 
Granollers està fent per un canvi de 
cultura de model energètic".

Des de 2008, Granollers haurà  
instal·lat plaques fotovoltaiques a 
cinc cobertes d'equipaments públics. 
A banda de les del Centre Vallès,  
també funcionen les de Can Mun-
tanyola, Can Cabanyes i la del Parc 
Firal. Ara està pendent de licitar la 
instal·lació de l'Escola Municipal del 
Treball, que disposarà de plaques 
tant a l'edifici vell com al nou, i podrà 
generar més potència que les actuals.

supost estimat per aquesta segona 
xarxa és de 785.000 euros, i l'estal-
vi estimat de 28.042 euros anuals.

Cremar estelles km 0 
Tenint en compte que Granollers 
forma part de la zona 2 d'especial 
protecció de l'ambient atmosfèric 
i dels nivells de partícules en sus-

pensió PM10), el regidor de Medi 
Ambient, Albert Camps, explicava 
que el projecte de les calderes de 
biomassa té el requisit que "no 
contribueixin a genera més par-
tícules, de manera que només 
es cremarà estella dels boscos 
de l'entorn", apuntava. Segons el 
reglament de la Unió Europea les 

calderes de biomassa no poden ex-
cedir els 40 mg/m3 d'emissions de 
PM10. Per tal de garantir-ne el bon 
funcionament, el consistori preveu 
punts de presa de mostres dels ga-
sos emesos, la instal·lació de filtres 
a la sortida de les calderes i con-
traols periòdics dels valors límits 
d'emissions. i MONTSE ERAS

m.e.

te, l'equip de govern cerca finan-
çament europeu a través del fons 
FEDER, que té una línia d'ajuts per 
a l'economia baixa en carboni. En 
cas d'obtenir-se el cofinançament 
del 50%, la previsió d'execució 
seria des de la confirmació i fins 
abans que acabés el 2020. El pres-
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Llums als passos de vianants de la rambla
La Casa de Cultura Sant Francesc acollirà diumenge  
(a partir de les 18 h) l'assemblea constituent de  
Primàries Granollers, en què caldrà aprovar el  
reglament i nomenar els membres del comitè electoral  
i la comissió de garanties per al procés de primàries.

L'Ajuntament de les Franqueses començarà el dia 20 la
instal·lació de senyalització lluminosa amb bombetes led
als passos de vianants d'un tram de la carretera de Ribes per 
millorar-ne la seguretat. Concretament, entre l'Ajuntament i 
la rambla de la carretera de Ribes amb la plaça Joan Sanpera.

SOCIETAT

GRANOLLERS. Primer pas adminis-
tratiu per a l'anunciada reurbanit-
zació del polígon Font del Ràdium, 
dissenyat el 1991 i que és el que 
actualment es troba en pitjor es-
tat. De fet, el projecte inicial es 
remunta a fa més d'una dècada, 
quan el 2008 va ser redactat per 
l'empresa IDP Enginyeria. Ara, 
aquesta proposta s'ha recuperat 
i revisat, d'acord amb l'associació 
d'empresaris del polígon. Dimarts 
el govern local donava llum ver-
da al projecte executiu d'aquesta 
actuació a la qual es destinaran 
4.419.200 euros, que seran finan-
çats en un 30% per l'administra-
ció pública amb el suport de la 
Diputació –que el subvenciona 
amb 700.000 euros–, i en un 70% 
per contribucions especials dels 
propietaris del polígon. El regidor 
d'Obres i Serveis, Albert Camps, ha 
detallat el procés que ara s'engega 
amb l'exposició pública del pro-
jecte que, en cas que no s'hi pre-
sentessin al·legacions, es podria 
licitar a inicis de l'any vinent, així 
com, paral·lelament, la redacció de 
l'expedient de la tributació de con-
tribucions, que s'haurà d'aprovar 
per ple –probablement al febrer–.

El projecte preveu la reurbanit-
zació dels carrers Duran i Reynals, 
Alfred Nobel, Josep Trueta i l'avin-

Dimecres van començar les tas-
ques d'enderrocament d'una casa 
situada al carrer Agustí Vinyama-
ta, 89, de Granollers, que perme-
trà eixamplar de 4 a 8 metres el 
carrer Joan Enric Dunant, i millo-
rar l'accés des del centre a la nova 
passera del passeig de la Munta-
nya, que es va obrir al pas a finals 
d'agost.

En el ple de juliol es va donar 
llum verda al conveni urbanístic 
de cessió anticipada d'aquest sòl 

afectat pel planejament urbanís-
tic –lligat al cobriment de les vies 
del tren en aquest sector, que fa 
anys que està frenat–.

D'aquesta manera es podrà mi-
llorar la connexió del vial paral·lel 
a la via del tren –entre Dunant i 
Vinyamata– amb el pont del car-
rer de Vinyamata, i la connectivi-
tat i la permeabilitat de tot el sec-
tor comprès entre el pont, la via, 
la nova passera i el passeig de la 
Muntanya.  

Enderroc d'una casa per 
doblar l'amplada del 
carrer Joan Enric Dunant

arxiu 

URBANISME  SI NO HI HA AL·LEGACIONS, LES OBRES ES LICITARAN A INICIS DE 2019 CONVENI URBANÍSTIC DE CESSIÓ ANTICIPADA DE TERRENYS

El govern local aprova 
el projecte de reurbanització 
del polígon Font del Ràdium

FONT DEL RÀDIUM  És el polígon més malmès de la ciutat

ajuntament

ENDERROC  Permetrà doblar l'amplada de la vorera del carrer Dunant

guda de l'Autovia de l'Ametlla, per 
una banda, i de Severo Ochoa i part 
del camí de Can Ros dels Ocells, 
de l'altra. Es tracta de remodelar 
un espai d'uns 240.000 metres 
quadrats –dels 380.000 totals del 
sector– que presenta deficiències 
funcionals i de manteniment. Així, 
en alguns trams es renovarà el 
clavegueram i el sistema de cap-
tació d'aigua, també s'ampliaran 
voreres tenint en compte l'òptima 
accessibilitat. La reforma integral 
inclourà la instal·lació de serveis 
soterrats, com la fibra òptica, així 

com la substitució de l'enllumenat 
actual per leds, més eficients, i la 
instal·lació de mobiliari urbà.

A banda de la urbanització dels 
carrers, el projecte també s'em-
marca en les noves connexions 
que la Generalitat preveu a la C-17 
i que han de millorar la connexió 
al polígon.

Segons Can Muntanyola, el po-
lígon industrial Font del Ràdium 
té 79 activitats econòmiques, que 
ocupen 1.333 treballadors, amb 
una facturació de 308 milions 
d'euros.  M.E.

Assemblea constituent de Primàries
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LES FRANQUESES. La Generalitat ha 
confirmat a l’Ajuntament l’ampli-
ació del Pla de Barris de Bellavista 
fins a 31 de desembre de 2020, 
un programa que, després d’una 
primera pròrroga de dos anys, de 
2016 a 2018, estava previst que 
finalitzés a finals d’aquest any. 
L’Ajuntament s’ha acollit així a la 
nova ampliació de terminis que va 
autoritzar la Generalitat a l’estiu, 
i que permetrà, durant dos anys 
més, continuar aplicant els pro-
grames socials i d’ajuts a la re-
habilitació que es duen a terme a 
Bellavista. 

l nou termini d’execució im-
plicarà també haver d’adaptar 
el pla financer d’un projecte que 
es va iniciar el 2010 després de 

La Generalitat confirma l'ampliació 
del Pla de Barris fins a l'any 2020

MUNICIPAL  EL PROGRAMA DE MILLORA DEL BARRI VA COMENÇAR EL 2010 I, AMB ELS NOUS TERMINIS, ACABARÀ D'AQUÍ A DOS ANYS

L'Ajuntament té previst obrir noves convocatòries per a la rehabilitació d'edificis
GRANOLLERS. El grup municipal del 
PDeCAT-Demòcrates ha demanat al 
PSC que deixi de fer oposició al Par-
lament amb la residència de gent 
gran. El grup fa referència al projec-
te de la residència de gent gran que 
fa anys que s’ha de construir a la 
ciutat arran del debat que es va ge-
nerar a la comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies del Parlament so-
bre aquesta qüestió a partir d’una 
moció presentada pel PSC, i de la 
signatura d’un protocol de col·labo-
ració entre l’Ajuntament de Molins 
de Rei i la Generalitat per concertar 
50 places residencials i 20 de diür-
nes i donar llum verda a una resi-
dència en aquesta ciutat. Segons 
el PDeCAT, "el PSC fa servir un 
equipament que la ciutat fa anys 
que demana de manera urgent 
per desgastar el Govern de la 
Generalitat a través de l’oposició 
parlamentària". "Ja sabem que la 
competència és de la Generalitat, 
però la disponibilitat pressupos-
tària del Govern és la que és –bà-
sicament pel deute deixat pel tri-
partit i el dèficit fiscal– i intentar 
carregar la construcció de la re-
sidència per aquest canal és dei-
xar-la més temps en via morta". 
De fet, els grups que donen suport al 
Govern van rebutjar la moció i van 
justificar que la via és la concertació 
de places. Sastre també ha recordat 
que el mateix govern municipal ja fa 
temps que assumeix que la residèn-
cia "ha de tenir una base majo-
ritàriament municipal", i afegeix 
que "l’actuació de Jordi Terrades 
al Parlament no té voluntat de 
desencallar el projecte, sinó de 
fer-ne una arma parlamentària 
contra la Generalitat". 

GENT GRAN

Sastre acusa el
PSC de "desgastar
el Govern amb 
la residència"

ajuntament

EN OBRES  L'illa d'equipaments del carrer Rosselló, a punt d'enllestir-se, és un dels projectes inclosos al Pla de Barris

la Generalitat concedís una sub-
venció de 4.392.002 euros per a 
accions d’intervenció integral per 
a la millora de Bellavista. Aques-

ta subvenció cobria el 50% del 
total del projecte presentat per 
l’Ajuntament, que ascendia fins a 
8.784.005 euros. El 50% del pres-
supost depèn de les aportacions 
municipals, ja sigui des de fons 
propis o cercant vies alternatives 

de finançament. Des d’aleshores, 
el pla s’ha prorrogat dues vegades 
i amb la propera ampliació, tindrà 
un recorregut total de 10 anys.

Al setembre, al ple municipal, 
l’oposició celebrava l’ampliació de 
terminis autoritzada per la Gene-
ralitat, però criticava les actuaci-
ons del Pla de Barris en considerar 
que “incideixen poc en els temes 
de cohesió” i que “més del 75% 
del pressupost es destini a obres 
que no són una primera neces-
sitat”. El regidor de Pla de Barris, 
Juan Antonio Marín, assegurava 
aleshores que les obres són “urba-
nisme social” i que projectes com 
la remodelació de la plaça Espanya 
o de la plaça de l’Esbarjo contribu-
eixen a “dignificar” el barri.

L'Ajuntament es fa
càrrec del 50% del cost
de les actuacions, i
la Generalitat l'altre 50%

Trajectòria

Des del 2010 fins ara s’han desenvo-
lupat a Bellavista diversos programes 
de cohesió social, formació i inserció 
laboral, mediació i suport a les comu-
nitats de veïns o d’ajuts a la rehabili-
tació d’edificis, que pugen a més d’un 
milió d’euros. També s’han dut a terme 
actuacions com l’adequació del nou 
equipament Bellavista Activa o la re-
forma de la plaça Espanya o la millora 
de la passera sobre la línia del tren del 
passatge Ponent amb la instal·lació de 
dos ascensors.

VUIT ANYS 
D'ACTUACIONS

La pròrroga de Pla de Barris per-
metrà, segons l'Ajuntament, donar 
continuïtat als programes i actu-
acions d'urbanització i millora de 
l’espai públic; l'obertura de noves 
convocatòries d’ajuts a la rehabi-
litació d’edificis; el projecte d’un 
centre de dia per a la gent gran; la 
construcció d’un nou col·lector o 
dipòsit de retenció d’aigües pluvi-
als, i la continuïtat dels programes 
socials de suport i mediació a les 
comunitats de veïns; cohesió soci-
al, diversitat i convivència, entre 
d’altres. També permetrà finalit-
zar obres com les de la plaça de 
l’Esbarjo i l’illa d’equipaments del 
carrer Rosselló –ara en execució–, 
o el nou pas soterrat per connec-
tar Bellavista i Corró d’Avall sota 
la línia de tren de Portbou, que ha 
de començar pròximament. 
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P.- A les nits ronco molt i la meva 
dona em diu que de vegades sembla 
que no respiri.
R.-El que vostè comenta podria ser 
compatible amb un quadre d’apnea, 
hipopnea del son. L’apnea del son és 
relativament freqüent al nostre entorn; 
afecta principalment els homes, ge-
neralment amb sobrepès, fumadors, 
etc. Acostuma a anar acompanyada 
d’un increment de la somnolència du-
rant el dia. El diagnòstic, simptomato-
logia al marge, s’aconsegueix mesu-
rant la polisomnografia nocturna. Jo 
li recomanaria consultar-ho amb el 
metge de capçalera, ja que existeixen 
solucions que permeten minimitzar 
tant les molèsties com les complica-
cions que pot ocasionar.

P.- Doctor, molt sovint pateixo dia-
rrees sense cap altra molèstia.
R.- Seria interessant saber quant 
temps fa que es troba en aquesta si-
tuació i si aquests quadres s’alternen 
amb deposicions normals. La diarrea 
crònica és un quadre de deposicions 
líquides de més de quatre setmanes 
de durada. És un problema que arri-
ba a afectar al voltant d’un 5% de la 
població i sobre el qual és important 
consultar el metge. Tot i que aproxi-
madament en un 50% dels casos no 
hi ha lesions orgàniques, és important 
descartar malalties o intoleràncies 
que puguin ocasionar-les. També és 
convenient revisar els tractaments 
farmacològics, ja que determinats 
fàrmacs d’ús comú poden ser-ne la 
causa.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:
info@activita.cat

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

Lliurament de les Medalles de la Ciutat

BOVER  El Rapsode del Vallès va morir l'octubre passat

El metge Xavier Castellsagué i el rapsode 
Josep Bover seran distingits a títol pòstum
GRANOLLERS. Divendres (20 h), 
la sala gran del Teatre Auditori 
acollirà l'acte de lliurament de les 
Medalles de la Ciutat 2018, que 
distingeixen les associacions de 
veïns de Can Bassa i Congost, la 
llibreria i papereria La Gralla, i, a 
títol pòstum, el metge Xavier Cas-
tellsagué i el rapsode Josep Bover.

Les Medalles habitualment es 
lliura cada any, però el 2017 el pro-
cés d'atorgament es va suspendre 
arran de la situació política nacio-
nal. La distinció s'atorga en reco-
neixement i agraïment del municipi 
a persones físiques o jurídiques per 
una actuació o conjunt d'actuaci-
ons que hagi tingut transcendència 
d'enaltiment de la ciutat, o de ser-
vei i dedicació al progrés i benestar 
de la població i la ciutadania, i tam-
bé a les que hagin destacat especi-
alment en el treball per l'associaci-
onisme ciutadà i les manifestacions 
culturals, esportives, cíviques, eco-
nòmiques i socials. Les Medalles 
de la Ciutat de 2018 reconeixen 
les dues associacions de veïns pi-
oneres en els moviments veïnals a 
Granollers des de 1976 que porten 
a terme activitat continuada.

AV Can Bassa
Des del barri, va reivindicar des 
dels seus inicis als anys 70 tots els 
dèficits d’equipaments i de ser-
veis que hi havia, des de l’asfaltat 
de carrers, la falta de transport 
públic que els comuniqués amb 
la resta de la ciutat, els serveis 
mèdics, etc. El consistori reco-
neix també el paper de l’AV de Can 
Bassa en la integració del veïnat 
d’orígens diversos i el fet d'involu-
crar-los al barri a través d’iniciati-

de la comarca, i un establiment de 
referència del sector llibreter a tot 
Catalunya. Es reconeix el compro-
mís amb la difusió de la literatura 
i la cultura catalana, especialment 
durant el franquisme, i la col·labo-
ració amb activitats culturals a Gra-
nollers com la parada d'autors per 
Sant Jordi, amb especial atenció als 
escriptors locals i comarcals i l'ac-
tivitat Fem un llibre, per l'Ascensió, 
destinat al públic infantil. La Gralla 
col·labora també amb altres enti-
tats de la ciutat i cedeix els seus es-
pais per a exposicions.

Xavier Castellsagué i Piqué
(1959-2016). Va tenir una destaca-
da contribució a l'oncologia i la salut 
pública, per haver vinculat el virus 
del papil·loma humà amb el càn-
cer de coll de matriu i formar part 
dels primers equips internacionals 
que investigaven les vacunes contra 
aquest virus i haver-ne demostrat 
l'eficàcia, fet que va suposar la cre-
ació de la primera vacuna que ha 
servit per prevenir un càncer major. 

Es reconeix també el compromís 
per conèixer de primera mà malal-
ties produïdes en països en situació 
precària i participar com a voluntari 
en poblacions de refugiats a Bòsnia. 
A més, també, per haver liderat du-
rant anys un projecte de formació 
a distància en epidemiologia i pre-
venció del càncer, per donar respos-
ta a necessitats de formació en paï-
sos amb pocs recursos universitaris.

Josep Bover i Blanch
(1947-2018). La ciutat reconeix el 
Rapsode del Vallès pel compromís 
cívic amb Granollers, que es tra-
duïa en la participació desinteres-
sada en entitats socials i culturals 
de la ciutat, com Amics dels Pas-
torets, i en esdeveniments com la 
cavalcada de Reis, el Carnaval i la 
Passada de l'Ascensió, així com la 
seva vinculació amb l'Església de 
Sant Esteve. També es distingeix 
per haver difós la poesia catalana, 
ja fos en festivals, sales o ateneus 
d'arreu de Catalunya, també com 
a autor de versos. i M.E.

RECONEIXEMENTS  EL TEATRE AUDITORI ACOLLIRÀ DIVENDRES LA CERIMÒNIA ANUAL, QUE L'ANY PASSAT ES VA SUSPENDRE

arxiu / x.S.

Granollers reconeixerà la tasca de les AV de 
Can Bassa i Congost, i la llibreria La Gralla

CASTELLSAGUÉ  Clau en la investigació oncològica

arxiu

ves com el casal jove, la banda de 
cornetes i tambors i les festes de 
Sant Joan, entre d'altres.

AV Congost
Es reconeix la lluita veïnal d'aquest 
barri per superar les condicions 
inicials de manca d'urbanització de 
carrers, falta d'enllumenat públic, 
d'espais verds, accés al transport 
públic, inundacions puntuals del 
riu, així com l'empenta dels veïns i 
veïnes que s'hi han instal·lat i que 
han exercit de motor de canvi. En 
aquest sentit s'inscriuen les cam-
panyes per recollir fons per ajudar 
a acabar de construir la parròquia 
de Fàtima, i la conquesta de la pla-
ça de la Llibertat, on s'hi havia de 
construir habitatges. Es distingeix 
també com a dinamitzadora de la 
vida del barri, afavoridora de la co-
hesió social i la convivència.

La Gralla
Es reconeix a La Gralla la trajectòria 
de més de 50 anys que l'ha convertit 
en un referent cultural de la ciutat i 
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Un grup de professors de l'Institut 
Antoni Cumella va iniciar dilluns 
un dejuni encadenat de 24 h en 
suport als presos polítics en vaga 
de fam, Jordi Sànchez, Jordi Turull, 
Josep Rull i Joaquim Forn. Els do-
cents, que expliciten la protesta 
per mitjà d'un cartell que indica 
Docent en dejuni de 24 h, volen 
allargar-la fins al 21 de desembre 
com a mínim. De moment, hi ha 
vuit persones que s'han adherit al 
dejuni, de manera que fins dime-
cres vinent hi haurà un docent en 
dejuni al centre. "Fem la protesta 
dins el col·lectiu laboral, però la 
nostra tasca no es veu afectada. 
Volem deixar clar que és una 
iniciativa personal, no pas com 
a membres de l'institut", explica 
Jordi Geronés, un dels impulsors 

"Ho fem, igual que ells, per 
denunciar la desprotecció, la 
parcialitat i, per tant, l'amena-
ça que sentim per part del sis-
tema judicial espanyol: parlem, 
en concret, de l'obstrucció dels 
tràmits per a què el cas dels po-
lítics empresonats arribi al Tri-
bunal de Drets Humans d'Es-
trasburg. També, pel greuge i la 
persecució judicial que patei-
xen artistes com Willy Toledo 
o Valtònyc, en comparació, per 
exemple, amb el cas Blanquer-
na o el de La Manada", expliquen 
en un comunicat.

Els professors que s'hi sumen 
insisteixen que tasca docent es 
manté inalterable i conviden els 
membres del claustre que ho cre-
guin convenient a afegir-s'hi.  M.E.

de la protesta. Si dimecres vinent 
s'acaba la gent que s'hi adhereix, 
els vuit docents que actualment 
s'han compromès amb el dejuni 
tornaran a començar per torns.

El ple de les Franqueses insta el go-
vern de l'Estat a derogar el delicte 
d'injúries al rei i la Casa reial del 
Codi Penal i a igualar la protecció 
penal de l'honor d'aquesta figura a 
la de la resta de ciutadans. També 
rebutja i condemna el posiciona-
ment del rei Felip VI i la seva in-
tervenció en el conflicte català, i la 
justificació de la violència per part 
dels cossos policials l'1 d'octubre. 
També reafirma el seu compromís 
amb els valors republicans i apos-
ta per l'abolició “d'una institució 
caduca i antidemocràtica com és 
la monarquia”. La moció, presen-
tada per ILFC, es va aprovar al no-
vembre amb el vot contrari del PP 
i l’abstenció del PSC, que justificava 
l’abstenció perquè l’escrit qualifica-
va la institució d’antidemocràtica. 

LES FRANQUESES. L’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, ha 
refredat les expectatives sobre una 
possible candidatura conjunta en-
tre el PDeCAT i ERC al municipi. La 
proposta, que impulsa l’ANC, s’em-
marca en una campanya a nivell de 
tot Catalunya per mirar d’aglutinar 
el vot independentista en una o po-
ques candidatures a cada municipi 
per tenir el màxim de força a les 
eleccions del 26 de maig.

Colomé ha recordat que a les 
Franqueses els partits indepen-
dentistes ja sumen majoria al ple 
i que “aquest tipus de candi-
datures de país són especial-
ment interessants en pobles i 
ciutats on actualment no hi ha 
aquesta majoria, sobretot a les 
grans ciutats”. Davant d’això, tot 
i que no tanca la porta a explorar 
les vies d’entesa, Colomé ha indi-
cat que “volem deixar reposar 
aquesta possibilitat per anar 
veient com evoluciona el mapa 
polític, tant a Catalunya com a 
nivell municipal”.

ERC, per la seva banda, asse-
gurava a finals de novembre que 
tampoc no tanca la porta a “parlar 

de tot” amb aquells qui, com l’ANC, 
proposen aquesta candidatura “de 
país”, tot i que alhora també man-
tenen converses amb altres grups 
d’esquerres al municipi, com Ima-
ginem les Franqueses en Comú 
(ILFC) i la CUP per mirar de bastir 
una “candidatura unitària d’es-
querres democràtiques”. Ara 
com ara, apunten des d’ERC, totes 
les possibilitats continuen obertes.

Dubtes de Colomé
Colomé, l'alcalde del municipi 
del Vallès Oriental amb més ha-
bitants governat pel PDeCAT, 
encara no ha aclarit si repetirà 
com a cap de llista a les properes 
eleccions municipals. Colomé és 
regidor al consistori des del 1999 
i alcalde des del 2011, de manera 
que, en cas de revalidar el càrrec, 
el proper seria el seu tercer man-
dat. Colomé ha manifestat en més 
d'una ocasió que és partidari de la 
limitació de mandats, tot i que al-
gunes fonts apunten que la manca 
d'un relleu clar a les files del par-
tit podria fer que l'actual alcalde 
es decideixi a tornar a encapçalar 
la llista del PDeCAT.  x.l.

Colomé descarta una 
llista conjunta amb ERC, 
com proposava l'ANC

j.G.

POLÍTICA  UN GRUP DE PROFESSORS DEL CUMELLA SE SOLIDARITZA AMB ELS PRESOS EN VAGA DE FAM L'ALCALDE SOSPESA TORNAR A SER CAP DE LLISTA DEL PDECAT

Docents en dejuni 24 hores

CARTELL DE LA PROTESTA

Les Franqueses 
aposta per abolir 
la monarquia 

Estripada de banderes espanyoles
La Porxada es va omplir dijous passat amb centenars de persones que van 
atendre la convocatòria, el dia en què es commemorava el 40è aniversari de 
la Constitució, per fer una estripada massiva de banderes espanyoles com 
a mostra de rebuig a la repressió i en suport a les persones encausades per 
haver fet aquest mateix gest a la UAB. L'acte, convocat per CDR Antifeixista 
i La Malgirbada, també denunciava "la violència policial contra les  
companyes de Girona" i demanava la dimissió del conseller Miquel Buch.

jordi Ganduxé

Roger Torrent, a la presentació de 
la candidatura de Núria Maynou
GRANOLLERS. El president del Parlament, Roger Torrent, i el conseller 
i excompany de grup municipal, Chakir El Homrani, acompanyaran di-
lluns (19.30 h) la candidata d'ERC-AG a les eleccions municipals, Núria 
Maynou, a la presentació oficial de la seva candidatura i de les línies de 
futur per les quals aposta. Aquestes propostes es recullen al document 
Pensem Granollers - Cohesió, dinamisme i república, que es presentarà a 
l'acte que tindrà lloc a la Sala Tarafa. També hi serà present de forma 
telemàtica la secretària general d'ERC, Marta Rovira, exiliada a Suïssa.  
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LES FRANQUESES. L'Ajuntament ha 
obert el període de presentació 
de propostes per a la redacció del 
projecte i l’execució de l’obra de 
la futura aula de natura del parc 
del Falgar, un espai que estarà si-
tuat a tocar del gual del Congost 
i que ha de servir per difondre el 
coneixement de la natura a les es-
coles, fer visites guiades al parc i 
promoure el respecte a la natura. 
L’espai també ajudarà a mantenir 
el parc i a tenir millor control da-
vant possibles deterioraments.

La proposta és crear un edifici 
de prop de 500 metres quadrats, 
energèticament sostenible i cons-
truït amb materials respectuosos 
amb el medi ambient, que contin-
gui espais polivalents per a la for-
mació i exposicions, una cafeteria, 
oficines, aules, un auditori i sales 
de reunions. L’import de la licita-
ció per al projecte i execució de les 
obres de l’aula de natura del parc 
del Falgar és de 644.628 euros.

D’altra banda, l’adequació del 
parc del Falgar i la Verneda, en 

URBANISME  L'EQUIPAMENT TINDRÀ ESPAIS POLIVALENTS PER A LA FORMACIÓ I UNA CAFETERIA

Licitat el projecte per construir
l'aula de natura al parc del Falgar

arxiu

EL PARC  La previsió d'obertura al públic s'endarrereix al mes de febrer

marxa des de fa més d’un any, 
suma un nou retard i es preveu 
que pugui estar enllestit al febrer, 
dos mesos més tard de l’última 
previsió per a l’obertura al públic. 
Les pluges dels últims mesos han 
alentit el tram final dels treballs, 
especialment l’adequació de la 
zona més natural que s'habilita a 
l’entorn de l’estany.

Sobre el Falgar, l’Ajuntament va 
sol·licitar la setmana passada al 
delegat del govern que la Genera-
litat col·labori en la posada en fun-
cionament de l’aula de natura, un 
espai que “és un projecte supra-
municipal i de país” i que podrà 
rebre més de 6.000 infants cada 
any per conèixer el cicle de l’aigua 
i el treball al camp. de la ciutat. 

L’Ajuntament de Granollers ha tra-
mitat expedients sancionadors a 
12 comerços de la ciutat, 11 dels 
quals per no haver separat els 
residus convenientment i no ha-
ver-los dipositat en el contenidor 
corresponent. La sanció, establer-
ta en l'ordenança dels espais d'ús 
públic i civisme, és de 200 euros. 
L'altre expedient sancionador s'ha 
tramitat a un comerç per haver 
abandonat residus o deixalles de 
qualsevol mena en llocs no auto-
ritzats. En aquest cas la sanció és 
de 450 euros. A banda d'aquests 
12 expedients se n'estan prepa-
rant 8 més. Recollir selectivament 
els residus és obligatori per a totes 
les persones i establiments. El mes 
passat quatre persones del Con-
sorci de Residus del Vallès Orien-
tal van recórrer l'illa de vianants 
per informar sobre la recollida de 
cartró comercial i per insistir en 
com s'havien de fer servir les pla-
taformes mòbils de contenidors. 

MEDI AMBIENT 

Sancionats 12 
comerços per
no haver separat 
els residus

El ple de novembre va aprovar, amb 
els vots a favor de PSC, ILFC, PP i 
CpF i en contra de PDeCAT i ERC, 
una moció per instar la Generali-
tat a aturar l'elaboració del decret 
de menjadors escolars per falta de 
consens entre la comunitat educa-
tiva. El text demana, entre d’altres, 
reconèixer el servei de menjador 
com a servei troncal dins el sistema 
educatiu, de caràcter universal, no 
obligatori, integrat en el currículum 
educatiu i els ensenyaments obli-
gatoris, i dotar el servei de profes-
sionals específics per garantir una 
atenció adequada a l’alumnat amb 
necessitats especials. L’objectiu de 
la proposta, apuntava la regidora  
d’ILFC Elisabet Pericas, és facilitar 
que “les AMPA o empreses peti-
tes puguin continuar gestionant 
els menjadors escolars” –on es 
calcula que dinen el 85% dels alum-
nes catalans–, així com recuperar el 
servei de menjadors també als cen-
tres de secundària. 

EDUCACIÓ 

El ple demana 
aturar el decret 
de menjadors 
escolars
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GRANOLLERS. L'Associació Es-
portiva La Mitja -que organitza 
la Mitja Marató de Granollers-les 
Franqueses-laGarriga– conjunta-
ment amb l'empresa Àgora em-
prendran la campanya solidària 
Els 21 seran mitja vida en suport 
a un nou programa de l'Hospital 
General de Granollers. Aquesta 
iniciativa consisteix a patrocinar 
i donar suport a un projecte de 
l'Hospital centrat en el tractament 
de la Diabetis Mellitus tipus I, una 
malaltia crònica que impedeix la 
producció d’insulina suficient per 
evitar l'acumulació excesiva de 
glucosa a la sang.

Aquest projecte, que es tirarà 
endavant el 2019, té com a ob-
jectius principals "aconseguir 
l'acreditació d'un programa 
estructurat en el funcionament 
amb bombes d'insulina", tal 
com indicava l'adjunta a direcció 
de l'Hospital, Eva Martín. És a dir, 
des de la Unitat de Diabetis, En-
docrinologia i Nutrició (UDEN), 

d'una manera més accessible 
i en un entorn més proper", va 
subratllar el director general de la 
Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers, Rafael Lledó.

El cap de secció de la UDEN, 
Ignasi Castells, va afegir que 
amb aquest projecte es vol "que 
l'hospital aconsegueixi el re-
coneixement d'excel·lència, 
amb un programa de serveis 
de qualitat". Va explicar que, 
avui dia, es realitzen tractaments 
amb bombes d'insulina a l'Hospi-

es pretén incrementar el nombre 
de tractaments amb bombes d'in-
sulina per a les persones amb Di-
abetis Mellitus tipus I, perquè els 
pacients "no hagin de marxar 
a Barcelona per rebre aquest 
tractament i puguin ser atesos 

jordi Ganduxé

SALUT  PRESENTEN LA CAMPANYA 'ELS 21 SERAN MITJA VIDA' PER RECAPTAR DINERS PER A BOMBES D'INSULINA

La Mitja i Àgora ajudaran l'Hospital a 
fer un nou tractament per a la diabetis

APROPAR SERVEIS Eva Martín i Ignasi Castells expliquen el nou programa

L’Ajuntament de Granollers pro-
mou, des del 2012, un programa 
d’inclusió social a través de l’activi-
tat musical que revalida el projecte 
Carles Riera: educació música i ciu-
tat, per estendre la pràctica musical 
a tothom i proporcionar les eines 
perquè persones de totes les edats 
i condicions, amb diferents graus 
d’interès i dedicació, puguin desen-
volupar la seva creativitat.

El projecte fomenta la integració 
social dels col·lectius més desfavo-
rits, considerant la música una eina 
fonamental en el creixement perso-
nal i social de les persones. “És un 
programa valorat per la socie-
tat, estimat pels professionals i 
conegut i reconegut en l’àmbit 
municipal”, deia l’alcalde, Josep 
Mayoral, en la presentació del con-
veni amb l’Obra Social La Caixa que 
permetrà fer-lo possible.

“El programa vincula tres va-
lors pels quals té vocació aquesta 
ciutat, l’educatiu, el musical i la 
capacitat de fer ciutat, ja que hi 
col·laboren diverses entitats cul-
turals i musicals de Granollers”, 
explicava Francesc Arolas, regidor 
d’Educació. En aquest sentit, les acti-
vitats estan pensades i dissenyades 
específicament per a públics deter-
minats per tal que la música arribi al 
màxim de col·lectius possible, espe-
cialment aquells que tenen més difi-
cultats per accedir a la cultura.

Per dur a terme el projecte, l’Ajun-
tament compta amb l’ajut d'entitats 
i també de l’Obra Social La Caixa, 
que durant el curs 2018-2019 apor-
ta 25.000 euros per finançar des de 
cursos, tallers i trobades fins a con-
certs, xerrades i material didàctic 
per a educadors.  

CONVENI

El projecte Carles 
Riera d'inclusió 
a través de la 
música, revalidat

tal de Granollers, però de forma 
esporàdica (un 3% dels pacients 
amb diabetis el reben); i que, per 
això, "es vol tirar endavant una 
formació de metges molt més 
optimitzada per augmentar el 
nombre d'aquests tractaments 
i arribar a molta més gent". Cas-
tells va assenyalar que portar una 
bomba d'insulina comporta molts 
més avantatges respecte a no por-
tar-ne: per exemple, facilita l'em-
baràs a les dones amb la malaltia i 
permet portar una vida més lliure. 
I, en aquest sentit, va concloure 
que amb aquest projecte "hi gua-
nya Granollers i la comarca".

Per últim, el director executiu 
comercial de l'empresa Àgora, 
Sergi López, va afirmar que estan 
encantats de sumar-se als projec-
tes "que beneficien a la gent de 
la ciutat". I el conseller de l'As-
sociació Esportiva La Mitja, Joan 
Villuendas, va afegir que des de 
la Mitja Marató és molt important 
sumar-se a la campanya "perquè 
molts corredors tenen Diabetis 
i necessiten medicines per cór-
rer"; però que s'hauria de buscar 
més patrocinis per arribar a la 
quantitat de 20.000 euros, que és 
"la que necessita el projecte per 
a tirar endavant".  Nil ARTiAgA

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
01/12 Salvador Tubau Palet 90 anys
02/12 Albert Codina Miret 49 anys
03/12 Santiago Casamada Molins 69 anys
04/12 José Bueno Bueno 84 anys
04/12 Dolores Torres Fernández 101 anys
05/12 Carmen Fernández Montero 87 anys
06/12 Xavier Cebrián Martínez 62 anys

07/12 Neus Seco Nieto 83 anys
08/12 Montserrat Safont Baldé 65 anys
07/12 Gabriel García Gallego 93 anys
07/12 Mercedes Baulenas Vilardell 90 anys
09/12 David Beltrán Gutiérrez 47 anys
09/12 Rosario Romero Rivera 64 anys
Les Franqueses del Vallès
08/12 Juan Mejías Molina 87 anys
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

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

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

Gestor de consums i Bateries de litiTerra radiant i emissors de fred i calor

L’olla soterrada de la plaça de les 
Olles tornarà a emergir dissabte, 
a partir de les 10 h, perquè l’As-
sociació de Veïns de Granollers 
Centre pugui cuinar el tradicional 
brou de Nadal, que tothom qui ho 
vulgui podrà degustar al llarg del 
dia. L'activitat es coneix com Les 
delícies del Nadal.

D'altra banda, l'associació de 
veïns del barri Lledoner també 
cuinaran la seva escudella de Na-
dal, que es podrà degustar diven-
dres a partir de les 19 h, a la plaça 
de Jaume I el Conqueridor. 

GRANOLLERS. Gran Centre Grano-
llers va presentar dissabte, en el 
marc de la iniciativa Mou-te per la 
solidaritat, la campanya solidària 
anual, que en aquesta ocasió serà 
en favor de la Fundació Privada 
Amics de la Gent Gran, amb el 
suport de l’Obra Social La Caixa i 
el segell de qualitat de Gran Cen-
tre. Laura Sabatés, presidenta de 
l’entitat, explica que l’objectiu és 
col·laborar amb una entitat dedi-
cada a millorar la qualitat de vida 
de les persones grans de la ciutat, 
“aconseguir recursos perquè 
puguin arribar a més persones 
i, sobretot, organitzar més acti-
vitats al llarg de l’any”. 

Per fer-ho possible, Gran Centre 
destinarà a l’entitat part de l’im-
port de les compres realitzades 
amb la targeta de l'associació de 
comerciants, una quantitat que, 
al final de la campanya nadalen-
ca, s’estima que serà propera als 
8.000 euros. “Valorarem quines 
són les necessitats de l’entitat 

  Campanya solidària de Gran Centre i 
La Caixa amb els Amics de la Gent Gran

COOPERACIÓ  L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CALCULA EN UNS 8.000 EUROS L'APORTACIÓ QUE FARÀ AL FINAL DE L'ACCIÓ

Gran centre

PRESENTACIÓ  L'entitat va organitzar dissabte una jornada lúdica

on es van atendre les necessitats 
d’una vintena de persones grans. 
Per aquesta tasca, Amics de la 
Gent Gran va ser distingida el 
2012 amb la Creu de Sant Jordi. 

Amics de la Gent Gran és també 
membre de la Federació Inter-
nacional de Les petits frères des 
Pauvres (França, Canadà, Estats 
Units, Alemanya, Irlanda, Suïssa, 
Romania, Mèxic, Polònia i Espa-

El planetari del Museu de Ciències 
Naturals de Granollers, l’únic de 
la comarca i un dels pocs del país, 
celebra aquest desembre el 5è ani-
versari amb dues sessions especials 
–gratuïtes, però amb reserva prè-
via– que es faran aquest divendres 
a les 18 i 18.30 h, amb imatges del 
cel i música en directe a càrrec del 
guitarrista Xavi Fort. També diven-
dres es presentarà l'obra pictòrica 
Galàxia, de JuliaART, que a partir 
d'ara presidirà el planetari. Dissab-
te hi haurà més sessions: a les 16.45 
i a les 17.30 h hi haurà planetari fa-
miliar: eclipsi lunar al cel d'hivern, i 
a les 18.15 h hi haurà una sessió per 
al públic adult. En tots dos casos cal 
reserva prèvia per participar-hi. Fi-
nalment, dissabte (de 18.30 a 20 h) 
es farà des de la plaça de l’Església 
una activitat d’observació de la llu-
na a ull nu i amb telescopi. 

DIVULGACIÓ

Sessions especials 
al planetari
de La Tela per 
celebrar 5 anys

i com podem ajudar-hi, perquè 
cada entitat requereix diferents 
tipus d’ajudes”, diu Sabatés.

Durant la jornada de presenta-
ció, dissabte a la plaça Maluquer 
i Salvador, es van servir neules, 
sucs i vi dolç, i Homoludicus Gra-
nollers va organitzar jocs de taula 
i de carrer per a totes les edats, 
amb tallers i activitats per com-
partir amb la gent gran. 

Amics de la Gent Gran és una 
fundació de voluntariat que lluita 
contra la soledat i la marginació 
social de les persones grans mit-
jançant l’acció de voluntàries i 
voluntaris que les acompanyen i 
sensibilitzen la societat. 

Durant l’any passat, Amics de la 
Gent Gran va donar suport a tot 
Catalunya a 1.626 persones grans 
gràcies a la tasca desinteressada 
de 1.744 persones voluntàries i 
l’ajuda de 3.900 persones sòcies 
i donants. Aquesta acció social es 
desenvolupa a 34 municipis ca-
talans, entre els quals Granollers, 

nya) i compta amb el conveni de 
l’Obra Social la Caixa i DKV Segu-
ros per tal de dur a terme la seva 
missió social de forma col·labora-
tiva. L’entitat organitza 19 dinars 
de Nadal solidaris a 16 ciutats de 
Catalunya, amb la participació de 
prop de 600 persones grans con-
vidades, i acompanyades per per-
sones voluntàries que els donen 
suport durant l’any. i

Marta Butjosa, mestra, terapeuta i 
autora del llibre Viure amb cons-
ciència. Acompanyar els infants 
des de l'autoconeixement, farà una 
xerrada aquest divendres (17.30 
h) a l'Escola Salvador Llobet so-
bre com viure un Nadal amb cons-
ciència. L'activitat està organitza-
da per l'entitat Entre Mares.

Xerrada d'educació 
d'Entre Mares

El Centre de Cultura Popular La 
Troca acull divendres (17 h) un 
taller perquè els menuts facin el 
seu propi pessebre, mentre que 
dissabte (18 h) l'Esbart Dansaire 
convida els infants a visitar la Tèr-
mica per ajudar el patge Gregori a 
preparar els regals de Nadal. Totes 
dues activitats són gratuïtes.

Activitats infantils
per preparar el Nadal

El brou de Nadal, 
a la plaça de les 
Olles i al Lledoner
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Com a professionals de l’educació canina, la nostra prioritat és 
aconseguir una relació per gaudir tots, gos i amos. Oferim un 
servei molt personalitzat per a cada família i situació, tot 
adaptant la nostra fi losofi a de treball a cada cas únic.
Disposem de residència canina i treballem perquè el gos se senti 
com a casa: atenem totes les seves necessitats, tractant a cadascun 
d’ells de manera personal i oferint-los un tracte molt familiar. 
Que els agradi tornar amb nosaltres és la nostra garantia.

conductcan
93 433 06 50 
609 34 16 67
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

Escola d’ensinistrament i residència canina

Vine a conèixer
la nostra escola

Us desitgem unes bones festes

GRANOLLERS. 
L’Escola Pia 
escalfa mo-
tors per a la 
caminada po-
pular a Mont-
serrat, que se 

celebrarà el 26 i 27 d'abril de 2019 
i que en aquesta edició arriba al 
quart de segle de vida. Per comme-
morar aquests 25 anys, el centre 
ha presentat el logo de l'efemèride 
i prepara activitats complementà-
ries a aquesta caminada promogu-
da el 1992, i que s'ha convertit en 
un dels esdeveniments populars 
més participatius tant de l'escola 
com de la ciutat i el Vallès Oriental. 
La caminada a Montserrat preveu 
tres recorreguts: el que surt de 
Granollers i recorre 60 quilòme-
tres, un altre que surt de Castellar 
del Vallès i suposa 25 quilòmetres 
de recorregut, i un darrer –obliga-
tori per als menors de 15 anys– 
des de Monistrol de Montserrat.

bra, els avituallaments, el sopar 
calent per als caminaires que sur-
ten de Granollers i una bossa amb 
obsequis, a més de l'assegurança 
mèdica i civil, i la participació en 
un sorteig de material.

Les novetats d'aquest 25è ani-

Les inscripcions –a través de 
caminadamontserrat.org–, que te-
nen una preu de 10 euros, s'obri-
ran el febrer amb 500 places, i 
inclouen l'acompanyament guiat 
al llarg del recorregut, el trasllat 
amb autocar, els vehicles escom-

L'Institut Celestí Bellera de Grano-
llers ha iniciat aquest curs un pro-
grama Erasmus + que, amb el títol 
LiT2.0, pretén apropar la literatura 
a la comunitat educativa i a la ciu-
tat, a més de fer un canvi en l'estudi 
de la literatura gràcies a la incor-
poració de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació (TIC). El 
projecte és bilateral i es fa en col·la-

boració amb el Lycée de Le Bourget 
a París. El grup impulsor està for-
mat pels alumnes de 1r de batxille-
rat de les matèries humanístiques, 
els alumnes del programa batxibac 
i el suport dels alumnes de 4t d'ESO 
del projecte singular. L'objectiu 
dels participants és que siguin 
transmissors i dinamitzadors del 
canvi sobre la temàtica estudiada. 

eScola pia

POPULAR  L'ESCOLA INCLOU UN CAIRE SOLIDARI A L'ACTIVITAT, QUE ENGUANY BENEFICIARÀ AL CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL

EDUCACIÓ  EL PROJECTE EUROPEU, CONJUNT AMB EL LYCÉE DE LE BOURGET A PARÍS, VOL APROPAR LA LITERATURA A LA CIUTAT

La Pia escalfa motors per a la caminada
a Montserrat, que arriba al quart de segle

PARTICIPATIVA  Compta amb centenars de caminaires a Montserrat

El Bellera engega un Erasmus + amb un 
concert de Pau Alabajos i Meritxell Gené

Divendres, de 10 a 14.30, la Diputa-
ció de Barcelona organitza, al Tea-
tre Auditori de Granollers, el segon 
dels laboratoris del projecte Transi-
tar, que es faran de manera mensu-
al des del novembre i fins l’abril del 
2019. Els TransitarLab s'adrecen 
a professionals de l'educació i de 
la cultura. L’objectiu és repensar 
l’educació oferint una mirada hu-
manista de l’orientació educativa, 
més enllà de les transicions dins del 
sistema educatiu, dels centres i dels 
horaris lectius. Una visió de l’edu-
cació a temps complet o 360º, que 
afecta a totes les persones al llarg 
de la vida. Els laboratoris inclouen 
presentacions, grups de treball, i di-
nàmiques en grup. A part de Grano-
llers, se celebraran a Barcelona, el 
Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts i Vic. Al laboratori d’aquest 
divendres a Granollers es parla-
rà sobre els itineraris educatius a 
partir d’un banc d’experiències que 
oferirà el mateix Ajuntament de 
Granollers amb el projecte Adoles-
cències 360 i el laboratori de crea-
ció jove de Terrassa Baumann Lab. 
També es comptarà amb la partici-
pació de l’artista Ramon Parramon, 
i es farà una dinàmica en grup so-
bre ecosistemes.  

EDUCACIÓ

La Diputació 
convoca docents 
a reflexionar des 
de l'humanisme

versari prenen un caire especial-
ment solidari, de manera que part 
de l'import de les inscripcions es 
destinarà a partir d'ara a una en-
titat solidària. A l'edició de 2019 
l'entitat beneficiària serà el Casal 
dels infants del Raval, fundat i lide-
rat per l'escolapi Enric Canet, que 
és un dels promotors de la primera 
edició de la caminada a Montserrat 
de l'Escola Pia de Granollers.

Als jugadors del BMG accidentats
A més, aquesta 25a edició es de-
dicarà als quatre joves jugadors 
d'handbol de Granollers acciden-
tats el setembre a l'AP-7, dos dels 
quals –Xavier Pocorull (exalumne 
de la Pia) i Martí Batallé– hi van 
perdre la vida.

L'Escola Pia també preveu anar 
desenvolupant altres activitats, 
com xerrades i una exposició 
commemorativa, fins a l'abril, 
quan finalment se celebri aquesta 
edició especial.  M.E.

Avui, dijous (18 h), el Gra acollirà 
una xerrada familiar sobre Alco-
hol i adolescència, en el marc dels 
tallers familiars per a alumnat de 
1r d'ESO. Divendres hi haurà un 
altre taller sobre Pantalles.

Xerrada sobre 
alcohol i adolescents

n En el parc d'una altre projecte Eras-
mus + –treballat amb altres 4 cen-
tres europeus–, el Celestí Bellera farà 
aquest matí de dijous (10 h) un esmorzar 
saludable per a tot l'alumnat del centre 
(unes 180 persones). El primer healthy 
breakfast –que es farà a les 5 escoles 
participants del projecte– s'anomena 
Dressed fruits –fruites disfressades–, 
que pretén conscienciar de la importàn-
cia de la fruita i inclourà dues receptes.

ESMORZAR SALUDABLE 
IDEAT PER L'ALUMNAT

"El projecte és enriquidor no 
només per als alumnes, sinó per 
a les famílies i l'entorn", apunta 
l'institut. El tret de sortida al pro-
grama serà dimarts, a les 10 h, a la 
Nau B1 de Roca Umbert, on el grup 
impulsor ha convidat els cantau-
tors Pau Alabajos i Meritxell Gené a 
oferir un concert per a tot l'alumnat 
del Bellera.  M.E.
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SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

TV3 i Catalunya Ràdio celebren 
diumenge La Marató, una iniciati-
va solidària impulsada per recap-
tar fons per a la recerca biomè-
dica. Enguany, els fons recaptats 
es destinaran a la lluita contra el 
càncer, malaltia que suposa la pri-
mera causa de mort a Catalunya 
entre els homes i la segona entre 
les dones. Gràcies a la investiga-
ció, però, a Catalunya la supervi-
vència al càncer ha crescut un 7% 
els últims 10 anys i la mitjana se 
situa, actualment, en el 55%. 

Entre les activitats que s’orga-
nitzaran a Granollers, La Coral Art-
9 celebra aquest dijous el Nadal 
amb música, a partir de les 19 h a 
la Sala Tarafa. Serà un concert dels 
conjunts instrumentals de l'Escola 
ART-9, amb alumnes de totes les 
edats agrupats en funció de l'edat i 
domini de l'instrument. Diumenge 
(12 h), la mateixa sala acollirà un 
concert de Nadal de la Coral ART-
9 amb grups de cantaires des dels 
3 anys fins a adults, i en què s'in-
terpretaran les nadales d'avui i de 
sempre. L’actuació comptarà en-
guany amb l’acompanyament de la 
coral el Círcol de Badalona. També 
diumenge (10 h), l’Associació de 
Veïns de Can Mònic farà una xocola-
tada solidària al mateix local de l’en-
titat, amb animació musical i tallers 
de manualitats i per als més petits.

D’altra banda, durant aquesta 

SOLIDARITAT  HI HAURÀ CONCERTS, XOCOLATADES, ÀPATS POPULARS I MERCATS DE NADAL

Actes solidaris amb La Marató 
per la lluita contra el càncer

j.G.

CELEBRACIÓ  La festa de l'entitat va aplegar un centenar de persones al Casino

GRANOLLERS. El Club Rotary Gra-
nollers va celebrar dimarts el seu 
25è aniversari amb una festa a la 
Sala Bretcha del Casino, a la qual 
van assistir un centenar de perso-
nes, entre les quals els alcaldes de 
les Franqueses i Granollers. L'acte 
va estar conduït per Jaume Guinot, 
expresident de Rotary Granollers i 
ara macer –mestre de cerimònies 
de les trobades– de l'entitat. 

En el seu parlament, Felip Rovi-
ra, president de Rotary Granollers, 
va recordar la vinculació de l'en-
titat amb projectes solidaris, com 
la col·laboració amb Reir, el llibre 
Oncomenús per a infants, premis 
i suport econòmic a la Fundació 
Montserrat Montero i El Xiprer, i 
enguany també amb un projecte 
de la Fundació Privada Hospital 
Asil de Granollers vinculat al trac-
tament del càncer de còlon. 

En el marc d'aquestes col·labo-
racions solidàries, l'entitat també 
preveu celebrar a l'abril el sopar 
benèfic Somriures a taula en col-
laboració del Gremi d'Hostaleria 
del Vallès Oriental, que també va 

ser l'encarregat del càtering que 
va cloure la festa de dimarts.

El governador del districte 2202 
de Rotary –que engloba l'Aragó, 
Catalunya, la Rioja, Navarra, el 
País Basc i Cantàbria–, l'arquitecte 
aragonès Eduardo Cuello, va re-
cordar que el moviment Rotary és 
una organització mundial amb 1,2 
milions de persones integrades 
amb l'objectiu d'"enfortir relaci-
ons personals entre empresaris 
a l'entorn dels valors de l’huma-
nisme i la integritat personal 
imprescindibles per continuar 
avançant com a persones que 
tenen dedicació als altres".

D'altra banda, amb motiu del 25è 
aniversari de l'entitat, el Casino 
compta amb una exposició de car-
tells, projectes i reculls de premsa 
de l'activitat del Rotary Club Gra-
nollers durant el darrer quart de 
segle. Rotary Club Granollers-Bar-
celona es va constituir l'any 1993 
apadrinat per Rotary Sant Cugat, 
amb Joan Manzano com a presi-
dent fundador i Joaquim Raga com 
a president electe. 

Festa del Rotary Club 
Granollers per celebrar
el 25è aniversari

COL·LABORA AMB L'HOSPITAL CONTRA EL CÀNCER DE CÒLON

setmana, fins al dia 15, les bibliote-
ques de Can Pedrals i Roca Umbert 
col·laboren amb La Marató a través 
de la venda de llibres usats aportats 
pels usuaris en la iniciativa Llibres 
solidaris, i també aquest dijous 
tindran parada al mercat setmanal 
dels dijous. En matèria esportiva, 
Crack Sports Club farà diumenge 
(10.30 h) una classe magistral de 
cycling amb dos instructors i una 
classe de zumba amb dos instruc-
tors, així com durant tota la setma-
na s’hauran fet classes solidàries.

Per la setmana que ve, l’Institut 
Carles Vallbona organitza dijous (9 
h) una caminada a l’entorn del pas-
seig Fluvial. Seran 10.000 passes 
per recordar el Dr. Carles Vallbona i 
a favor de La Marató en què es pro-
mocionaran els hàbits saludables. 
Finalment, divendres 21 el Centre 
d'Educació Especial Montserrat 
Montero organitza una nova edició 

de la Fira de Nadal (10 h), on es ven-
dran articles fets a mà al mòdul ma-
nipulatiu, com un disseny exclusiu 
de bosses de tela orgànica. 

Actes també a les Franqueses
A les Franqueses, en el marc de la 
23a Fira Mercat de Nadal i la 14a 
Mostra d'Entitats, tindrà lloc dis-
sabte (10 h), a la plaça de l’Ajunta-
ment, un tast d’escudella per només 
2 euros, aportació íntegra per a La 
Marató, durant el qual els més pe-
tits també podran fer cagar el tió. 
Diumenge, al mateix espai (10 h), hi 
haurà una botifarrada per esmor-
zar, també amb la possibilitat de fer 
cagar el tió. L'Ampa de l'Escola Joan 
Sanpera, per la seva banda, organit-
za aquest divendres (16 h) al pati 
de l'escola una xocolatada solidària, 
durant la qual també se sortejarà 
dues paneres d'embotits ibèrics. 

Més activitats

El Circuit de Barcelona-Catalunya s’a- 
fegeix, un any més, a La Marató amb la 
celebració, per 11è any consecutiu, de 
les Voltes Solidàries, que permetran 
rodar amb vehicle propi pel traçat de 
Montmeló i alhora recaptar fons per a la 
lluita contra el càncer. Les voltes (14 h i 
17.20 h) estaran obertes a tots els afici-
onats, que podran rodar pel circuit amb 
els seus vehicles particulars, ja sigui 
cotxe o moto, a una velocitat mitjana de 
50 km/h. Els participants també podran 
fer un recorregut per les instal·lacions 
del Circuit i conèixer així els racons més 
restringits i privats de l’equipament. 

VOLTES SOLIDÀRIES
AL CIRCUIT
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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MERCAT DE SANT CARLES
(GRANOLLERS)

93 879 16 22
93 860 18 87

Taula 15: Menuts
Taula 16: Xai i Vedella
Taula 5-6: Cansaladeria
Taula 7: Cavall

Mercat de Sant Carles 50 anys per celebrar el Nadal amb vosaltres

LES FRANQUESES. L’entorn de 
l’Ajuntament i la rambla de la 
carretera de Ribes acull un any 
més, aquest cap de setmana, la 
tradicional Fira Mercat de Nadal, 
que arriba a la 23a edició, i la Fira 
d’Entitats –14a edició–, dos esde-
veniments cada cop més populars 
que enguany inclouran més d’una 
trentena d’activitats per a tots els 
públics. Entre aquestes activitats 
n’hi haurà de permanents durant 
tot el cap de setmana, com la fira 
d’artesans, l’exposició de la fira 
d’entitats –hi participaran 42 
associacions del municipi–, l’ex-
posició d’animals de granja, les 
atraccions d’inflables i llits elàs-
tics, l’animació infantil del tió i un 
circuit de bicicletes i patins. Tam-
bé hi haurà un concurs infantil 
de dibuix, manualitats i tallers a 
l’envelat d’entitats, curses d’esca-
lèxtric i partides obertes d’escacs, 
entre d’altres. 

El tret de sortida a l'edició d'en-
guany el donarà l'Espai dels Bons 
Desitjos, un clàssic de la fira en què 

ENTITATS  MÉS DE QUARANTA ASSOCIACIONS ES DONARAN A CONÈIXER A L'ENVELAT DE LA RAMBLA

Les Franqueses viu el Mercat 
de Nadal i la Fira d'Entitats

arxiu

A PUNT  L'Espai dels Bons Desitjos donarà el tret de sortida a la Fira de Nadal

els nens poden penjar els seus mi-
llors desitjos a l’olivera de la ram-
bla. Dissabte al matí hi haurà un 
tast d’escudella, una sessió de do-
nació de sang i concerts de Nadal a 
càrrec del Cor Camins i l'Orquestri-
na Franquesina. A la tarda hi haurà 
una mostra de dansa, tallers per a 
infants, una cercavila d’Els Encen-
draires, un concert de l’Escola Mu-
nicipal de Música i l’activitat Desit-
jos nadalencs, d'LF Comerç.

Diumenge hi haurà una botifar-
rada per esmorzar, un taller de ioga 
en família, una exhibició de ball 
en línia o sardanes amb la Cobla 
Premià, així com una cercavila de 
gegants o activitats per educar en 
família i de tir en arc, entre d’altres. 
Diumenge a les 19.30 h es lliurarà 
el premi al millor estand d’aquesta 
edició i del concurs de dibuix.

Durant la fira també es donarà a 
conèixer la nova imatge corpora-
tiva del municipi, una mà, en què 
els cinc dits corresponen als cinc 
pobles amb la F de les Franqueses 
dominant el palmell.   

LES FRANQUESES. Diversos espais 
de Bellavista acullen des d’aquest 
dijous i fins al dissabte 22 les ac-
tivitats de la sisena Festa de la In-
fància, la cloenda de la feina feta 
amb els infants des de les àrees 
d'Infància i Joventut, Educació i 
Cultura i des del Pla de Barris. A 
més, també hi participen diverses 
entitats que formen part de la Tau-
la d'Entitats de Bellavista. Entre 
les activitats previstes en aques-
ta edició, dijous (18 h) hi haurà a 
l’Escola Colors un taller familiar de 
massatges i consciència corporal 
–inscripció a ampaescolacolors@
gmail.com–, i divendres (17.30 h), 
al Centre Cultural de Bellavista, un 
taller de música, poemes, ritmes i 
murmuris –infanciaijoventut@les-
franqueses.cat–.

El mateix espai acollirà dissabte 
(10.30 h) un esmorzar de contes; 
un munt d’idees per triar lectura 
per als infants, amb una xerrada, un 
piscolabis i chillout de contes –ins-

cripció prèvia a la Biblioteca Muni-
cipal– i un taller familiar de galetes 
(11 h), en aquest cas organitzat per 
l’entitat Gente del Barrio Bellavista 
amb el suport del Pla de Barris.

El gruix d’activitats de la sisena 
Festa de la Infància serà el cap de 
setmana del 20, 21 i 22 de desem-
bre. Dijous 20 el Teatre Auditori 
de Bellavista acollirà (17.30 h) 
una hora del conte especial de 
Nadal amb la cia. Xip Xap, que 
interpretarà Els músics de Bre-
men. Divendres (18 h), al Centre 
Cultural de Bellavista, tindrà lloc 
la representació de l’obra de tea-
tre Mirant endins, mirant enfora, i 
també hi haurà un pica-pica i jocs 
populars per a tota la família. Fi-
nalment, dissabte 22, a la plaça 
Major (10.30 h), es farà la festa de 
cloenda amb una xocolatada, jocs 
per a tota la família, activitats de 
Nadal i tallers de sardanes i break 
dance, entre d'altres. També hi 
haurà animació amb Set de So. 

Arrenquen les activitats
de la Festa de la 
Infància a Bellavista

INFÀNCIA  LA CLOENDA SERÀ DISSABTE 22 A LA PLAÇA MAJOR

Més de 400 persones han partici-
pat aquest any en els projectes d’in-
serció sociolaboral de l’assemblea 
comarcal de Creu Roja a Granollers. 
Concretament, segons ha explicat 
l'entitat, 53 persones han participat 
en el club de feina; 40 en itineraris 
sociolaborals per a famílies amb di-
ficultats especials; 11 en un labora-

tori de feina per a joves de 16 a 30 
anys i 299 en aspectes d'informació 
laboral. Des de l'octubre també hi 
ha una nova iniciativa de prospec-
ció d’empreses liderada pel volun-
tariat de l’àmbit d’ocupació per tal 
de donar sortida a totes aquelles 
persones que volen i poden rein-
serir-se al mercat de treball. 

Creu Roja atén més de 400 
persones en l'àmbit laboral

Participants
	AE Handbol les Franqueses 
	AE Ramassà 
	ADF Montseny Congost
	AEF TBCLASS 
	Agrupació Sta. Eulàlia Corró d’Avall 
	AMPA Escola Camins 
	ANC de les Franqueses del Vallès 
	Associació Cívica i Cultural 
	Associació Cor Camins 
	Associació Cultural l’Art del Bonsai 
	Associació de Botiguers, Comerciants 
    i Professionals (LF Comerç)
	Associació de Participació
    i Debat Polític LFI 
	Associació de Veïns Bellavista 
	Associació de Lleure La Teia 
	Associació Dyassi Tecito 
	Associació Educativa Espírall 
	Associació Espai Nadó -
    Espai Infant les Franqueses 
	Associació Gegants les Franqueses 
	Associació Growing 
	Associació Mirall -
    Feminisme d’acció social 
	Associació Ñodema Kafo 
	Associació Sociocultural IQRAE 
	Associació Sociocultural Maná 
	CE Llerona 
	CF Les Franqueses 
	CP Bellavista 
	Centre Modelisme les Franqueses 
	Centre Estudis Ferroviaris Via Oberta 
	Centre Tècnic del Vallès 
	Club A4 el km 
	Club Canicross les Franqueses 
	Club de Tir amb Arc les Franqueses 
	Club d’Escacs les Franqueses 
	Club Futbol Americà Fènix Vallès 
	Club Hoquei les Franqueses 
	Club Patinatge artístic les Franqueses 
	EMM Claudi Arimany 
	Festes Laurona – Casal d’Avis 
	Grup de diables Els Encendraires 
	Sardanistes Franquesins 
	Unió Ciclista les Franqueses
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MENUTS MARCEL

MERCAT DE SANT CARLES
PARADA Nº 19

Plaça Caserna 10. Granollers
676 27 72 72

Venda de menuts Bones
  Festes

Cap i pota, callos, 
llengua, cervells, 
caps, freixures, 

galtes, fetge, llatons...

Mercat de Sant Carles, 46 - 47
Tel. 660 86 42 16 · 93 870 69 08

Granollers

PERNILS, FORMATGES I EMBOTITS...

Bones festes 50 anys al teu servei!

Mercat de Sant Carles
08401 Granollers

PARADES 22 i 23
TEL.93 870 28 90

Mercat de Sant Carles
50 ANYS PER CELEBRAR EL NADAL AMB VOSALTRES
El 20 de desembre de 1968, just per donar la benvinguda a les festes 
nadalenques, es va inaugurar el Mercat de Sant Carles –on hi havia hagut 
l'antiga caserna– per aixoplugar la venda de productes frescos que 
fins llavors s'havien fet a la Porxada. Durant aquest mig segle de vida, 
el Mercat ha acompanyat els granollerins per omplir de productes de 
qualitat les seves taules, en especial les dels àpats nadalencs. El Mercat 
de Sant Carles té actualment 35 parades i recentment s'ha remodelat el 
soterrani i les entrades per la plaça de la Caserna i el carrer Sant Jaume, 
per millorar l'experiència de compra dels clients. Així, han passat 50 anys 
i el Mercat de Sant Carles continua sent el mercat de referència dins de 
l'activitat econòmica de Granollers.

Bones festes, amics! i per molts anys!
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Granollers no té ni una sola plaça lliure de residència per a gent gran. Les dades 
de Perfil de Ciutat –la comparació de dades socioeconòmiques de 14 ciutats  
mitjanes del país– confirmen la necessitat de la capital vallesana en aquest 
sentit, ja que té l’índex de places de centres assistencials per a gent gran més 
baix de tots els municipis estudiats. De fet, al ple granollerí hi ha una unanimitat 
en considerar que la construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran 
és una prioritat –i ve de lluny–. Sorprèn, doncs, que la qüestió no s’abordi com un 
projecte de ciutat que aplegui l’impuls de totes les forces polítiques en el marc de 
les seves possibilitats. Al contrari, durant les darreres setmanes s’ha convertit en 
un tema de picabaralla estèril entre partits. El govern socialista fa temps va cedir 
un terreny a la Generalitat per edificar el centre, però el govern català assegura 
que no té recursos per afrontar-ho. L’Ajuntament, doncs, es compromet a tirar  
endavant l’obra –tot i no ser-ne l’administració competent- i la supedita a la  
concertació de places amb la Generalitat, un acord que l’alcalde reconeixia que 
estava molt avançat amb la consellera Dolors Bassa –cessada l’any passat arran 
del 155– i que el granollerí Chakir El Homrani ha reprès i hi és receptiu. El govern 
local reconeix la bona sintonia amb el conseller, però el regidor i diputat del PSC 
presenta una proposta de resolució al Parlament per demanar la construcció  
de la residència i forçar els vots contraris dels partits del govern català. Aquests 
jocs polítics no afavoreixen els pactes que han de beneficiar tota la ciutat. 

QÜESTIÓ DE CIUTAT O DE RIVALITAT
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Vol @vueling Barcelona - 
Bologna: ni un trist mot de  
salutació ni en català ni  
en italià. L’Europa de les  
multinacionals juga en  
contra de la diversitat!

@quicosala @ChakirelHomrani

Les diverses cares de l’ultradreta no 
paren de visualitzar-se, tota la solidaritat 
amb @Pablo_Iglesias_ i @EnricJuliana 
Persegueixen fer callar qualsevol veu que 
representa una dissidència, com per  
desgràcia hem pogut viure l’últim any

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Bústia
Vagues a sanitat i educació

Revertir els efectes de les retallades. Això 
ha fet que els treballadors públics es mo-
bilitzessin fa uns dies. I és clar que les re-
tallades són conseqüència de la crisi eco-
nòmica i no s’han revertit quan tocava per 
falta d’immersió i recuperació salarial.

També l’aplicació del 155 i els polítics 
presos ja no es pot allargar més en aquest 
col·lectiu que ha demostrat la seva voca-
ció i servei. És clar que si la Generalitat no 

està en números vermells falten gestos per 
fer un país millor, sobretot en els serveis 
públics, i que el Govern el ple ha s’assumir 
com a prioritat la salut i l’educació, és a dir, 
hi ha d’haver acció de govern.

 De moment ja s’ha acordat un paquet 
d’inversions de 100 milions d’euros per 
millorar les condicions laborals i reduir la 
pressió assistencia d’una atenció primària 
que ha recuperar uns mínims assistencials.

 anna m. muntada / granollers

Les medalles no són per a una 
botiga que ven llibres i música,

 encara que faci 50 anys, encara
 que als inicis fes tertúlies 

clandestines antifranquistes,
 encara que fomenti la lectura

tenia preparat un article d’uns peixos que 
beuen i beuen en el riu i d’un arbre mag-
nífic ple d’estrelles i de boles de colors, 
carrega la ploma, surt al carrer i descar-
rega una ràfega de lletres d’una manera 
inconscient, amb mala llet i com una mena 
de tsunami de tinta coagulada. I escriu 
paraules com pocavergonyes, incendiaris, 
desconeixedors de la ciutat, anticatalans, 
ridículs... i es queda tan ample, suposo que 
com ells.

Jo, com l’alcalde, també penso que la ciu-
tat és i ha de ser plural, però en discrepo 
quan afirma que hem de respectar totes 
les posicions. Jo només respecto a qui em 
sembla que haig de respectar, encara tinc 

la llibertat de respectar o de no respectar 
algunes decisions dels homes de carabas-
sa i ja faig prou l’hipòcrita al llarg del dia.

I així ho escric i aquí ho deixo, tanco el 
bolígraf i el deso dins l’estoig, haig d’anar 
en compte perquè aquesta nit se li ha es-
calfat la tinta i és de tret fàcil, aquest cap-
vespre va cremat i podria traspassar la 
línia del seny, la de l’altra galta, la de les 
mans enlaire i totes aquelles collonades 
tan nostres.

Quin honor tan gran per a La Gralla ha-
ver estat vetada pels qui ho han fet.

ltres vegades ho he dit, això 
de les medalles no m’ha agra-
dat mai. Les medalles són pels 
nens quan els enganyem i els 

hi fem fer allò de la primera comunió. Les 
medalles són pels diferents cossos de se-
guretat, per l’exèrcit, perquè tothom sàpi-
ga que han fet alguna cosa important i les 
llueixin en còctels i enterraments, o pels 
qui queden classificats entre els tres pri-
mers en alguna competició esportiva. Les 
medalles són pels enamorats cursis que se 
quieren más que ayer pero menos, mucho 
menos que mañana.

Les medalles no són per una botiga 
que ven llibres i música, encara que faci 
50 anys, encara que en el seu inici es fes-
sin tertúlies clandestines antifranquistes, 
encara que fomentin la lectura i les arts 
plàstiques, encara que presentin llibres i 
s’entreguin premis d’una manera desinte-
ressada. Però si algú la proposa, endavant, 
sempre tens el consol que la medalla de la 
ciutat l’han rebut personatges enyorats i 
entitats admirades i la llibreria La Gralla 
no desentona entre ells; enhorabona i que 
la Tuni i en Frederic la desin en un calaix 
amb l’orgull del qui fa una tasca cultural 
importantíssima per aquesta ciutat petita, 
per aquest poble gran.

Però ep! quan sembla que tot està dat i 
beneït i només falta el vot dels grups muni-
cipals al ple, apareixen els que es fan dir ciu-
dadanos, veten l’ocell i ho justifiquen amb 
l’argument que els de la Gralla són “separa-
tas” i, a més, al seu balcó hi ha una pancarta 
demanat la llibertat dels presos polítics.

I aleshores, un servidor, que per avui 

A
DE MEDALLES, D’OCELLS 
NEGRES I CARABASSES

SANTI MONTAGUDDes del balcó



dj, 13 dESEMBRE 2018 27



dj, 13 dESEMBRE 201828

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

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

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

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Me lla-
mo Susi. Madurita, 
50 años, gordita 
y cariñosa. 150 de 
pecho natural, soy 
guapa, me gustan 
los besos con len-
gua, francés natural 
y hago todo tipo de 
servicios. LLÁMAME 
698 233 361

CONTACTES
RELAX

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

FEINA
OFERTA / DEMANDA

O P O R T U N I D A D . 
LOCAL EN VENTA 
EN GRANOLLERS. 
Josep Mª de Sa-
garra. Sup. 100 m2. 
Esquinero fachadas 
21 m. Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 
de  madera maci-
za. Chim. de obra. 
Aseos y trastero. 
Rejas en puertas y 
ventanas. A.A. Pre-
cio venta 140.000 € 
(Ref.396). EMINAD. 
T. 93 870 36 66. 

Assessoria d'Empreses i Autònoms, ubicada al Vallès Oriental, 
precisa incorporar:
OFICIAL COMPTABLE TRIBUTARI/A (Ref.1412-01)
Experiència mínima de 3 anys en les següents tasques orientades 
tant a autònoms com a Pymes: Portar vàries comptabilitats. Li-
quidar tot tipus d'impostos: model 303 IVA, model 115 Retencions 
lloguers, model 349 Declaració ops.intracomunitàries, Model 200 
Impostos sobre societats, Renda, Intrastat, etc. -Confecció i tra-
mitació dels comptes anuals de societats. Candidats/es amb for-
mació mínima de CFGS/FP II Administració i Finances. Es valorarà 
experiència amb el maneig dels programes A3, així com bon nivell 
del paquet Office.Es valorarà experiència en Assessories, Ges-
tories. S'ofereix contracte directe i estable amb l'empresa, salari a 
l'entorn dels 23-24.000 € bruts anuals(negociable). Horari flexible.

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el 
tratamiento de aguas residuales, industriales y urba-
nas, con presencia a nivel mundial, necesita incorporar 
para sus instalaciones de Les Franqueses del Vallès:
TÉCNICO MECÁNICO-CALDERERO (Ref.1412-03)
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 es-
quemas técnicos, Corte de metales, Soldadura de chapas 
y perfiles, Construcción de elementos diversos para es-
tructuras metálicas, Construcción de estructuras metá-
licas tales como, tanques, pasarelas. Manejo de plega-
dora, cizalla y cilindro. Salario: 2400 € brutos con pagas. 
Valorable Formación técnica (CFGS o Ingenieria Técnica, 
especialidad Mecánica). Vehículo propio. Horario: 08.00h 
a 13.30h – 14.30h a 17.15h. Tipo de contrato: 6+ Indefinido. 
Incorporación inmediata.

Empresa industrial fabricant de materials de construcció, 
Paisatgisme i Mobiliari Urbà, destinats a l'obra pública i civil, 
ubicada al Vallès Oriental, precisa incorporar : 
ADMINISTRATIU/VA (Ref.1412-02)
Per incorporar-se a equip jove i dinàmic, busquem candidats/es 
amb formació a nivell de FP o CF Administratiu, i amb experiència 
mínima en departaments d'Administració. Les principals tasques 
seràn: Facturació clients i reclamació factures. Gestió de la cartera 
d'efectes. Gestió dels cobraments via abonaments. Base de dades 
de clients i proveïdors. Gestió dels consentiments de les dades. 
Preparar puntualment remeses bancàries. S'ofereix contracte di-
recta amb l'empresa amb una finalitat indefinida. Horari: de dilluns 
a dijous de 8 a 13h. i de 14.30h. a 18h. Divendres de 8 a 14h.

Empresa dedicada a la gestión 
de Parkings, busca para sus 
instalaciones en Granollers:
OFICIAL-ADMINISTRATIVO/A 
PARKING-MEDIA JORNADA
(Ref.1412-04)
Candidatos/as con formación a nivel de 
FP II, CFGM o CFGS en Administración, 
con conocimientos de Ofimática y con 
experiencia en tareas administrativas y 
con aptitud comercial para la venta de 
productos y el asesoramiento al clien-
te. El puesto de trabajo es de media 
jornada y se precisa de disponibilidad 
horaria. Se trabajará los sábados por la 
mañana. Puesto estable y con contrato 
directo con la empresa, en horario de 
media jornada.

Empresa Industrial ofreciendo soluciones integrales en la manipulación, automatización 
y dosificación de productos ubicada en el Vallès Oriental Precisa:
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL CON INGLÉS (Ref.1412-05)
Gestionar las tareas administrativas comerciales y dar soporte a otras tareas administrativas de otras áreas. 
Formación: FPGS o Grado (Empresariales, ADE, etc). Idiomas: Inglés: nivel advanced; Catalán: avanzado; 
Castellano: avanzado. Valorable otros idiomas. Informática: Dominio office (Excel avanzado), conocimien-
tos en uso de ERP's o programas de gestión documental. Experiencia: Mín. 3 años en puestos de adminis-
tración comercial. Contrato indefinido y directo con la empresa. Salario negociable. Horario flexible: De lu 
a Ju entrada entre 8 y 9h, salida entre 17-18.45h. Viernes entrada entre 8 y 9h, salida entre 14.30 y 15.15h.

LOCAL EN AL-
QUILER EN GRA-
NOLLERS. Rafael 
Casanovas. Sup. 
245 m2+40 m2 al-
tillo. 14 m. fachada. 
Aseos. A.A. Alarma. 
Agua y luz. altura 5 
m. P. 1.500 €/mes 
(Ref.860). EMINAD. 
T. 93 870 36 66. 

SE PRECISA CAMA-
RERA para bar Mu-
sical. T. 645 91 04 23.



dj, 13 dESEMBRE 2018 29

ECONOMIA
Comerç 'pels valents''Granollers bull per Nadal' a Instagram
L'Associació de Botiguers, Comerciants i  
Professionals de les Franqueses s'ha adherit a 
la campanya Pels valents que promou la Policia 
Local per recaptar fons per a la recerca del
càncer infantil mitjançant la venda d'escuts.

Granollers bull per Nadal és el lema d'enguany a Granollers per la
campanya nadalenca. Una de les activitats que es promouen per
dinamitzar el comerç és el concurs fotogràfic a Instagram amb el qual es 
pot guanyar un lot cultural d'experiències. Per participar-hi cal publicar 
una foto amb el hashtag #BullGranollers del 28 de novembre al 7 de gener.

GRANOLLERS. Menys atur, més 
contractació i més percentatge 
d’assalariats. Aquests són alguns 
indicadors del mercat de treball 
que recull l’informe del Perfil de 
la Ciutat 2018, que agrupa dades 
de qualitat de vida de 14 ciutats 
mitjanes de Catalunya: Badalona, 
Barberà del Vallès, Cerdanyola del 
Vallès, Manresa, Mataró, Mollet 
del Vallès, el Prat de Llobregat, 
Rubí, Sabadell, Santa Coloma de 
Gramenet, Terrassa, Vic, Vilade-
cans i Granollers.

La taxa d’atur granollerina de 
finals de l'any passat (12,5%) 
se situava per sota de la mitjana 
d'aquests 14 municipis i el nom-
bre de persones aturades (3.730) 
va baixar de manera considerable 
entre 2016 i 2017 fins arribar a 
nivells inferiors als del 2008.

També va disminuir el percentat-
ge d’atur de llarga durada. L’índex 
de contractació és dels més alts del 
perfil (125,6%), superat només pel 
Prat de Llobregat, tot i que la tem-
poralitat també pujava, especial-
ment entre la població de menys de 
25 anys, en què més del 90% dels 
contractes són temporals.

El nombre d’assalariats va aug-
mentar i va arribar al percentatge 
més alt des del 2008 (86%), un 

arxiu

POLÍGON PALOU NORD  La taxa d'atur de Granollers se situava a finals de l'any passat per sota de la mitjana

DADES  EL PREU MITJÀ DEL METRE QUADRAT DE L'HABITATGE NOU CONSTRUÏT ÉS EL MÉS ALT DE LES DIVERSES CIUTATS ANALITZADES EN EL PERFIL DE CIUTAT

dels més elevats del Perfil de Ciu-
tat. També es va recuperar pro-
gressivament el nombre d’empre-
ses (2.482) i augmentava el tant 
per cent de persones ocupades en 
el sector tecnològic i del coneixe-
ment (39,2%).

El preu de l'habitatge, a l'alça
Pel que fa a l’accés a l’habitatge, el 
nombre de contractes de lloguer 
formalitzats va disminuir durant 
l'any passat (-7,9%), una dada que 

es podria explicar, en part, per la 
pujada dels preus del lloguer (del 
2015 al 2017 hi va haver un in-
crement del 18,3%) seguint les 
dinàmiques de la resta de mem-
bres del Perfil de Ciutat. També va 
augmentar de manera destacable 
el preu del metre quadrat de l’ha-
bitatge nou construït: el preu mit-
jà de Granollers és el tercer més 
alt de les 14 ciutats estudiades 
(2.549 €/m2).

El nombre d’habitatges nous va 

Granollers va superar el 2017 la
xifra d'assalariats d'abans de la crisi

augmentar 2,5 punts, fet que es 
relaciona amb la disminució del 
percentatge de desocupats proce-
dents de la construcció (-6 punts). 
Amb poc més del 2,2% de perso-
nes aturades en el sector, repre-
senta la xifra més baixa del perfil 
(només per darrere de Cerdanyo-
la del Vallès).

Places de centre de dia
En l’àmbit de la cohesió social, 
l’índex de places en centres de dia 
era el més baix del perfil i arriba 
al nivell més baix des del 2006 

En canvi, l'índex de
places en centres de
dia és el més baix de
les 14 ciutats estudiades

El Perfil de Ciutat agrupa dades de la qualitat de vida de 14 ciutats mitjanes de Catalunya

El nivell de contractació
és un dels més alts
del perfil, només superat 
pel Prat de Llobregat

GRANOLLERS. El sindicat UGT de 
Catalunya ha guanyat, per prime-
ra vegada, les eleccions sindicals 
a l’Ajuntament de Granollers, ce-
lebrades dimarts. La UGT ha ob-
tingut la majoria tant a la junta 
de personal (funcionaris) com al 
comitè d’empresa (personal labo-
ral). Concretament, a la junta de 
personal la UGT trenca l'empat que 

des de fa vuit anys mantenia amb 
CCOO i augmenta la seva repre-
sentació en un delegat. La resta de 
sindicats es mantenen en posicions 
semblants a les obtingudes fa qua-
tre anys entre els funcionaris de 
l'Ajuntament, i destaca l'entrada 
de la CGT, amb dos delegats. Així, 
la junta de personal queda forma-
da per 5 delegats de la UGT, 4 de 

La UGT guanya per
primer cop les eleccions 
sindicals a l'Ajuntament

CCOO, 4 d'ASTEM, 2 de la CGT i 2 
de SPPM. Pel que fa al comitè d'em-
presa, la UGT també ha aconseguit 
5 delegats. Respecte a les eleccions 
anteriors, el sindicat augmenta en 
un representant, mentre que CCOO 
–que fins ara tenia la majoria– perd 
dos delegats i la CGT obté repre-
sentació per primera vegada. El co-
mitè d'empresa queda format per 
5 delegats de la UGT, 4 de CCOO, 2 
d’ASTEM i 2 de la CGT.

L'Ajuntament de Granollers ocu-
pa actualment 302 treballadors i 
treballadores laborals i 525 funci-
onaris. La participació ha estat del 
55% entre el personal laboral i del 
71% en el personal funcionari. i

SINDICATS  LA CGT ENTRA PER PRIMERA VEGADA AL COMITÈ D'EMPRESA I LA JUNTA DE PERSONAL

(5,17%), ja que que l’augment de 
la proporció de persones majors 
de 84 anys no es va correspondre 
amb un increment de les places.

D'altra banda, el nombre d’exe-
cucions hipotecàries va baixar 
gairebé un punt, situant-se a 0,66 
execucions per cada 1.000 habi-
tants. A més, es recull l’increment 
dels delictes ingressats per vio-
lència de gènere (2,45 per cada 
1.000 habitants) en el partit judi-
cial de Granollers.

Finalment, la població grano-
llerina va augmentar (60.695 per-
sones, la xifra més alta dels últims 
12 anys), com ho fa també la seva 
edat mitjana (42 anys).

Així, la proporció de majors de 
64 anys augmenta progressiva-
ment des del 2005, una dada que 
es reprodueix al conjunt de Cata-
lunya i dels països europeus. La 
proporció de població estrangera 
era l'any passat el més baix dels 
últims 12 anys (12,83%), però el 
percentatge de persones nascu-
des a Catalunya és el més baix (no-
més per darrere de Santa Coloma 
de Gramenet, 60,4%). i

LES FRANQUESES. El sindicat agrari 
Unió de Pagesos organitza diven-
dres a les Franqueses del Vallès 
una xerrada sobre sistemes d’apli-
cacions de dejeccions ramaderes 
al sòl i els canvis i obligacions que 
suposarà la nova normativa. La 
sessió tindrà lloc al Centre de Re-
cursos Agraris de Can Ribas a par-
tir de les 11.30 h i comptarà amb 
les intervencions de Joaquim Cas-
sà, coordinador comarcal d’Unió 

de Pagesos; Francesc Domingo, 
de l'IRTA Mas Badia; Josep Maria 
Virgili, del Servei de Sòls i Gestió 
Mediambiental de la Producció 
Agrària del Departament d’Agri-
cultura; i Santi Querol, responsa-
ble de Sectors Ramaders d’Unió de 
Pagesos. Les conclusions i la clo-
enda de la jornada aniran a càrrec 
de Francesc Bancells, coordinador 
territorial de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona d’Unió de Pagesos. 

Sessió sobre la normativa de 
dejeccions ramaderes a Can Ribas

RAMADERIA  LA JORNADA ABORDARÀ EL NOU DECRET DE PURINS
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GRANOLLERS. La botiga Herbes del 
Portalet, especialitzada en naturo-
patia i serveis i productes dietètics, 
al carrer del Portalet 14 de Grano-
llers, ha ampliat les seves instal·la-
cions. Des de dilluns, l'establiment 
ha més que doblat l'espai de ven-
da al públic i ha ampliat seccions i 
l'estoc de productes naturals i di-
etètics. L'empresa familiar va ser 
fundada el 1980 per la Montse i 
l’Anna, i des d'aleshores s'han con-
solidat com una de les referències 
de la ciutat en salut i productes i 
mètodes naturals. Actualment, a 
punt de fer 40 anys, l'establiment 
està regentat per la segona gene-
ració: Jordi Maspons i Ivan Carrizo, 
fills de les fundadores. 

Herbes del Portalet ofereix una 
àmplia gamma de serveis i pro-
ductes d'herboristeria, dietètica 
i alimentació ecològica i natural, 
oligoteràpia, productes vegans per 

tracte i el caliu de la botiga tra-
dicional; l'atenció i l'assessora-
ment al client és molt important 
per nosaltres", diu Carrizo. L'es-
tabliment ha ampliat la plantilla 
fins a les sis persones. 

a tota la família, flors de bach, cos-
mètica natural i ecològica, aliments 
per a celíacs i diabètics, així com 
alimentació ecològica per a infants 
i nadons. "Hem ampliat la botiga 
però continuem mantenint el 

La cadena de supermercats Aldi 
obrirà dimecres un nou supermer-
cat a la ronda Sud de Granollers, 
entre els carrers Camí Ral i Lluís 
Companys. L'establiment, de 1.200 
metres quadrats i 90 places d'apar-
cament, substituirà el supermercat 
que Aldi tenia fins ara al carrer 
Palautordera, al polígon industrial 
Palou Nord, un canvi que reprodu-
eix el trasllat que el mateix grup va 
fer el 2016 al polígon del Ramas-

x.l.

COMERÇ  L'ESTABLIMENT DISPOSA ARA DE 300 METRES QUADRATS DEDICATS A LA SALUT ÉS LA SEGONA BOTIGA QUE LA CADENA ALEMANYA TÉ A LA CIUTAT

Herbes del Portalet amplia
la botiga de dietètica i nutrició

D'ESTRENA  Ivan Carrizo i Jordi Maspons a la botiga remodelada

Aldi obre dimecres un nou 
supermercat a la ronda Sud

x.l.

CONVENI  Laura Sabatés i Antoni Abad, dimarts a Can Muntanyola

GRANOLLERS. Gran Centre Gra-
nollers i el Centre Reempresa de 
Catalunya van signar dimarts un 
conveni de col·laboració per fo-
mentar el programa Reempresa 
entre el teixit empresarial de la 
ciutat i garantir el relleu de nego-
cis rendibles que estan en procés 
de liquidació. Les dues entitats 
consideren que el projecte Reem-
presa és un mecanisme adequat 
per fomentar el creixement econò-
mic a partir del relleu ordenat de 
negocis, ja sigui per jubilació o re-
orientació de la vida professional 

dels propietaris. "No volem que 
tanqui cap empresa que funci-
oni i que tingui la confiança de 
clients i proveïdors", deia Antoni 
Abad, president de Cecot i del Cen-
tre Reempresa de Catalunya. 

"No es tracta només d'omplir 
locals buits, sinó d'acompa-
nyar i gestionar bé els relleus 
per donar més vida a negocis 
actius", explicava Laura Saba-
tés, presidenta de Gran Centre. 
"Fer una transacció a través 
de Reempresa és un win-win, 
tothom hi surt guanyant". deia 

Sabatés, qui afegia que a l'entitat 
"ja col·laborem amb assessors 
immobiliaris per tenir un con-
trol dels locals buits, però ens 
faltava l'acompanyament de 

Reempresa per gestionar els 
relleus d'una manera més pro-
fessional". 

Abad, per la seva banda, valo-
rava la qualitat de "capital" de 

x.l.

A PUNT  La cadena enllesteix els treballs per obrir les portes el dia 19 

sar, quan va construir un nou es-
tabliment molt a prop d’una altra 
botiga que ja tenia per tal de “re-
forçar la seva presència a la ciu-
tat”. El nou Aldi estarà obert de 9 
a 21 h i comptarà amb un estoc de 
2.500 productes –200 dels quals 
ecològics– i 120 marques pròpies. 
Aquesta obertura s'afegeix a la que 
fa poques setmanes va fer la cade-
na de menjar ràpid McDonald's al 
mateix vial de la ronda Sud. 

Granollers i apuntava que l'acord 
farà que "es doni un millor ser-
vei perquè el comerç i les peti-
tes empreses continuïn dinà-
miques i la gent vegi que hi ha 
oportunitats de negoci en em-
preses que ja existeixen". En 
aquest sentit, Abad xifrava en un 
87% la taxa de supervivència de 
les noves empreses, i assegurava 
que en cinc anys ja han estat més 
de 2.000 els negocis cedits a Cata-
lunya mitjançant aquest progra-
ma. "A Granollers s'han consoli-
dat unes 30 transaccions, s'han 
atès més 100 cedents i més de 
100 persones interessades a 
reemprendre; s'han mantingut 
més de 100 llocs de treball di-
rectes i s'ha imbuït una inversió 
d'uns dos milions d'euros".  x.l.

Gran Centre s’adhereix
al projecte Reempresa
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Didac Coll Serra
Àrea Civil i Mercantil. Dret Bancari. 
Dret Immobiliari. Herències.
Judith Silveira Bailach
Àrea Penal i Responsabilitat Civil.
Jessica Martín Navarro
Àrea Matrimonial i de Família. 
Incapacitats.
Núria Martínez Atienzar
Àrea Laboral i Seguretat Social.

EL TEU DESPATX D’ADVOCATS
• DRET CIVIL I PENAL
• DRET LABORAL
• DRET MATRIMONIAL I FAMÍLIA
• DRET BANCARI
• DRET IMMOBILIARI
• MERCANTIL
• ADMINISTRATIU
• RESPONSABILITAT CIVIL
• ARRENDAMENTS
• SUCCESSIONS

BONES FESTES I FELIÇ 2019

El nostre despatx d’advocats, juntament amb la 
xarxa de col·laboradors, els ofereix una defensa 
dels seus interessos de caràcter integral i, espe-
cialitzada, dirigida tant als ciutadans, comunitats i 
associacions, com a totes les empreses, disposant 
d’un equip de professionals al seu servei.

GRANOLLERS
Anselm Clavé, 19, 2ª Planta

MATARÓ
Camí de la Geganta, 115
Tel. 93 755 22 74

 www.collsilveira.comAmb un tracte directe i personalitzat, “COLL & SILVEIRA ADVOCATS SLP”  és el seu despatx de confi ança



dj, 13 dESEMBRE 201832

El CB Les Franqueses, a recuperar la bona dinàmica
Després del descans pel pont de la Puríssima, el CB Les Franqueses
disputarà dissabte (17.30 h) l'11a jornada de la Tercera Categoria 
femenina a casa davant el CB Roda B, el quart classificat –sis triomfs i 
quatre derrotes–. Les vallesanes van caure en l'última jornada per 47
a 48 davant el Sant Quirze i són terceres –set triomfs i dues derrotes–.

El CN Granollers visita Sevilla  
Enfrontament entre el setè, el CNG, i el vuitè, 
l'WP Sevilla-Grupo CERES en la setena jornada 
de la Primera Divisió Estatal de waterpolo. 
El partit es disputarà dissabte (16 h) al CDM 
Hytasa de Sevilla. El líder és el CN Rubí.

ESPORTS

GRANOLLERS. Quan va agafar la ges-
tió de l'Esport Club Granollers l'1 
de juny d'enguany, l'empresa Nama 
Sports va explicar que el seu pro-
jecte en el club apostaria fortament 
pel futbol base. Només sis mesos 
després ho ha demostrat amb la 
celebració de la primera Nama 
Champions Cup al camp del carrer 
Girona que, a més d'omplir-se de 
partits, també ho va fer de diverses 
activitats complementàries, com la 
visita del mag Iván o els partits de 
futbol 3x3 que es van celebrar en 
un inflable.

Dissabte i diumenge es va dispu-
tar el torneig en categoria infantil, 
en què van participar l'Espanyol, el 
Sant Andreu, el Reus, el Jabac i Ter-
rassa, el Cornellà, la selecció xinesa 
–dirigida pel tècnic granollerí Pere 
Garcia–, el Mercantil i el Granollers. 
Després de la fase de grups, en les 
semifinals el Jabac i Terrassa va eli-
minar al Reus Deportiu, i el Corne-
llà a l'Espanyol. El triomf final va ser 
pels del Baix Llobregat. Pel que fa a 
l'equip local, va finalitzar la compe-

xavier SolanaS

L'ECG DAVANT LA SELECCIÓ XINESA  De dijous a diumenge es van veure grans partits de futbol base al carrer Girona

FUTBOL |  Torneig infantil i cadet   VAN PARTICIPAR-HI ALGUNS DELS MILLORS CLUBS CATALANS, EL BIRMINGHAM CITY I LA XINA

El Cornellà s'endú els dos tornejos
de la primera Nama Champions Cup

tició en última posició en ser tercer 
a la fase de grups i caure davant la 
selecció xinesa i el Sant Andreu en 
la de consolació. Dijous i dissabte 
havia estat el torn del torneig de la 
categoria infantil, que també va te-
nir com a campió el Cornellà en im-
posar-se en la final al Reus Depor-
tiu. A banda d'aquests dos equips,  
també hi van participar l'Espanyol, 
el Sant Andreu, les seleccions xine-
ses A i B, el Birmingham City i el 
Granollers. En aquest cas, l'equip 

local va aconseguir la sisena posi-
ció en ser tercer a la fase de grups, i 
vèncer al Birmingham City i perdre 
davant la selecció xinesa A a la fase 
de consolació. 

Torneig solidari
El club vallesà i Nama Sports van 
mostrar molta satisfacció per com 
va anar la celebració de la primera 
Nama Champions Cup. "Hi ha ha-
gut una molt bona assistència i 
hem recaptat força diners per 

a la fundació Contigo Contra el 
Cáncer Femenino". Tota la re-
captació de les entrades, que van 
tenir un preu de dos euros pels 
quatre dies, va anar destinada a 
aquesta fundació. D'altra ban-
da, va haver-hi un concurs foto-
gràfic amb dues categories: una 
amateur de 12 a 18 anys, i una 
altra de professional per a ma-
jors d'edat. El club ha anunciat 
que farà públics els guanyadors 
aquesta setmana.  SERgi EScudERO

Un mal inici de partit del Grano-
llers va encaminar la quarta der-
rota consecutiva, aquesta al camp 
del líder del grup 5 de Tercera Di-
visió, el Llagostera. Els de La Selva 
es van avançar en el minut 4 amb 
un gol de Pol Pérez. En el tram 
final de la primera part els va-
llesans van millorar, però en el 51 
els locals van fer el segon mitjan-
çant Moussa i, només nou minuts 
més tard, Sascha va sentenciar el 
partit. Encara va haver-hi temps 
pel quart, obra d'Amantini. "Han 
estat quatre derrotes diferents. 
Al camp del Santboià vam fer un 
partit per guanyar 1 a 5 i davant 
el Reus B vam pagar les baixes. 
En les dues últimes, Terrassa 
i Llagostera, sí que hem estat 
pitjor", explica José Solivelles, 
el tècnic granollerí. Ara, l'ECG és 
12è –fa cinc jornades era tercer– 
amb 26 punts i diumenge (12 h) 
visita el camp del Castelldefels, 
19è amb 15 punts. "Seguim tre-
ballant igual que durant les 
10 jornades consecutives sen-
se perdre, però aquestes van 
crear unes falses expectatives. 
Quedar entre els 10 primers, 
sense renunciar a res, seria 
una bona temporada".   S.E.

Tercera Divisió

L'ECG tampoc
no aixeca cap al 
camp del líder

CASTELLDEFELS - EC GRANOLLERS
Diumenge, 16  12 h Els Canyars

La recaptació anirà 
100% destinada a la
fundació Contigo Contra  
el Cáncer Femenino
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RUGBI  | DHC Vueling  EN LA PRIMERA JORNADA VAN PERDRE 

Dissabte (16.30 h) els Spartans 
s'estrenaran com a locals a la Di-
visió d'Honor Catalana de rugbi, 
la màxima competició nacional. 
Hi debuten aquesta temporada 
després d'haver-se creat com a 
club fa set anys i d'haver dispu-
tat la final de la Lliga Catalana el 
curs passat. El rival no serà un 
qualsevol, sinó el Barça Blau, el fi-
lial del Barça i un dels equips més 
potents de la competició. En la 
primera jornada de lliga, els blau-
grana van apallissar al CR Tar-
ragona per 53 a 11. Els Spartans 
també van sortir escaldats de la 
seva estrena en la divisió, que va 
tenir lloc al camp del CEU. Els lo-
cals es van imposar per 48 a 7 en 
un partit en què els granollerins 
no van tenir cap opció de lluitar 
per la victòria. "L'objectiu és 

Els Spartans s'estrenen
a casa amb el Barça B

aprendre molt aquesta tempo-
rada i gaudir de l'experiència. 
En el club hi ha opinions per a 
tots els gustos, però conside-
ro que, esportivament, anirem 
una mica justets davant rivals 
de tanta entitat com el Barça B 
o el Sitges, el qual fa poc jugava 
a la màxima divisió estatal", va 
explicar David Guri, exjugador del 
primer equip i actual vicepresi-
dent dels Spartans, fa dues setma-
nes al diari Som.

Dos partits més com a locals
Per sort, el calendari ha estat be-
nèvol pels Spartans en aquest ini-
ci de temporada, almenys pel que 
fa a la quantitat de partits dispu-
tats a casa. A banda, del de dissab-
te, també disputaran els dos se-
güents al camp de Les Moreres. El 
12 de gener el visitant serà l'INEF 
Lleida, que va perdre per 12 a 27 
davant el Químic ER, i el 19 de 
gener ho serà el Manresa HC, que 
va perdre per 24 a 5 davant l'RC 
Sitges. Tres partits clau que mar-
caran el futur. 

El CF Les Franqueses vol
revertir la mala dinàmica
El descans del cap de setmana li ha servit al CF Les Franqueses per aga-
far forces després d'haver sumat només 8 dels últims 30 punts possi-
bles, una ratxa que contrarresta els quatre triomfs consecutius amb els 
quals els vallesans van començar el campionat de lliga del grup 4 de 
Segona Catalana. Malgrat aquesta dinàmica negativa, el CF Les Fran-
queses no s'ha allunyat definitivament dels llocs capdavanters de la 
taula classificatòria. És 10è amb 20 punts, a només sis de la Gramanet, 
que marca la zona de promoció d'ascens, i a nou del Berga, el primer i el 
rival del cap de setmana del 22. Abans, diumenge (12 h), els franquesins 
tenen una prova de foc al camp del Ripollet, el sisè amb 24 punts. 

Segona Catalana  VISITA EL CAMP DEL RIPOLLET, QUART

SPARTANS - BARÇA B
Dissabte, 15  16.30 h Les Moreres

GRANOLLERS. El Fraikin ho tenia 
tot de cara dimecres per classifi-
car-se per la Copa Asobal i els pro-
nòstics es van complir. Després de 
vèncer diumenge al Benidorm, per 
aconseguir el bitllet era necessari 
fer el mateix resultat que el Bada 
Huesca o millorar-lo. Els d'Anto-
nio Rama van fer un mal partit i 
van caure per 22 a 21 a la pista del 
Blendio Sinfín, on aquesta tempo-
rada només s'havia emportat els 
dos punts el Puente Genil, però els 
aragonesos també van caure per 
39 a 23 a la del Barça, el líder.

Així, els equips classificats per 
la final a quatre de la Copa Asobal, 
que es disputarà dissabte i diumen-
ge al pavelló Barris Nord de Lleida, 
són el FC Barcelona, l'Ademar de 
Lleó, el Bidasoa Irún i el Fraikin 
Granollers. El sorteig se celebrarà 
avui dijous (12 h) a la Seu Vella de 
Lleida. Els dos primers classificats 
s'enfrontaran al tercer i al quart en 
les semifinals de dissabte (16 i 18 
h). La final serà diumenge (19 h). 
El Fraikin no juga la Copa Asobal 

des de l'edició del 2016, quan en 
semifinals va guanyar a l'Ademar 
de Lleó, l'equip amfitrió, per 30 
a 23 i va perdre la final davant el 
Barça per 25 a 30. Els grans argu-
ments del Fraikin ara mateix són 
el gran estat de forma d'Adrià Fi-
gueras, un dels màxims golejadors 
de l'Asobal, i el retorn a les pistes 

xavier SolanaS

HANDBOL | Copa Asobal  LA COMPETICIÓ ES DISPUTARÀ DISSABTE I DIUMENGE A LLEIDA

El Fraikin es classifica per a
la final a 4 de la Copa Asobal

OBJECTIU COMPLERT  Els granollerins finalitzen una gran primera volta 

d'Antonio García Robledo. Els gra-
nollerins han aconseguit el segon 
gran objectiu de la temporada des-
prés de classificar-se per la fase de 
grups de l'EHF. 

L'Atlètic Vallès 
mira cap amunt
L'Atlètic Vallès està en plena re-
muntada en el grup 9 de Tercera 
Catalana després de completar un 
mal inici de lliga. Ha sumat 11 dels 
15 punts i ara és 12è amb 18. Dis-
sabte (18.30 h) visitarà el Canove-
lles, setè. Per la seva banda, el Be-
llavista Milan, 11è amb 18 punts, 
vol trencar la ratxa de tres derro-
tes seguides diumenge (12.15 h) a 
casa davant el Sant Celoni. vuitè.

Tercera CatalanaFUTBOL | Primera Div. Fem.  NO HA PERDUT EN 12 JORNADES

El CE Llerona, segon en el grup 2 
de Primera Divisió Femenina, re-
brà diumenge (16 h) La Guineue-
ta, penúltima, amb el repte de se-
guir invicte a la lliga. De moment, 
en les 12 primeres jornades ha 
guanyat vuit partits i n'ha empa-
tat quatre. El líder continua sent el 
Palautordera, el qual està empatat 
a 28 punts amb el Llerona al cap-

davant de la classificació, però ha 
disputat un partit menys. L'única 
derrota del Palautordera va ser a 
mans de les franquesines.

D'altra banda, el CE Llerona 
masculí, cinquè amb 28 punts i 
que porta quatre triomfs conse-
cutius al grup 9 de Tercera Cata-
lana, rebrà dissabte (16.30 h) el 
Llinars, tretzè amb 12. 

El CE Llerona té el repte
de seguir invicte a la lliga

PUENTE GENIL 22
FRAIKIN BM GRANOLLERS 21
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  Primers plats

Canelons de carn 1,50 uni.
Canelons d’espinacs a la catalana 1,50 uni.
Canelons de salmó fumat amb gambes 1,65 uni.
Canelons d’ànec amb foie 1,90 uni.
Rotllets de salmó fumat amb cranc 5,50 uni.
Amanida de cranc amb gambes 5,50 rac.
Amanida de fabetes amb pernil ibèric 6,50 rac.
Cous-cous de marisc 6,50 rac.
Pastís de patata amb botifarra del perol 6,50 rac.
Escudella i carn d’olla 8,90 rac.

MENJAR CUINAT CASOLÀ
MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
POLLASTRE A L’AST CADA DIA
VIANDES FRESQUES
CROQUETES PER TOTS ELS GUSTOS
ELABORACIÓ DIÀRIA D’HAMBURGUESES VARIADES

OBRADOR PROPI

MENJARS PER A LES FESTESBones
 Festes

ENCÀRRECS ABANS DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2018
Nadal, Sant Esteve i dia 1 de gener, TANCAT

Travesseres 31- Granollers. Tel. 93 870 51 18

  Segons plats

Cuixes d’ànec amb peres 7,50 rac.
Mandonguilles amb sèpia  7,50 rac.
Gall d’indi a la catalana 8,50 rac.
Tall rodó de vedella 8,50 rac.
Pollastre de pagès amb llagostins 9,50 rac.
Bacallà amb samfaina 9,50 rac.
Cueta de rap a la marinera 16,50 uni.
Cuixa de cabrit rostida 17,50 uni.
Tall rodó de pollastre farcit (6-8 pers.) 26,50 /kg
Pollastre de pagès farcit al forn (8 pers.) 79,50 uni.

Encarrega 
ja els teus 
plats de 
Nadal

Després de sis jornades, el Bàd-
minton Granollers és el penúltim 
al TOP8 LaLigaSports, la màxima 
competició estatal d'aquest es-
port. Només ha guanyat un en-
frontament, el de la quarta jorna-
da davant el CB San Fernando per 
4 a 3, però n'ha perdut tres per tan 
sols un punt de diferència. "Quan 
el marcador està ajustat, la ba-
lança acostuma a caure de la 
banda de l'equip rival. Estem de 
pega", explica Dani García, capità 
i entrenador de l'equip. L'objectiu 
de la temporada és la salvació i, 
de moment, l'estan aconseguint. 
L'únic equip que perd la categoria 
es qui queda últim, plaça que ara 
ocupa el CB San Fernando, amb 
tots els partits perduts. "És un 
orgull poder dir que juguem a 
la mateixa categoria que la mi-
llor jugadora del món, Carolina 
Martín". Ho fa en el CB Pitiús, l'ac-
tual líder de la competició. 

El Bàdminton Granollers va néi-
xer fa 34 anys gràcies a l'empenta 
de Rafael Lucas, que encara és el 

arxiu

BÀDMINTON | TOP8 LaLigaSports L'OBJECTIU DE LA TEMPORADA ÉS SALVAR LA CATEGORIA EN LA MÀXIMA COMPETICIÓ ESPANYOLA

El Bàdminton Granollers continua
entre l'elit dels clubs estatals 

PENÚLTIMS  Els granollerins només han guanyat un partit en sis jornades

president de l'entitat. "Ell és qui 
ens ha anat engrescant a tots els 
que ara formem part del Bàd-
minton Granollers. El treball 
que s'està fent és enorme", rela-
ta García. Parlem d'un esport que 
només té 900 llicències federati-
ves a Catalunya i 9.000 a Espanya. 
"El nostre futur com a club és in-
cert. Formem part d'una ciutat 
amb uns clubs esportius molt 
potents que estan fent molt bé 
la seva feina. Costa que els ado-
lescents ens escullin a nosaltres 
per practicar esport abans que 
al Club Natació, al Balonmano, a 
l'Esport Club o al Club Bàsquet", 
afegeix.

De moment, però, el Club Bàd-
minton continua amb la seva apos-
ta pels joves jugadors, que tants 
bons fruits ha donat últimament 
amb noms com Carlos Piris i Joan 
Monroy, campions espanyols sub-
17. Les dues últimes apostes són 
Marc Gallardo i Bernat Amaya, als 
quals se'ls hi està donant protago-
nisme en el circuit europeu.  S.E.

Després de sumar per primera 
vegada dos triomfs consecutius a 
la Copa Catalunya aquesta tempo-
rada, el CB Granollers té al davant 
el repte d'aconseguir el tercer per 
fugir de les últimes places. Però no 
serà gens fàcil, perquè qui visitarà 
dissabte (17.45 h) el pavelló gra-
nollerí és el Lliçà d'Amunt, l'actual 
líder amb nou victòries i només 
una derrota. Els de Ricard Ventura, 
per la seva banda, porten quatre 
victòries i cinc derrotes, i ocupen 
l'11a plaça. Però el quart, el Bisbal 
Bàsquet, només té un triomf més. 
La part mitjana de la classificació 
està molt igualada. 

Curiosament, en l'última jornada 
de lliga abans de l'aturada pel pont 
de la Puríssima, el Granollers es va 
enfrontar a l'últim, el Vedruna Grà-
cia, al qual va vèncer amb facilitat 
per 64 a 93. La setmana anterior 
s'havia desfet de la UE Mataró per 
un resultat més ajustat, 63 a 61. 

BÀSQUET  | Copa Catalunya

El CBG pretén
sumar el tercer
triomf seguit
CB GRANOLLERS - LLIÇÀ D'AMUNT

Dissabte, 15  17.45 h Granollers

Obertes les inscripcions
de la prova Iron Climber
Indoorwall Climbing Centers organitza l'Iron Climber, una competició 
d'escalada sota el concepte de l'escalador de ferro, i amb l'antecedent 
de les competicions d'Ironman. L'esdeveniment tindrà lloc als quatre 
centres de la demarcació de Barcelona –Indoorwall El Clot, Indoorwall 
Granollers, Indoorwall Hospitalet i Indoorwall Vic– Els participants 
hauran de visitar els quatre centres entre les 17.25 h del divendres 21 
de desembre, moment en què es pondrà el sol, fins que torni a sortir a 
les 08.14 h del dissabte 22 de desembre. Les inscripcions estaran ober-
tes fins aquest diumenge a www.indoorwall.com/ironclimber.  

ESCALADA  LA COMPETICIÓ DURARÀ PRÀCTICAMENT 15 HORESCOMPETICIÓ  LA CURSA DE TRINEUS AMB GOSSOS ES DISPUTARÀ DISSABTE I DIUMENGE

El cap de setmana, les Franqueses 
acollirà per primera vegada un 
campionat absolut de Catalunya. 
Serà el de múixing terra, organit-
zat pel Club Canicross Les Fran-
queses amb la col·laboració del 
Patronat  Municipal d'Esports, la 
Federació Catalana d'Esports d'Hi-
vern i la Generalitat de Catalunya. 

La cursa, de trineus amb gossos, es 
disputarà dissabte i diumenge a la 
zona esportiva de Corró d’Amunt. 
La competició també serà pun-
tuable per a la Lliga Catalana de 
Canicròs i Múixing de la Federa-
ció Catalana d’Esports d’Hivern. 
Dimecres es va presentar l'esde-
veniment a les antigues escoles de 

Primer campionat català de
múixing terra a Corró d'Amunt

Corró d'Amunt amb la presència 
de l'alcalde, Francesc Colomé; el 
delegat pel regidor d'Esports, Juan 
M. Marín; Joan Puig, vicepresident 
de Neu de la FCEH; Antoni Alon-
so, president del Club Canicross 
Les Franqueses, i Víctor Carras-
co, campió d’Europa i del món en 
Bikejoring. Les Franqueses del Va-
llès pretén donar continuïtat a les 
proves de trineu amb gossos que 
es van iniciar a la dècada dels 90 
i que es realitzaven al recinte de 
Nissan-Can Sala. 
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La nova programació d'Escena 
grAn, que inclou una vuitantena 
d'espectacles entre febrer i juny de 
2019, segueix la filosofia de "fer 
una aposta destacada per al pú-
blic familiar i ser molt variada 
per arribar al màxim nombre 
de ciutadans", avançava el gerent 
del Teatre Auditori de Granollers 
(TAG), Carles Ribell, en la presenta-
ció dimarts de les noves propostes.

L'acte, a la sala petita del TAG, va 
ser conduït pel periodista cultural 
Toni Puntí, que va conversar amb 
els programadors dels cinc equi-
paments que formen part d'Escena 
grAn –Carme Ramon de la Nau B1, 
Laura Llamazares del TAG, Miquel 
Fusté de Can Palots, Txell Remolins 
de Llevant Teatre i Montse Homs 
de la Casa de Cultura Sant Fran-
cesc–, per conèixer els espectacles 
programats que combinen noms 
consagrats, com Les Luthiers i Ara 
Malikian –de renom internacional 
indiscutible–, Antonio Orozco, El 
Tricicle i Dagoll Dagom, amb artis-
tes novells i de la comarca, com l'es-
trena d'Idoti Iranti de Gerard Oms 
al Llevant i les múltiples propostes 
de les formacions residents al TAG 
i d'Amics de la Unió. Els programa-
dors destacaven també les experi-
ències que complementen l'espec-
tacle, com les xerrades amb músics 
a la B1, les prèvies 360º al TAG i els 
sopars a escena a Llevant. i M.E.

El Tricicle, Dagoll Dagom, Sergi López, Albert 
Pla i Els Pets, noms propis d'Escena grAn

TASTET DE LA PROGRAMACIÓ D'ESCENA GRAN

         LLEVANT TEATRE
Frederic Roda tornarà –coincidint amb els 20 anys del 
Teatre de Ponent- per presentar el muntatge Madame 
Marie sobre la repressió de la dona durant el  
franquisme. Llevant també rebrà Nebraska, una història 
que qüestiona la pena de mort, i la companyia de titelles 
per a adults Tutiplen i República Tòxica, que presentarà 
l'espectacle d'improvisació Puppet Pro.

  CASA DE CULTURA 
 SANT FRANCESC

7 ratolins, de la companyia 
Petit Bonhom, és l'obra que 

destaca la programadora 
de la Roda d'espectacles 
infatils, i que convida els 

nens i nenes a partir de 3 
anys a acompanyar el ratolí 

a descobrir el món. D'altra 
banda, el Cantània  

d'enguany al TAG es  
dedicarà a Joan Brossa.

NAU B1
La sala de concerts de Roca Umbert 

programa per primera vegada el FemPop. 
El festival que no vol existir, tres concerts 

íntims en llocs únics de la fàbrica que 
reivindiquen el paper de la dona en els 

festivals de música –actualment amb una 
presència de només el 15%–. La reivindi-
cació serà present sens dubte també amb 

el directe de Soziedad  
Alkoholika que obrirà temporada. No 
seran els únics clàssics a la sala, que 

també acollirà el retorn dels Duble Buble, 
pioners del pop-rock en català.

       CAN PALOTS (CANOVELLES)
Un dels noms propis del cartell del teatre  
canovellí és la companyia Els Joglars, ara 
dirigida per Ramon Fontserè, que hi presentarà 
Señor Ruiseñor. Can Palots també acollirà el 
muntatge La Zanja de Titzina Teatro i La noia de 
la làmpada de la Sala Flyhard, escrita i dirigida 
per la dramaturga Marta Aran.

'Motor i veus', suspèsPep Bou explica el secret de les bombolles
Granollers en Transició i Llevant Teatre han 
suspès la lectura dramatitzada de Motor i Veus 
d'Andreu Rifé i de textos de granollerins que 
reflexionen sobre la mobilitat que es preveia 
aquest cap de setmana per tancar el cicle TRART.

L'actor Pep Bou és el convidat de la nova sessió de dimarts (18.30 h) 
a la parròquia de Sant Esteve del cicle de conferències de les Aules 
d'Extensió Universitària (Agevo). En aquesta ocasió al xerrada durà 
per títol Univers bombolles i donarà veu al franquesí, referent mundial 
d'aquesta tècnica als escenaris.

CULTURA

TEMPORADA FEBRER-JUNY  ELS PROGRAMADORS DEL TEATRE AUDITORI, LLEVANT TEATRE, NAU B1, CASA SANT FRANCESC I CAN PALOTS PRESENTEN NOVETATS

      TEATRE AUDITORI
El TAG encetarà el febrer teatralment amb El preu, una 

peça dirigida per Sílvia Munt que portarà a escena 
grans noms del teatre català com Pere Arquillué, 

Ramon Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom.  
L'equipament també ha aconseguit que al març el 

públic pugui gaudir de Sergi López en una obra coral, 
El chico de la última fila, acompanyat de Míriam Iscla, 
entre d'altres. El Tricicle també hi portarà l'espectacle 

de comiat Hits, i Dagoll Dagom, l'èxit Maremar. Pel 
que fa a la música, el TAG acollirà la presentació del 

darrer disc d'Els Pets –SOM–, i d'Albert Pla –Miedo–.
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Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall · 
Tel. 938 436 339 / 619 843 546  

aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

LLIÇÀ

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

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

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

MÚSICA  EL CASINO ACOLLIRÀ EL DIRECTE D'AQUEST DUET D'INTÈRPRETS EXCEPCIONALS

Marco Mezquida i Manel Fortià, 
a la recta final del cicle de jazz
GRANOLLERS. El 46è Cicle de Jazz 
al Casino encara la recta final amb 
els tres darrers directes, que en-
cetarà aquest divendres un dels 
duets amb més projecció de l'es-
cena jazzística actual. El pianista 
menorquí Marco Mezquida i el 
contrabaixista gironí Manel For-
tià s’uneixen en un projecte ex-
plosiu per transmetre a través del 
petit format la seva particular for-
ma d’entendre la improvisació i 
la interacció dalt de l’escenari, al-
ternant moments de freejazz amb 
melodies conegudes, grooves 
hipnòtics amb aires del flamenc i 
moments percutius amb balades 
minimalistes. 

No es tracta d’un duet de piano i 
contrabaix convencional, sinó que 
en un concert seu pot passar qual-
sevol cosa, tant des d’un punt de 
vista musical com instrumental.

El duet va gravar aquests sons 
en My old flame (Diputació de 
Girona, 2015), el seu primer disc 
conjunt –Mezquida té més de 25 

enregistraments, cinc dels quals 
com a líder–, que inclou composi-
cions originals, estàndards, free i 
cançons populars.

Els darrers concerts
El cicle al Casino continuarà el dia 
21 amb el trio Doin' the thing, que 
interpreta grans clàssics del jazz. 
El darrer concert, el 28 de desem-

jazzGranollerS

DUET  Marco Mezquida i Manel Fortià seran divendres al Casino

bre, anirà a càrrec del JazzGrano-
llers Quintet, en què Joan Sanmar-
tí, Martí Ventura, Dick Them i Joan 
Vidal es faran acompanyar de la 
veu de Víctor Bocanegra, per des-
granar nadales en clau de jazz. 

Dv 14 de desembre, 22 h
Casino. Preu: 8 €

Pompeu Fabra. Una llengua com-
pleta és el títol de l'exposció itine-
rant que dilluns arribarà a la bibli-
oteca Can Pedrals de Granollers, 
en el marc de l'Any Fabra en què 
es commemoren els 150 anys del 
naixement del lingüísta i gramàtic 
català, i el centenari de la publica-
ció de la seva Gramàtica Catalana. 
La mostra, que ha estat produïda 
per la Direcció General de Política 
Lingüística, es podrà visitar fins al 
7 de gener.

A la mostra, vuit blocs exposi-
tius presenten de manera planera 
i amena les dimensions científi-
ques i socials de l’obra de Fabra i 
els elements principals de la seva 
biografia. L'exposició explica la 
trascendència per a la llengua de 
les aportacions de Fabra. A final 
del segle XIX la gent parlava ca-
talà però no el sabia escriure, i 
no tenia presència ni a l'educació 
ni a les administracions. Pompeu 
Fabra –amb la gramàtica, el dicci-
onari i les normes ortogràfiques 

LITERATURA  MOSTRA ITINERANT IDEADA PER LA GENERALITAT

Can Pedrals clou l'Any 
Fabra amb una exposició 
sobre l'impuls a la llengua

publicades– fa que el català es 
converteixi en una llengua com-
pleta i de futur. Els plafons de la 
mostra també expliquen la trajec-
tòria com a estudiant de Fabra, 
així com les seves aficions espor-
tives i la implicació en la moder-
nització del país amb càrrecs a 
diferents institucions.  

Conferència
En el marc de l'exposició, dimecres 
(10 h), el filòleg Jordi Manent serà 
a la biblioteca Can Pedrals per 
pronunciar la conferència Pompeu 
Fabra: el lingüista excepcional i 
el personatge cívic. Fill d'Albert 
Manent i nét de Marià Manent, 
és especialista en Fabra i va ser 
director durant quatre anys del 
Centre de Normalització Lingüística 
de Barcelona. Ara és subdirector
de la Revista de Catalunya.

El folk, postpunk
i pop de Tony Black 
arriba a Can 60
Avui, dijous (21.30 h), el so folk, 
pop i postpunk de Tony Black arri-
barà a Can 60 (Marià Maspons, 4). 
El cantant anglès escriu cançons 
des de l'adolescència i va formar la 
seva pròpia banda, The Collectors, 
amb la qual va editar tres àlbums 
entre 2010 i 2016. Des de 2017 
viatja arreu d'Europa en bibicleta i 
ara fa parada a Catalunya, abans de 
tornar al Regne Unit.

Hyde Abbey, cap de cartell  
de la Nit de Llops d'Asgram
L'entitat Asgram organitza dissabte (23 h), a la Nau B1 de Roca Umbert, 
la tercera edició de la Nit de Llops, una proposta de concerts de gèneres 
alternatius, com el rock dur, el metal i el punk. Enguany, el cap de car-
tell serà el grup de metalcore mataroní Hyde Abbey, que s'han convertit 
en un referent estatal del gènere –amb tres treballs discogràfics–. Hyde 
Abbey ha actuat al Resurrection Fest i ha compartit escenari amb ban-
des com Parkway Drive i Hatebreed. Després d'una aturada, la banda 
prepara ara el quart LP. També pujaran a l'escenari Expel The Grace, una 
formació de death metal melòdic formada el 2009 a Barcelona i que ha 
actuat arreu de l'Estat i a Portugal, així com Far From Oniria, la banda 
més jove que obrirà la Nit de Llops amb els temes del seu disc de debut 
(2016) i del recentment presentat The Parker Coil (2018). 
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GRANOLLERS. Com cada any, el 
Nadal ve precedit de dues grans 
trobades de joves intèrprets al Te-
atre Auditori de Granollers (TAG). 
Primer, dissabte, de la mà de l'Es-
cola Municipal de Música Josep 
M. Ruera, i tot seguit, diumenge, 
d'Amics de la Unió.

Així, doncs, dissabte (17 h) l'Es-
cola de Música celebrarà la tradici-
onal gala nadalenca que, enguany, 
du per títol Trencadís de dansa, 
un espectacle eclèctic de les or-
questres, conjunts instrumentals 
i corals del centre –orquestres de 
guitarres, Minimúsics, Orques-
tra de corda elemental, conjunt 
de flautes, Els Bonsais de Ferran 
Besalduch, Cor elemental, Cor pro-
fessional, Combos i EmSembla de 
jazz,– que comptarà amb la col·la-
boració en la posada en escena de 
l'escola de dansa Àgueda Murillo i 
els balladors de swing de Big Pot-
ters. L'actuació comptarà també, 
com cada any, amb l'orquestra de 
corda professional i el conjunt ins-
trumental de Josep M. Sauret.

L'endemà, diumenge, la famí-
lia d'Amics de la Unió passarà pel 

amicS de la uniÓ

MÚSICA  AMICS DE LA UNIÓ PORTARÀ DIUMENGE AL TEATRE AUDITORI TOTES LES SEVES FORMACIONS I DEDICARÀ LA GALA AL DESAPAREGUT JOSEP BOVER

AUDICIONS  Els més petits d'Amics de la Unió van interpretar l'any passat 'El Trencanous'

TAG. Al matí (12 h), per escoltar 
els més petits –Minimúsics i Ini-
cis– amb la cantata A la carta del 
jove músic de Palau-solità i Ple-
gamans Jordi Arcusa. A la tarda 
(19 h), actuaran la resta de cors 
de l’entitat així com l’Orquestra 

In Crescendo
LA FORMACIÓ GRANOLLERINA 
ACTUARÀ AL TEATRE VICTÒRIA 
de Barcelona de la mà de la cantant 
i pedagoga cardedeuenca Dàmaris 
Gelabert, que hi fa temporada amb 
l'espectacle M'agrada el Nadal. Així, 
els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre 
el conegut grup vocal In Crescendo 
–guanyador del programa televisiu 
Oh happy day!– l'acompanyarà 
sobre l'escenari barceloní.

participatiu. A més dissabte (10 
h), l'escola acollirà un esmorzar 
musical amb els alumnes més ve-
tarans del centre. El programa es 
clourà diumenge (10 h), quan l'Au-
la de Música L'Orquestra organit-
zarà a l'Hotel Granollers l'audició 
Nadal amb country, inspirada en 
la sortida internacional d'aquest 
curs, Califòrnia i la música country.

Dos concerts d'Art-9
En el marc de La Marató [més in-
formació a la pàgina 20], la coral 
Art-9 ha organitzat dos concerts. El 
primer, avui, dijous (19 h), a la Sala 
Tarafa amb els conjunts instrumen-
tals de l’escola i algunes peces adap-
tades i interpretades per als més 
petits que comencen aquest curs a 
tocar en grup. El segon recital serà 
diumenge (12 h), també a la Tarafa, 
en què s'interpretaran nadales per 
part dels diferents grups d'Art-9 i 
de la coral del Círcol Badaloní. i

de Cambra Amics de la Unió. En 
aquest segon concert, que serà a 
les 19h, es podrà escoltar la Peace 
Mass de Bob Chilcott, interpretada 
pels Petits Cantors, el Cor Allegro 
i el Cor Plèiade; i el recull Freedom 
Trilogy amb el Cor Jove, el Cor Mixt 
i el Cor Gospel. Aquest repertori 
de caire més modern tindrà el seu 
contrapunt amb la suite orques-
tral d'El Trencanous de Txaikovski 
que interpretarà l’orquestra i la 
selecció de nadales angleses que 
interpretaran els cors. Enguany, 

Amics de la Unió dedicarà la gala 
a Josep Bover, conegut com a Rap-
sode del Vallès.

El Multiespai de L'Orquestra
D'altra banda, les escoles privades 
de música també celebren les fes-
tes amb audicions especials. És el 
cas de l'Aula de Música L'Orques-
tra, que divendres (19 h) continu-
arà les audicions de finals d'any 
amb les de guitarra, baix i saxo al 
Multiespai, que també acollirà, a 
partir de les 21 h, un micro obert 

Divendres, a partir de les 20 h, 
l'espai juvenil del Gra oferirà una 
nova sessió d'escenari obert, una 
iniciativa que vol oferir l'opor-
tunitat als joves de 12 a 35 anys 
de la ciutat i del Vallès Oriental 
de mostrar les seves habilitats, 

creativitat i talent artístic sobre 
l'escenari. L'activitat és gratuïta i 
oberta, de manera que només cal 
inscriure-s'hi, fins un dia abans, a 
l'adreça electrònica gra@grajove.
cat tot explicant quina activitat 
artística es vol mostrar. 

El Gra ofereix un escenari obert 
GRANOLLERS. La parròquia de Sant 
Esteve acollirà diumenge la 34a 
Trobada de Pueri Cantores que 
organitzen les corals Albada, Sol 
Ixent i el Cor Rogent –cor adult– 
de Granollers, coincidint amb les 
festes nadalenques. A més de les  
tres formacions de la parròquia 
de Sant Esteve també hi partici-
paran altres cors membres de la 
Federació Catalana de Pueri Can-
tores, com el de la Garriga.

Els nens de la pre-coral estaran 
dirigits per Raquel Ríos i Bor-
ja Grèbol; els de la Sol Ixent, per 
Marta Prunés i, de nou, Borja Grè-
bol com a ajudant. Pel que fa a la 
Coral Albada i el Cor Rogent, durà 
la batuta Marc Tost.

El concert començarà a les 
17.30 h i les corals també parti-
ciparan a la missa de les 12 h. Al  
migdia, les corals també faran un 
dinar de germanor.  

L'església acull la 34a 
trobada de Pueri Cantores

Sessió d'improvisació 
de dansa al CAM
El CAM de Roca Umbert acollirà 
dissabte –de 18.30 a 20.30 h– una 
sessió d'improvisació guiada de 
dansa contemporània a càrrec 
d'Èlia López. El taller és gratuït 
però cal inscripció prèvia.

Temps d'audicions i nadales
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La Clínica Dental Ri-
card Trayter ofereix un 
servei integral de salut i 
estètica bucodental. La 
Filosofi a de les nostres 
clíniques és la de donar 
la màxima atenció tèc-
nica i humana, tot amb 
el millor tracte perso-
nalitzat i proper per fer 
sentir al pacient el més 
còmode possible.

Desenvolupem totes les especialitats que requereixen la salut 
i l’estètica bucodental dels nostres pacients, amb els materials 
i les tècniques més avançades i innovadores, per aconseguir el 
benestar físic, psíquic i social dels nostres pacients.

ODONTOLOGIA GENERAL 
PERIODÒNCIA
ENDODÒNCIA
PROSTODÒNCIA
PATOLOGIA ARTICULACIÓ ATM
CIRURGIA ORAL
IMPLANTS DENTALS I ORTODÒNCIA PER A NENS I ADULTS
TRACTAMENT DEL RONCADOR

Fomentant l'economia social 
i solidària a l'escola Ginebró

- Per què sorgeix l'escola Ginebró?
- Gorka: L’escola neix el 1969 a iniciativa 
d’un grup de famílies i mestres que volien 
una escola diferent de la que hi havia –na-
cional o de l’església–. Plantejaven una 
escola nova, laica, catalana i democràtica.
- Com us definiríeu com a centre?
- Maria: Som una escola que té actual-
ment més de 1.200 alumnes i impartim 
formació reglada a infantil, primària, 
secundària, totes les modalitats de bat-
xillerat i cicles formatius d’informàtica i 
esports. Els nostres valors principals són 
la cooperació, com a motor de l’escola; 
la proximitat, ja que pensem que entre 
els alumnes, els mestres, les famílies i les 
persones d’administració i serveis hi ha 
d’haver una relació molt estreta i directa; 
el compromís i la participació de tothom 
en l’organització de l’escola; i la innova-
ció, perquè és un valor que és un motor 
de canvi i una millora constant.
- De quina manera poseu en pràctica 
tots aquests valors que comentes?
- Maria: Per poder treballar els nostres 
valors d’una manera molt transversal, te-
nim una sèrie de projectes que hem anat 
construint amb els anys i que ens ajuden, 
a través del nostre projecte educatiu, a 
transmetre el que seria el nostre ADN.
- Per exemple...
- Maria: Tenim el projecte de filosofia des 
dels 3 fins als 18 anys, tenim un projecte 
de música, un d’arts i un de dansa, i tenim 
molts intercanvis amb altres escoles i 
molts projectes en els quals és molt im-
portant la cooperació entre alumnes.

- Quines accions porteu a terme per 
fomentar l'economia social i solidària?
- Gorka: L’escola té sensibilitat social 
i amb l’entorn, i treballem amb altres 
empreses i entitats, que moltes són co-
operatives, com Garbet, una cooperati-
va que és de neteja i reinserció social; 
Tarpuna, una cooperativa d’horts i tam-
bé d’integració social, o els assessors 
d'advocats FGC. Pel que fa al menjador, 
consumim els productes de quilòmetre 
0 i si pot ser, ecològics, per repartir la 
riquesa. I quant a l’escola, fem projectes 
de voluntariat, pràctiques d’empresa, 
aprenentatge i servei, i ara estem enge-
gant un projecte amb una altra entitat 
del tercer sector.
- Quina relació teniu amb l'Ateneu Co-
operatiu del Vallès Oriental?
- Dolors: La nostra relació va començar 
poc abans de l’estiu i hem signat la carta 
de suport de cara a l’edició de l’any 2019.
- Fa poques setmanes vau acollir la 
Taula del Professorat. Per què aposteu 
per fer aquestes sessions?
- Dolors: Nosaltres pensem que s’ha de 
generar un espai de reflexió i de debat a 
les escoles per fomentar els valors coo-
peratius i l’economia social i solidària, i 
per això vam decidir acollir la Taula del 
Professorat de l’Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Oriental, per ge-
nerar un espai de debat 
i generar recursos en-
tre els diferents centres 
educatius de la comar-
ca que hi participen.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar 
Llinars per conèixer l'escola Ginebró. El Gorka 
Insausti (president de la cooperativa), la Maria 
Expósito (directora pedagògica de l’escola) i la 
Dolors Morcillo (membre del consell rector) ens 
descobreixen la filosofia d'aquest centre referent 
a la comarca i que és gairebé cinquantenari.

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org
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TRADICIÓ  L'OBRA DE FOLCH I TORRES ES VA COMENÇAR A REPRESENTAR AL CENTRE EL 1984

Els Pastorets dels treballadors 
de l'Hospital renoven actors 

GRANOLLERS. Si hi ha 
una activitat arrelada 
a l'Hospital de Grano-
llers és la represen-

tació dels Pastorets, a 
càrrec dels seus professionals, 
des de camillers a metges, pas-
sant per infermers i altres treba-
lladors del centre. La primera re-
presentació és va fer el 1984 i s'ha 
anat repetint durant una trentena 
d'anys, amb només algunes inter-
rupcions algun any.

Enguany, novament, més d'un 
centenar de persones –entre els 
25 actors, la trentena de cantai-
res de la coral i els responsables 
de decorats, vesturari i maquillat-
ge– han treballat perquè aquest 
dissabte (17 h) i diumenge (11 h) 
el clàssic de Folch i Torres torni 
a ser present a la sala d'actes del 
Centre Geriàtric Adolf Montañá.

Baixes i un nou Jeremies
Germà Morlans, una de les tres 
persones que continuen organit-
zant els Pastorets de l'Hospital des 
dels inicis, ha reconegut que en-

guany la representació va perillar 
per les baixes de cinc actors im-
portants. "Vam recuperar antics 
col·laboradors i només ens que-
dava trobar un Jeremies", expli-
ca. Finalment, el farà Albert Novell, 
que no és treballador de l'Hospital, 
però que responia a la crida d'una 
amiga del centre. "Potser el futur 
dels Pastorets de l'Hospital pas-
sa per obrir-los més a gent vin-
culada a Granollers, no directa-
ment a l'Hospital", diu Morlans. 
De fet, sempre hi ha dues persones 

arxiu

LLUQUET I ROVELLÓ  Des de 1984 s'interpreta el text de Folch i Torres

habituals del públic convidades a 
formar part de l'espectacle com a 
pastors, i també hi ha extreballa-
dors que ara treballen en altres 
centres que hi continuen vinculats.

El de Granollers és l'únic hospital 
que té uns Pastorets des de fa dè-
cades i que mostra la voluntat de 
tenir "un vincle amb la comunitat 
i amb les tradicions del país", diu 
Morlans. A més, esdevé un vincle 
també familiar, amb els fills dels tre-
balladors fent de fures i, enguany, 
els dos nens Jesús, néts d'actors. 

Com cada curs, quan s'apropa el 
Nadal, Cambridge School presenta 
la pantomime –una funció teatral 
en anglès que té esperit de comèdia 
musical i que està pensada per a un 
públic familiar–. En la 29a edició, 
l'espectacle, normalment adreçat 
a l'alumnat de l'escola d'idiomes, 
s'obre al públic en general i es re-
presentarà per primer cop al Teatre 
Auditori de Granollers (TAG).

Cambridge School va organitzar 
la pantomime per primer cop el 
1989. El títol d’engany és Fantastic 
beasts, una versió lliure de la pel·lí-
cula Fantastic beasts and where to 
find them. Com sempre, l’obra serà 
interpretada en anglès per profes-
sors nadius de l’acadèmia i narrada 
en català per un presentador.

La funció es farà un únic dia, el 
proper dijous, i hi haurà dues re-
presentacions –una sessió a les 
17.45 h i l’altra a les 19.15 h–. El 
preu íntegre de l’entrada (2 euros 
per persona, excepte nens menors 
de 3 anys que seguin a la falda de 

ENGUANY LA 'PANTOMIME' S'OBRE AL PÚBLIC EN GENERAL

L'espectacle en anglès de 
Cambridge School es farà 
per primera vegada al TAG

l’adult acompanyant) es destinarà 
íntegrament al projecte de Mans 
Unides – Vallès Oriental d’aquest 
any: lluitar contra l’analfabetisme 
amb la millora d'unes instal·lacions 
educatives a Madagascar.

Les entrades són numerades, i es 
poden comprar a qualsevol de les 
nou escoles que Cambridge School 
té a la comarca –Granollers, Caldes, 
Cardedeu, la Garriga, la Roca, Mollet, 
Parets, Sant Celoni i Vilanova–. Si no 

s’esgoten, també es podran adqui-
rir al TAG el mateix dia de la funció. 
La pantomime és una oportunitat 
perquè els nens puguin practicar 
l'anglès mentre gaudeixen d’una re-
presentació familiar divertida que 
es presenta com a avantsala de les 
festes nadalenques.  

La recaptació es destinarà 
íntegrament al projecte de 
Mans Unides de la comarca

El cinema Edison 
s'estrena dimecres 
amb un film sorpresa
El cinema Edison –al Centre Cul-
tural– obrirà les portes dimecres 
(19 i 22 h) amb la seva projecció 
inaugural, una pel·lícula que es 
mantindrà en secret fins al darrer 
moment. El film serà el més votat 
d'una enquesta que ha fet el cine-
ma Edison i que té com a opcions  
les oscaritzades Cinema Paradiso, 
Indiana Jones y el arca perdida, Big 
Fish i La La Land.

Visita comentada a 
l'exposició del Museu 
sobre xilografies
Dissabte (18 h), el Museu de Gra-
nollers ha organitzat una visita 
comentada gratuïta a l'exposició 
Xilografies. La fusta feta imatge, i 
sobre una de les joies de la col·lec-
ció de Rubiralta i Garriga, l'auca 
dels oficis. Així, la xerrada durà 
per títol Una nova mirada de l'au-
ca dels oficis del taller dels Abadal, 
unes peces tallades en boix en ple-
na època del barroc.

L'Adoberia acull un 
taller de dibuix sobre 
la ciutat medieval
L'Adoberia, a la plaça de l'Església, 
acollirà diumenge (11 h) un taller 
de dibuix adreçat al públic fami-
liar –amb infants de 6 a 12 anys– 
que pretén donar a conèixer com 
era la ciutat emmurallada. Sobre 
una plantilla amb la silueta de les 
muralles i els carrers i places prin-
cipals, els participants dibuixaran 
les cases del segle XVI, un cop 
construïda la Porxada.
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Previsió meteorològica
de dijous 13 al diumenge 16 de desembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

13º 5º 14º 5º 15º 5º 18º 8º

Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
M. PILAR JIMENEZ UCERO Carretera de Ribes, 205 
M. BASTE SABE C. Sant Antoni, 74
SAGALES - XALABARDER Plaça Espanya, 11

GRANOLLERS. L’associació Jovent 
Ignorat torna a organitzar el Cap 
d’Any Jove a Granollers sota el nom 
de la Revetlla del Ignorats. Després 
que el 2015 es traslladés a la Nau 
B1 amb un format més petit –en 
què les entrades s'esgotaven en ho-
res– la festa es tornarà a celebrar al 
pavelló El Parquet, com en els inicis.

L’organització celebrarà la 15a 
edició d’aquesta festa, que apos-
ta per "un remember de les mi-
llors nits de Cap d’Any que s’han 
viscut a Granollers". Com en les 
edicions anteriors, les entrades 

només es poden comprar per in-
ternet a www.joventignorat.cat.

Com és habitual a les revetlles 
del Jovent Ignorat, la música en di-
recte i punxadiscos seran els pro-
tagonistes durant tota la nit. The 
Aguateques, un grup de versions 
de música patxanga, pop i disco 
des dels 70 fins a l'electrollatí ac-
tual –passant per l'ska, el rock, el 
funk i la rumba–, seran els encar-
regats de donar la benvinguda al 
2019. Per continuar la festa i fins 
a les 7 de la matinada, hi haurà 
el PD Pausa, el punxadiscos de la 

Disco Inferno de festa major.
A diferència d’altres edicions al 

Parquet, l’accés a les instal·lacions 
canviaran i, per això, els organit-
zadors recomanen estar atents a 
les xarxes socials, des d'on s’anirà 
informant de tots els detalls.

Jovent Ignorat recorda que, com 
en la darrera edició, les portes al 
recinte s’obriran a la 1 de la mati-
nada, es continuarà mantenint el 
servei de guarda-roba, es donaran 
obsequis durant tota la nit i s’aca-
barà la festa amb un esmorzar. El 
preu de l'entrada és de 15 euros. 

TRADICIÓ  L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANTA EULÀLIA ORGANITZA LA 21a EDICIÓ DE L'ESPECTACLE

Uns 130 figurants participen al 
Pessebre Vivent de Corró d'Avall

La revetlla de Cap d'Any del 
Jovent Ignorat torna al Parquet 

LES FRANQUESES. Aquest cap de 
setmana arriba una de les tradi-
cions nadalenques que s'han fet 
indispensables a Corró d'Avall. 
Novament, l'Associació de Veïns 
Santa Eulàlia organitza, als vol-
tants del pati de l'església, el 
Pessebre Vivent, que arriba a la 
seva 21a edició i que, any rere 
any, aplega més de 130 figurants 
que recreen una dotzena de les 

escenes pessebrístiques més 
habituals, amb representacions 
teatralitzades i música en viu. A 
més, també hi col·laboren altres 
entitats, com els soldats romans 
Armats de Mataró.

El Pessebre Vivent de Corró 
d'Avall es podrà visitar dissabte i 
diumenge de 17.30 a 20.30 h i el 
preu de l'entrada per a adults serà 
de 3 euros i per a infants, d'1. 

OFICIS  Algunes de les escenes recreen oficis, com el de pescador

ajuntament

Més activitats

També com cada any per aquestes da-
tes, l'Associació de Veïns Sant Mamet 
de Corró d'Amunt organitza l'activitat 
Fem el pessebre de Nadal, diumen-
ge d'11 a 13 h a les Antigues Escoles. 
L'entitat anima tot el veïnat a construir 
el pessebre del poble, que s'inaugu-
rarà oficialment després de la Missa 
del Gall. D'altra banda, la programació 
de Nadal també comptarà diumenge 
(17.30 h) amb l'espectacle Nadal Fan-
tasy d'Opera Show al Teatre Auditori 
de Bellavista, adreçat a majors de 65 
anys. Dilluns i dimecres, la Bibliote-
ca Municipal (18 h) acollirà el taller La 
nit més llarga, a càrrec de PinTamPon i 
per a infants a partir de 4 anys. A més, 
dimarts (17.30 h), la sala de lectura de 
Can Ganduxer acollirà una hora del 
conte especial de Nadal en anglès.

SANT MAMET ANIMA 
A FER EL PESSEBRE 
DE CORRÓ D'AMUNT
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a tots els clients 
de Granollers i del Vallès

Carrer del sol, 47. Granollers

Joana Almirall 
antiga casa Matas, 
us desitja 

Bones Festes 
i un bon any 2019

Taller per aprendre a fer dorayakis 
En el marc dels DiverDivendres, al centre cívic Palou, 
es farà un taller de dorayakis, un dolç típic del Japó. Es 
faran dos grups, un per a famílies amb infants de 3 a 5 
anys (17.30 h) i un per a nens i nenes de 6 a 11 anys 
(19 h). El taller és gratuït però les places són limitades.

La Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu se celebrarà aquest cap de  
setmana, a partir de divendres (20 h), quan la xef Carme Ruscalleda la inaugurarà, 
i seguidament es farà el pregó a càrrec d'El Nas. Comptarà amb la presència de 
l’alcalde de Cardedeu, Enric Olivé, i Mercè Jubany, presidenta de l’AV del Centre, 
i es clourà amb cantada de nadales a càrrec de l’Agrupació Coral Cardedeuenca.  
La fira d’enguany tindrà més de 180 paradetes amb articles amb motius nadalencs 
tant d’alimentació com de regal, a més dels tradicionals torrons artesanals, entre 
els quals en destaca el torró de borrego, marca d’identitat de la vila. Tot això farcit 
amb les activitats complementàries que, com cada any, es desplegaran pels carrers 
del centre: xocolatades, el tió –es farà un taller per fer-ne i dissabte a les 19 h el 
grup Xip-Xap farà cagar el tió–, l’escudella –a la plaça de Sant Corneli, dissabte a 
les 20 h–, jocs infantils i balls, entre d’altres.  La fira es clourà diumenge (20 h) amb 
el concert a l'església de Santa Maria de Cardedeu d'El cant de la Sibil·la, a càrrec 
de la mezzosoprano Eulàlia Reguart, acompanyada de la Coral Cardedeuenca.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 13
17.30 h Centre Cultural de Bellavista 
Espai Zero. Taller de canapès
18 h Escola Colors 
Festa de la Infància: taller familiar de 
massatges i consciència corporal
DIVENDRES, 14
16.30 h A l'olivera de la Rambla 
23a Fira Mercat de Nadal i 14a Fira 
d'Entitats: Espai dels bons desitjos
17.30 h Centre Cultural de Bellavista 
Festa de la Infància: Taller de música, 
poemes, ritmes i murmuris
DISSABTE, 15
10 h Plaça de l'Ajuntament 
23a Fira Mercat de Nadal i 14a Fira 
d'Entitats [programa a la pàg. 22]
11 h Centre Cultural de Bellavista 
Festa de la Infància: taller de galetes 
15 h Zona esportiva de Corró d'Amunt 
Campionat de Catalunya Múixing Terra 
17.30 h Església de Santa Eulàlia
de Corró d'Avall
21è Pessebre vivent 
DIUMENGE, 16
8 h Zona esportiva de Corró d'Amunt 
Campionat de Catalunya Múixing Terra 
10 h Plaça de l'Ajuntament 
23a Fira Mercat de Nadal i 14a Fira 
d'Entitats [programa a la pàg. 22]
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
11 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt 
Fem el pessebre de Nadal 
17.30 h Església de Santa Eulàlia 
21è Pessebre vivent
DILLUNS, 17
17.30 h Biblioteca municipal 
Taller de Nadal. La nit més llarga
DIMARTS, 18
17.30 h Sala de lectura Can Ganduxer 
Hora del conte especial de Nadal
en anglès
17.30 h Centre Cultural de Bellavista 
Espai Zero. Punt de trobada

arxiu

DIJOUS, 13
17 h Museu de Ciències Naturals
Tallers pràctics Dibuixem la natura
17.45 i 19.15 h Teatre Auditori
A Christmas Pantomime,
de Cambridge School
18 h Centre cívic Palou 
Festa d'Hivern
18 h Gra. Equipament juvenil 
Xerrada sobre alcohol i adolescència
18.45 h Biblioteca Roca Umbert 
Library talks. Conversa en anglès
19 h Sala Francesc Tarafa 
Concert de Nadal d'Art-9
DIVENDRES, 14
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Fira del Disc
9 h Plaça de la Corona 
Fira d'Artesans
17 h La Troca. Roca Umbert 
Taller. Vine a fer el teu pessebre
17.30 h Escola Salvador Llobet 
Xerrada. Nadal amb consciència
17.30 h Centre cívic Can Gili 
Festes d'hivern
18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada El racó de la felicitat
19 h Aula de música L'Orquestra 
Audició de guitarra, baix i saxo
19 h Plaça Jaume I
Escudella de Nadal de l'AV Lledoner
20 h Gra. Equipament juvenil 
Escenari obert
21 h Llevant Teatre 
Lectura dramatitzada de Motor i veus
22 h Casino
Jazz. Marco Mezquida & Manel Fortià
DISSABTE, 15
10 h Aula de música L'Orquestra
Esmorzars musicals
10 h Plaça de les Olles 
Les delícies del Nadal. Brou de l'AV 
16.45 i 18.15 h Museu La Tela
Planetari familiar. Eclipsi lunar  
en el cel d'hivern
17 h Centre Geriàtric A. Montaña
Pastorets de l'Hospital
17 h Teatre Auditori
Trencadís de danses
18 h Roca Umbert 
Visita guiada. La Tèrmica dels 
gregorins i les gregorines
18 h Pavelló el Parquet
Festival de Nadal de patinatge artístic
18 h Museu de Granollers
Visita a l'exposició Xilografies
18.30 h Roca Umbert. CAM 
Improvisació guiada de dansa  
amb Èlia López
18.30 h Plaça de l'Església
Observació de la lluna a ull nu i amb 
telescopi
22 h Gra. Equipament juvenil 
Nit de Llops
22 h La Troca. Roca Umbert 
Ballada de swing

AGENDA

Ruscalleda inaugura la Fira 
del Torró Artesà de Cardedeu

Ajuntament de Granollers 
El mercat municipal. De la Porxada 
a Sant Carles. Mostra fotogràfica de 
l'Arxiu amb dels 50 anys del Mercat 
de Sant Carles. Fins a l'1 de març 
Museu de Ciències Naturals 
Descobreix els ratpenats i  
Escarabats. Fins al 30 de desembre 
Museu de Granollers 
Xilografies. La fusta feta imatge. 
Fins al 5 de gener
Mirades i diàlegs. Permanent. 
AB Galeria d'Art
Temps de meditació de J. Uclés, A. 

23 h Casino 
Festa de country
DIUMENGE, 16
10 h Local AV Can Mònic
Xocolatada solidària amb La Marató
11 h Centre Geriàtric A. Montaña
Pastorets de l'Hospital
11 h L'Adoberia
Dibuixem la ciutat medieval
11 h Roca Umbert 
Visita guiada. La Tèrmica
dels gregorins i les gregorines

12 h Teatre Auditori 
Concerts de Nadal
16 h Sala Francesc Tarafa 
Concert de Nadal de l'escola Art-9
17.30 h Església de Sant Esteve
Concert. 34a trobada de Pueri Cantores
18 h Pavelló el Parquet 
Festival de Nadal de patinatge artístic
18 h Casino 
Ball social amb Tovares
19 h Llevant Teatre 
Lectura dramatitzada de Motor i veus
DILLUNS, 17
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Escriure't. Taller d'escriptura jove
18 h Can Jonch
Les tertúlies de l'Arxiu: 50 anys fent 
mercat
19 h Biblioteca Can Pedrals
Llegir el teatre. Club de lectura
DIMARTS, 18
11 h Can Jonch
Ajuda'ns a identificar fotografies  
antigues de Granollers. Grup de treball 
de l'Arxiu Municipal
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (10-11 anys)
18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura jove (12-16 anys)
18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència d'Agevo sobre l'univers
de les bombolles de Pep Bou 
19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica
DIMECRES, 19
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte per a majors de 3 anys
18 h Centre cívic Jaume Oller 
Festa d'hivern 
19 h Biblioteca Can Pedrals
Conferència. Pompeu Fabra: el lingüista 
excepcional i el personatge cívic
19 h Biblioteca Can Pedrals
Literature and characters. Conversa  
en anglès sobre literatura
19 h Cinema Edison
Estrena del cinema Edison  

Laporta, F. Serra, A. Clavé i J. Muxart 
Biblioteca Can Pedrals
Exposició de l'Associació Fotogràfica 
Jaume Oller. Inauguració, divendres 
23. Fins al 15 de desembre
Pompeu Fabra. Una llengua  
completa. Inauguració el dilluns.  
Fins al 7 de gener 
La Gralla
Exposició dels premis Dolors  
Porredon. Fins a l'11 de gener

Les Franqueses
Artemisia
Linogravats, de Ramon Bufí.  
Fins a finals de desembre
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