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EN PORTADA

Impuls a les
cooperatives 
com a fórmula
de negoci

“ÉS EL MODEL MÉS OBERT A LA SOCIETAT, TOTS 
COBREM EL MATEIX I COMPARTIM DECISIONS”

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, 
actiu des de fa just un any, presenta
una diagnosi de l’estat de l’economia
social i solidària a la comarca

GRANOLLERS. L’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental ha presentat 
un balanç de la seva activitat en 
aquest primer any de vida, en què 
destaca que han participat un mi·
ler de persones en la setantena 
d’accions que s’han organitzat. 
A més, s’han fet una quarantena 
d’acompanyaments a persones 
emprenedores, associacions i col·
lectius que volen constituir·se en 
cooperativa. També s’han orga·
nitzat sessions formatives adre·
çades tant a emprenedors com a 
prescriptors públics i privats. S’ha 
contactat i treballat conjuntament 
amb nombrosos centres educatius 
de la comarca i s’han fet formaci·
ons en cooperativisme i economia 
social a més de 300 alumnes de 
secundària. En total s’han fet acci·
ons en 12 municipis diferents.

56 cooperatives actives 
D’altra banda, l’Ateneu també ha 
elaborat una diagnosi de l’econo·
mia social i solidària a la comar·
ca –la primera que es fa al Vallès 
Oriental en àmbit comarcal–, amb 
la col·laboració de l’Observato·
ri d’Estudis del Vallès Oriental i 
centrada en el cas concret de les 

Una de les cooperatives que s’està 
posant en marxa gràcies a  
l’assessorament de l’Ateneu  
Cooperatiu és Whatchit Films, una 
productora audiovisual amb seu 
a Granollers especialitzada en 
“explicar històries socials i donar 
veu a la gent que no té veu”, explica 
Laura Páez, una de les integrants 
de l’equip. La nova cooperativa està 
impulsada per tres joves granollerins 
amb l’objectiu de generar continguts 
propis després de treballar per altres 
productores. Segons admet Páez, 
“inicialment no sabíem quina forma 

jurídica havíem de donar a l’empresa 
que volíem constituir, per això vam 
anar a Can Muntanyola a  
assessorar-nos”. Va ser aquí on 
se’ls va posar en contacte amb  
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, 
que els va ajudar a “analitzar els  
diferents models de negoci,  
possibles estratègies de màrqueting 
i diferents vies que abans no ens 
havíem plantejat”, diu Fran Linares, 
un altre integrant de la cooperativa 
juntament amb Páez i Riccardo 
di Natale. “Al final vam veure que 
aquest era el model d’empresa que 

més s’adequava a la nostra filosofia, 
ja que és el més obert a la societat: 
tots cobrem el mateix i compartim 
les decisions”, diu Páez, qui explica 
que l’Ateneu els assessora en tot allò 
que necessiten, sobretot a l’hora de 
fer tràmits administratius, de gestoria 
o per liquidar impostos. “També ens 
han ajudat a redactar els estatuts, que 
segurament és la part més difícil”, diu 
Páez, “ja que les cooperatives es 
regeixen per una llei pròpia”. “Ara ja 
hem registrat la denominació social 
i al gener ja estarem constituïts com 
a cooperativa”, apunta.

cooperatives. La comarca comp·
ta amb 170 cooperatives, de les 
quals només 56 estan actives. 
Aquestes 56 estan registrades en 
17 municipis de la comarca, la 
majoria de les quals a Granollers, 
les Franqueses, Mollet, Caldes i 
Cardedeu. Entre actives i inacti·

ves, Granollers compta amb una 
cinquantena de cooperatives i les 
Franqueses amb una vintena. El 
75% són de treball associat, i es·
tan presents en diferents sectors 
–cultura, serveis, consum, etc.–. 
“Això ens demostra que l’econo-
mia social i solidària és present 

i té lloc en qualsevol sector”, 
expliquen des de l’Ateneu. Segons 
les dades analitzades per l’Ateneu, 
el 38% de cooperatives inscrites 
actualment es van crear fa més de 
20 anys, el 28% tenen entre 10 i 
20 anys, i el 34% s’han creat en els 
últims 10 anys. i s.carrillo

whatchit films

Segona vida

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental 
duu a terme una campanya per asses-
sorar empreses mercantils que tin-
guin dificultats per tirar endavant amb 
risc d’abaixar la persiana, ja sigui per 
problemes econòmics o fiscals, com 
a causa d’una jubilació, per exemple. 
L’entitat aposta per mirar de donar 
una “segona oportunitat” a aquestes 
empreses i reconvertir-les en coo-
peratives per regenerar els negocis i 
implicar els treballadors en els projec-
tes empresarials. “El model coopera-
tiu pot ser la solució per a empreses 
properes al tancament”, asseguren. 
De fet, algunes empreses mercantils 
han vist en la seva reconversió en coo-
perativa una oportunitat per regenerar 
el negoci, obtenir més finançament, 
compartir responsabilitats i dotar l’or-
ganització d’un funcionament més de-
mocràtic, participatiu i motivador.

RECONVERTIR-SE
EN COOPERATIVA
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Ordenances fiscals Diumenge, veredicte de l'Home dels Nassos 2018
El ple de l'Ajuntament de les Fraqueses ha 
donat el vistiplau definitiu a la modificació 
d'ordenances fiscals per a 2019. L'oposició
es queixava que no se'ls permet al·legar als 
punts de les ordenances que no es modifiquen.

Diumenge (19 h), la Colla dels Blaus farà públic el guanyador del premi 
l'Home dels Nassos, que reconeix qui "ha tingut els sants nassos de 
fer-la o dir-la ben grossa el 2018, per bé o per mal". Els finalistes, 
que es poden votar a blausdegranollers.cat/homedelsnassos, són el 
cinema Edison, Cs, Integració de la ronda Sud, Dani Mateo, entre d'altres.

GRANOLLERS. L'Ajuntament de Gra·
nollers planteja la via judicial per 
reclamar els 1.190.700 euros que 
la Generalitat hauria d'haver pagat 
de subvenció de les escoles bressol 
públiques des de 2014 i fins al curs 
2017·2018. La junta de govern lo·
cal ha acordat tornar a requerir el 
pagament del deute i adreçar un 
comunicat al Departament d'Ense·
nyament en què s'informa que, si en 
un mes no rep resposta, s'iniciaran 
les mesures legals.

El consistori granollerí, de fet, va 
ser dels primers al país en iniciar 
processos per reclamar les aporta·
cions de la Generalitat a les escoles 
bressol municipals –segons el terç 
Govern·Ajuntament·famílies apro·
vat per llei el 2009–. El Departa·
ment d'Ensenyament va deixar de 
pagar el seu terç el curs 2012·2013 
arran de les retallades. Segons 
ha explicat el regidor d'Educació, 
Francesc Arolas, l'Ajuntament ja 
va reclamar la part corresponent 
al govern català i aquest "va pagar 
una part significativa dels cursos 
2012-2013 i 2013-2014, per la 
qual cosa vam aturar el procés". 
L'aportació fins a les retallades era 
de 1.800 euros per alumne i any, 
una xifra que a partir de 2013 es va 
acordar que es rebaixaria a 1.300 

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. El 
primer premi, El Gordo, de la rifa 
de Nadal –premiat amb 4 milions 
d'euros per cada sèrie– ha esquit·
xat el Vallès Oriental. De fet, el 
número 03.347 ha estat molt re·
partit arreu de l'Estat.

El Gordo s'ha venut a Granollers, 
Cardedeu i Sant Feliu de Codines 
–en aquests casos es tracta d'un 
sol dècim per administració, però 
que ha deixat 400.000 euros per 
bitllet–. En el cas de Granollers ha 
estat a l’administració número 7 
del carrer Travesseres, coneguda 
com la Cantonada d'Or, regentat 
per Marc Egea i Maria Jiménez. 

Tant ells com els treballdors de 
l'adminstració dissabte celebraven 
amb cava haver donat la sort amb 
el dècim del 03.347 venut.

A Catalunya s'han venut 15 bit·
llets del Gordo de Nadal en dife·
rents administracions de la ciutat 
de Barcelona i quatre més a Sa·
badell. També s'ha col·locat dos 
dècims a Santpedor, a Olot i a Seu 
d'Urgell.

D'altra banda, a les Franqueses 
s'ha repartit una petita part del 
quart premi del número 67.774 
–dotat amb 20.000 euros per dè·
cim–, al número 300 del carrer 
Girona, tocant a Granollers.  

El Gordo de la rifa de 
Nadal esquitxa el Vallès

arxiiu / ajuntament

ENSENYAMENT  UNA SENTÈNCIA DEL TSJC OBLIGA EL GOVERN A PAGAR UNS 30 AJUNTAMENTS LOTERIA  PETITA PART DEL QUART PREMI, AL CARRER GIRONA

L'Ajuntament reclama 1,2 
milions a la Generalitat del 
finançament d'escoles bressol

ESCOLES BRESSOL Ensenyament va deixar de pagar el seu terç el 2012

cantonada d'or

LA CANTONADA D'OR  Va vendre un dècim del primer premi de la rifa

durant quatre anys. Així, l'import 
que reclama ara l'Ajuntament és 
fruit de la suma d'aquest 1.300 eu·
ros durant els cursos 2014·2015, 
2015·2016 i 2016·2017, així com 
dels 1.600 euros del curs 2017·
2018, en què l'acord per quatre 
anys ja havia acabat. La sentència 
del TSJC de principis d'any en què 
es condemnava la Generalitat a in·
demnitzar uns 30 ajuntaments per 
l'impagament del terç de les escoles 
bressol ha fet que els darrers mesos 
molts ajuntaments hagin optat per 
la via judicial a l'hora de reclamar 
l'import. Aquest ajuntament van 
optar per la via del contenciós ad·
ministratiu i van obtenir sentència 

favorable, tot i que la Generalitat 
també hi ha recorregut en cassació.

Granollers va fer una primera 
reclamació formal a l'abril que no 
ha rebut resposta, assegura Arolas. 
Per això, el govern local tornarà a 
enviar el requeriment que, si en el 
termini d'un mes no ha estat res·
post, se seguirà de l'obertura d'una 
demanda judicial. "És de justícia 
que ens ho tornin", diu el regi·
dor, tot i que preferiria arribar a 
un acord a recórrer als tribunals, 
i reconeix que l'actual conselleria 
"està mirant de pagar a tothom. 
Però no sabem si quan canviï el 
govern es respectarà aquesta 
voluntat", diu Arolas.  m.e.

SOCIETAT
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GRANOLLERS. La Policia Local ha 
sancionat un conductor de Cer·
danyola del Vallès per abando·
nar mobles a la vorera del carrer 
Mas Estaper, al barri de Can Gili. 
Els fets van passar dimecres 19 
quan un veí del barri va avisar la 
Policia Local en presenciar que el 
conductor d'una furgoneta deixa·
va els mobles al carrer. La Policia 
Local va aturar el conductor i li va 
demanar que els tornés a carregar 
per portar·los a la deixalleria. Com 
que s'hi va negar, se l'ha sancionat 
amb una multa de fins a 700 eu·
ros, tal com preveu l'ordenança 
d'espais d'ús públic i civisme.

D'altra banda, l'Ajuntament de·
mana als veïns i veïnes de la ciutat 
que el dia 31 de desembre –com ja 
va passar la vigília de Nadal– dipo·
sitin les escombraries abans de les 
14 h. Amb aquesta col·laboració 
es vol evitar que les escombraries 
quedin acumulades dins del con·
tenidors diverses hores. D'altra 
banda, l'1 de gener no es col·loca·
ran les plataformes en l'àmbit de 
l'illa de vianants, com tampoc no 
es va fer per Nadal i Sant Esteve. 
Per això el veïnat que les feia ser·
vir haurà de dipositar les escom·
braries i la recollida selectiva als 
contenidors més propers. 

ENXAMPAT UN VEÍ DE CERDANYOLA DESCARREGANT TRASTOS

ajuntament

ABOCAMENT  L'home es va negar a recollir el que havia llançat al carrer

LES FRANQUESES. Fomentar de 
manera integral i transversal el 
civisme i la convivència activa al 
municipi promocionant relacions 
de respecte, confiança i solidaritat 
entre les persones. Aquest és l’ob·
jectiu principal del Pla per la Pro·
moció de la Convivència i el Civis·
me aprovat dijous al ple municipal 
amb els vots favorables de tots els 
grups excepte els d’ERC, que va 
abstenir·se en considerar que el 
document era "poc concret".

El pla preveu optimitzar, conso·
lidar i estendre a tot el municipi 
recursos i accions que ja funcio·
nen en alguns punts, especialment 
a Bellavista, on el Pla de Barris ha 
permès desenvolupar accions 
com el servei de suport, assesso·
rament i mediació a les comuni·
tats de veïns; l’acompanyament 
en la rehabilitació i millora d’ha·
bitatges; o projectes com Vincles, 
comunitat i escola, o Sensibilitza·
ció en civisme, entre d’altres. El 
pla també preveu línies d’actuació 

que s’aniran concretant cada any 
a partir dels reptes que es plan·
tegin en matèria de civisme, com 
podran ser plans d’accessibilitat 
als habitatges o elaborar un mapa 
d’espais buits a l’aire lliure.

“La convivència és un valor 
que va més enllà de la coexis-
tència pacífica”, deia el regidor 
del Pla de Barris, Joan Antoni Ma·
rín; “per això cal promoure un 
marc de respecte, confiança i 
solidaritat als espais públics, 
el carrer i els equipaments”. 
El regidor també exposava que 
el pla és fruit del treball d’un 
any en què “s’ha fet una àmplia 
consulta a la ciutadania, asso-
ciacions i tècnics i polítics de 
l’Ajuntament”, i que tot el procés 
s’ha definit a partir de tres àmbits 
d’actuació: els espais veïnals, els 
espais públics –que inclou tant 
equipaments com espais a l’aire 
lliure– i el conjunt del municipi.

En el debat del punt, Eli Pericas 
(ILFC) assegurava que “sobre el 

paper hi ha bones idees, però 
després no veiem que es con-
cretin”. “Potser caldria ser més 
ambiciós i no quedar-se només 
en estendre a la resta del mu-
nicipi allò que ja es fa a Bella-
vista”, afegia Rafa Bernabé. ERC 
valorava que “el pla és neces-
sari, està molt ben fet i és tèc-
nicament impecable”, però “hi 
trobem a faltar el detall de les 
accions anuals i les assignaci-
ons pressupostàries”, indicava 
la regidora Rosa Cassà. 

Joan Antoni Marín, per la seva 
banda, assegurava que el pla “no 
quedarà com un brindis al sol” 
i que "aviat es veurà com s’apli-
quen a tot el municipi aspectes 
com el servei de suport a les co-
munitats de veïns o els ajuts a la 
rehabilitació d’habitatges". 

El desplegament del pla, que 
abastarà tot el municipi i tindrà 
una durada de quatre anys, es co·
ordinarà des de l’àrea de Partici·
pació i Relacions Ciutadanes. 

Aprovat un pla per fomentar 
el civisme i la convivència

CIUTADANIA  S'ESTENDRAN A TOT EL MUNICIPI ACCIONS QUE JA FUNCIONEN A BELLAVISTA

Multa de 700 € per llançar 
mobles al carrer a Can Gili

Els Mossos d’Esquadra han activat 
un any més el dispositiu especial de 
seguretat Grèvol coincidint amb la 
campanya de Nadal per tal de pre·
venir i reduir els fets delictius més 
habituals d'aquests dies, com furts, 
robatoris en comerços i estrebades 
al carrer. D’aquesta manera es pre·
tén garantir la seguretat als princi·
pals eixos, centres i zones comerci·
als amb més presència policial. La 
campanya acabarà el 13 de gener, 
després del període de rebaixes. 

Més vigilància per la 
campanya de Nadal

Segons el Consorci de Residus del Vallès Oriental, cada habitant de Granollers 
genera durant les festes de Nadal gairebé 29 quilos d'escombraries, sumant 
totes les fraccions (orgànica, paper, envasos, vidre i resta), una xifra que suposa 
comparativament respecte a qualsevol altre mes de l'any un augment de 2 quilos 
per habitant. Concretament, l'increment de paper i cartró es calcula en un 25%, 
mentre que la recollida de vidre creix un 17% i la d'orgànica ho fa un 5%. Per tot 
plegat l'Ajuntament de Granollers ha reforçat la recollida durant les festes, tant 
pel que fa a la selectiva com a la resta.

Dos quilos més de residus per cap
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P.- Tinc hipertiroïdisme i he sentit 
que com a conseqüència puc patir 
també hipertensió. És així?
R.-Desconec de quina font ha re-
but la informació, però és un error 
relativament freqüent creure que 
l’hipertiroïdisme s’associa a la hi-
pertensió. Com que la simptomato-
logia de l’hipertiroïdisme –l’excés 
d’hormones tiroïdals– accelera el 
metabolisme amb símptomes car-
diovasculars com la taquicàrdia, 
la sudoració, intolerància a la ca-
lor, etc., erròniament s’ha associa 
aquesta dolència a la hipertensió.

P.-Quina prova és millor, un TAC o 
una ressonància?
R.-No hi ha una resposta concreta, 
ja que sempre depèn de per què 
se sol·liciti la prova. De fet, moltes 
vegades són proves complemen-
tàries. En línies generals i resumit 
de manera simple: el TAC s’utilit-
za més per veure lesions òssies, 
toràciques i abdominals o per a la 
detecció de tumors, mentre que la 
ressonància és més útil per veure 
teixits tous, com lligaments i ten-
dons o per a patologies cerebrals. 
Les particularitats de cada pacient, 
com embarassades o portadors 
d’implants, també poden aconse-
llar una o altra prova.

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

URBANISME  EL CANVI D’ÚS DEL SÒL ES PRODUEIX ENTRE ELS CARRERS SANT ANTONI, SANT JOAQUIM I CARRETERA DE CÀNOVES

policia local

ACCIDENT  Un xoc frontal va causar quatre ferits la setmana passada

L’enllaç entre el camí de Marata i 
la carretera C·251, entre Grano·
llers i Cardedeu, va registrar di·
mecres de la setmana passada un 
xoc frontal entre dos vehicles que 
va causar quatre ferits, dos adults 
amb pronòstic menys greu i dos 
menors ferits lleus. L’accident va 
motivar un prec d’ERC al ple de les 
Franqueses per demanar que es 
prohibeixi el gir a l’esquerra en la 
sortida de Marata en sentit Carde·
deu vista l’elevada perillositat que 
suposa aquesta maniobra. L’alcal·

Les Franqueses insta 
la Roca a senyalitzar 
la sortida de Marata

L’Ajuntament de les Franqueses 
farà un pas més en la pacificació 
del camí de Marata i, tal com s’ha 
acordat recentment amb els veïns, 
s’aixecarà un ressalt davant de cal 
Tort per obligar els vehicles a re·
duir la velocitat i es col·locarà una 
tanca que separi la calçada del camí 
de vianants entre el pont de la riera 
Carbonell i l’aparcament del Cen·
tre Cultural. L’actuació es farà en 
un tram del vial de manera experi·
mental per valorar·ne els resultats 
abans d’ampliar·ho a la resta. 

Tram experimental 
per pacificar
el camí de Marata

de, Francesc Colomé, va indicar 
que el punt concret de l’accident 
és terme municipal de la Roca, i va 
recordar que l’Ajuntament ja ha 
demanat en diverses ocasions al 

municipi veí que senyalitzi aquest 
punt. “Si fos per nosaltres, fa 
temps que hauríem prohibit el 
gir a l’esquerra en aquesta cruï-
lla”, deia Colomé. 

LES FRANQUESES. El ple de dijous va 
aprovar provisionalment, amb els 
vots a favor de l’equip de govern 
i l’abstenció de la resta de grups, 
la resolució d’al·legacions i la mo·
dificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana per transfor·
mar d’ús industrial a residencial 
l’anomenada unitat d’actuació 21A, 
l’illa compresa entre el carrer Sant 
Antoni i la carretera de Cànoves, a 
Corró d’Avall. Aquesta modificació 
comportarà, quan es desenvolupi 
el sector urbanísticament, la subs·
titució de les naus industrials actu·
als per habitatges i una zona verda, 
la prolongació del carrer Sant An·
toni fins a enllaçar amb la carretera 
de Cànoves i la creació d’una zona 
d’espai lliure que donarà continuï·
tat a l’itinerari per a vianants entre 
la rambla i la plaça de l’Espolsada.

superiors a ús residencial.
La regidora Èlia Montagud, l’Ima·

ginem les Franqueses en Comú 
(ILFC), demanava “més sensibili-
tat mediambiental” en el projecte 

Segons la previsió inicial, els edi·
ficis que es construeixin s’alinea·
ran als carrers Sant Joaquim i Sant 
Antoni, amb la planta baixa desti·
nada a ús comercial i les plantes 

arxiu

NAUS INDUSTRIALS  L’espai podrà acollir habitatges i zones verdes

i que part dels baixos es destinin a 
“equipaments socials”, unes peti·
cions que, segons el regidor d’Ur·
banisme, Jordi Ganduxé, “s’hauran 
de valorar quan s’abordi el pro-
jecte d’urbanització, no durant 
la modificació de l’ús del sòl d’in-
dustrial a residencial”.

D’altra banda, la modificació del 
planejament en aquest punt tam·
bé preveu la reordenació del sec·
tor adjacent, l’anomenat UA21B, 
que comportarà l’enderroc de 
l’antic edifici del BBVA per donar 
coherència a tot el conjunt.

L’àmbit d’actuació dels dos sec·
tors passa a tenir una superfície 
de 14.813 metres quadrats, dels 
quals 2.836 estan destinats a sis·
tema viari, 3.046 a zones verdes i 
8.931 a sòl residencial. Ara serà la 
Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Generalitat qui haurà d’apro·
var definitivament la modificació 
abans no es reparcel·li i es desen·
volupi l’espai urbanísticament. 
“Es tracta de treure una zona 
industrial del centre del poble 
per fer-hi habitatges i zones 
verdes”, concloïa l’alcalde, Fran·
cesc Colomé.  x.l.

L’últim reducte de sòl industrial 
al nucli urbà de Corró d’Avall
es converteix en residencial
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La Unió d'Empresaris d'Automoció 
de Catalunya, en el marc de la cam·
panya Tallers Solidari, ha recollit 
aliments per a la Fundació El Xiprer 
de Granollers. La iniciativa consis·
teix en què els tallers ofereixen lli·
bres –de Plataforma Editorial– als 
clients a canvi dels aliments. En·
guany hi han col·laborat Automò·
bils J. Palet, Taller Martinet, Garatge 
Nadal, Garatge Cinto, Grup Auto·
mòbils Bertran, Taller J. Villagrasa, 
Taller Tuset, Ballestas J.J.M., Tallers 
Esclusa, UEAC i la UEI. 

L'entitat Recursos Educatius per a 
la Infància en Risc (REIR) ha ence·
tat l'habitual venda nadalenca de 
les piruletes solidàries REIR, una 
llaminadura que elabora l’obra·
dor Xocolates Granollers i que 
permet recaptar fons per tal que 
cap nen es quedi sense joguina la 
nit de Reis. Es tracta d’un projecte 
que neix com a solució a les difi·
cultats amb què es troben algunes 
famílies en situació de vulnerabi·
litat a l’hora de fer regals als petits 
de la casa durant la nit de Reis.

Cada piruleta val tres euros i es 
pot comprar fins la setmana an·
terior al 6 de gener en diversos 
comerços de la ciutat, a la mateixa 
entitat i a través del correu elec·
trònic reir@reir.cat

La campanya de les piruletes 
REIR s'intensificava el passat cap 
de setmana amb una parada da·
vant del Museu, atesa per volunta·
ris de l'escola Jardí. El proper cap 
de setmana la llaminadura també 
es podrà comprar al Parc Infantil 
de Nadal (PIN) al Palau, i el 3 i 4 
de gener serà a la venda al cam·

Uns 500 caminaires clamen 'Ni una més'
LES FRANQUESES. El Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses va 
organitzar, diumenge al matí, una cursa solidària –que molta gent va fer 
caminant– amb Laura Luelmo, la jove mestra de Huelva assassinada  
després de patir una agressió sexual. Per rebutjar el cas, es va convocar  
al Complex Esportiu Municipal, d'on va arrencar la caminada d'uns set  
quilòmetres fins a Llerona i tornar. La convocatòria, amb els lemes 
#Niunamas i #TodasSomosLaura, demanava portar indumentària de color 
negre o morat. Dimecres de la setmana passada, Laura Luelmo va sortir a 
córrer a primera hora de la tarda i no se'n va saber res més. S'havia  
traslladat feia poc a la població d'El Campillo, a Huelva, on havia obtingut 
una plaça de professora de plàstica en un institut. Dilluns, un voluntari  
que participava en les tasques de recerca va localitzar el seu cos.

@a4elKm

SOLIDARITAT   REBUIG A L'ASSASSINAT DE LAURA LUELMO LA PIRULETA QUE FA POSSIBLE LA CARTA ALS REIS CAMPANYA DE NADAL

El gremi de 
l'automoció 
recull aliments 
per al Xiprer

REIR enceta la campanya de 
les llaminadures més dolces

reir

EL DISSENY DE LA PIRULETA 2018

pament del patge Gregori a Roca 
Umbert.

L’any passat, REIR va aconse·
guir vendre més de 3.000 piru·
letes per poder cobrir totes les 
sol·licituds rebudes. Les joguines 
que es regalen als infants contri·
bueixen a l’educació o a l’oci, i són 
productes no violents, no sexistes 
i no discriminatoris.   m.e.
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L'HOSPITAL RECONEIX 
ELS PROFESSIONALS 
QUE FA 25 I MÉS DE
40 ANYS QUE HI SÓN

La setmana passada, l’Hospital General de Granollers va celebrar a la sala d’ac-
tes del Centre Geriàtric Adolfo Montañá l’acte d’homenatge als professionals de 
l’Hospital que en el decurs de l’any 2018 han fet 25 i 40 anys o més que treballen 
al centre, i de comiat de les persones que s’han jubilat durant aquest any. Aquest 
és un acte que se celebra cada any, coincidint amb l’inici de les festes de Nadal. 
Enguany, són 28 les persones que celebren els seus 25 anys a la institució, 22 
els professionals que en celebren 40 anys o més, i 23 que fan el comiat per la 
jubilació.

GRANOLLERS. L’Institut Carles Vall·
bona va recollir la setmana passa·
da els reconeixements dels Premis 
de Recerca Jove 2017, que atorga 
la Secretaria d'Universitats i Re·
cerca del Departament d'Empresa 
i Coneixement de la Generalitat. 
Així, l'exalumna Paula Macías, pre·
miada pel seu treball de recerca 
dedicat a la presència femenina en 
el nomenclàtor granollerí, va re·
collir el guardó de la mà del presi·
dent de la Generalitat, Quim Torra. 
El professor Ivan Nadal, tutor de la 
Paula, va recollir, en representació 
de l'Institut Vallbona, el diploma 
que reconeix el centre pel foment 
de l'esperit científic del jovent, de 
recerca i de creativitat científica. i

El Vallbona recull 
el premi de recerca 
jove del Govern

hgg

EDUCACIÓ  DIPLOMA AL FOMENT DE L'ESPERIT CIENTÍFIC SALUT  COMIAT ALS TREBALLADORS DEL CENTRE SANITARI QUE S'HAN JUBILAT AQUEST 2018

Desfibril·ladors al camp 
de futbol de la Font Verda  
i a les pistes d'atletisme
GRANOLLERS. Des de la setmana 
passada, Granollers compta amb 
dos nous desfibril·ladors situats 
en dos equipaments esportius, el 
camp de futbol de la Font Verda 
i les pistes d'atletisme. Així, amb 
la instal·lació d'aquests nous dis·
positius la ciutat ja disposa de 31 
aparells d'aquest tipus, 19 dels 
quals estan situats en equipa·
ments públics.

A Granollers la instal·lació de 
desfibril·ladors va començar l'any 
2014, fora de l'àmbit sanitari, i ha 
anat acompanyada d'un ampli pla 
de formació especialment adre·
çat a policies locals, conserges 

d'equipaments i altres treballa·
dors municipals, però també s’ha 
fet formació a la ciutadania en ge·
neral. L'Ajuntament, que finança 
majoritàriament aquests aparells 
amb subvencions puntuals de la 
Diputació de Barcelona, anirà am·
pliant el nombre de desfibril·la·
dors en funció de la disponibilitat 
pressupostària.

S’estima que les possibilitats de 
sobreviure en cas d’un atac de cor 
disminueixen un 10% per cada 
minut que passa sense assistència 
mèdica adequada, el que fa que 
sigui encara més important una 
ràpida actuació. i

LA CIUTAT TÉ 31 APARELLS, 19 DELS QUALS EN EQUIPAMENTS

LES FRANQUESES. El grup munici·
pal del PSC va presentar una mo·
ció en el ple de desembre per tal 
de reconèixer l'atenció primària 
com l'eix bàsic del sistema de sa·
lut públic, així com per demanar 
més recursos per als CAP. L'acord 
es va aprovar amb el suport de 
PSC, ILFC, PP i CpF.  

El PSC presenta una 
moció per als CAP 

GRANOLLERS. La Policia Local dete·
nia divendres tres dones, d'entre 
15 i 30 anys, com a presumptes 
autores d'un robatori amb força en 
un habitatge de la plaça de l'Esglé·
sia. Les dones van ser enxampades 
pels agents quan baixaven l'escala 
del pis, amb diners i joies.  

Tres detingudes per 
un robatori en un pis

ins vallbona

MACÍAS Amb el president i el seu tutor

La sisena edició del Concurs de Guions de Projectes Transmèdia que or·
ganitza el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) i Guionistes Associats 
de Catalunya és per al projecte Mar & Trini, una websèrie d'humor, de 
Marina Rodríguez Colás, que obté la dotació econòmica de 2.000 euros.

Una websèrie d'humor, premi  
de guions Transmèdia del MAC

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
17/12 Àngela Fàbregas Casas 76 anys
17/12 Ascensio Rodríguez Ortiz 79 anys
18/12 Anna Xena Roca 99 anys
18/12 Antonia Martínez Huerta 81 anys
18/12 Urbana Serván Pacheco 86 anys
18/12 Marcel Figols Alado 78 anys
19/12 Nieves Mesa Chica 90 anys
19/12 José Antonio Miras Martínez 71 anys
19/12 Cristóbal Cañas Cañizares 67 anys
19/12 Francisco Vilches Martínez 85 anys

20/12 Guillermo García García 88 anys
20/12 Joan Puig Auledas 78 anys
21/12 Rosa Saborit Salvador 60 anys
21/12 Francisca Rodríguez R. 89 anys
21/12 Encarnación Salguero Lara 84 anys
21/12 Dolors Nadal Camp 91 anys
21/12 Angelina Jané Catafal 93 anys
23/12 Carlos Palacín Torres 82 anys
23/12 Maria Montañà Cladellas 86 anys
23/12 Ernest Gràcia Queralt 70 anys
23/12 Lorenzo Sánchez Escudero 68 anys
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Novament el 2018 ens ha deixat un any convuls políticament, amb una  
situació d’anormalitat democràtica amb presos polítics –alguns de la  
comarca, com el paretà Jordi Turull–, retallades a drets bàsics, com el de la 
llibertat d’expressió amb la persecució, fins i tot, de músics i d’humoristes  
–com el granollerí Dani Mateo–, i un creixement del discurs de l’extrema 
dreta –que, a l’Estat, ja ha posat un peu a les institucions–. El 2019 és un any 
clau per intentar sortir d’un atzucac, però que començarà amb els judicis de 
la causa del procés, que no fan intuir cap destensió en el conflicte ni la  
necessària neutralitat judicial que hauria d’existir. 

I, en mig d’aquest context, els municipis han encarat la recta final de mandat 
i, fa unes setmanes, la precampanya electoral per a les municipals del maig 
de 2019. Així, per als ajuntaments el 2018 ha estat un any de desencallar  
projectes, acabar obres i apuntar un futur que dependrà del futur govern  
sorgit dels resultats d’aquests comicis. El 2018, el tercer any de mandat,  
deixa obres tan importants com la reforma del carrer Girona i el parc  
del Falgar, que s’acabaran a inicis del proper any. Deixa també incerteses  
polítiques i econòmiques –des de Brussel·les s’alerta l’Estat espanyol–, i  
el desig, després de treure el cap del pou de la crisi, de mantenir el cert  
optimisme –malgrat tot– de l’any que s’acaba. 

ANY D’INCERTESES I PROJECTES
Editorial

FEM MEMÒRIA

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

#TotsSomLaura caminada 
solidària a @lesfranqueses 
però tots els q estan a  
la tribuna i fan la presentació 
són homes #Onsonlesdones

Èlia Montagud 
@eliadelom Andrea Canelo @AndreaCaneloM

De ben segur a que alguns no els agradarà 
gens (mola mooolt més que no no es parlin i es 
regalin ultimàtums) però a mi em sembla un bon 
senyal de democràcia i entesa que els presidents 
seguin i parlin, i que acordin seguir-ho fent per 
buscar solucions al conflicte.

a uns dies, remirant l’excel·lent 
llibre·catàleg de l’exposició 
Meridià Granollers anys 70 edi·
tat pel Museu, em va tornat un 

cop més a la memòria la comparança entre 
el que va ser aquella ciutat activa i dinàmi·
ca, que com deia l’alcalde Josep Mayoral a 
la presentació d’aquell llibre·catàleg “...va 
destacar (al panorama nacional) en ima·
ginació i creativitat, malgrat les dificultats 
polítiques i socials” que es va convertir en 
una de les ciutats més lliures i vigoroses 
del país, respecte d’aquesta actual que ha 
tornat a esdevenir una ciutat grisa, insul·
sa, anodina, avorrida i gairebé cadàver 
quan tanquen les botigues.

Granollers sempre ha estat aquella Vila 
Oberta de l’Amador Garrell, però tan lliu·
re com ho va ser en aquells anys 70 pos·
siblement mai ho havia estat i difícilment 
mai ho tornarà a ser.  Aquella ciutat que 
va acollir l’actuació d’en Pau Riba en la 
presentació en primícia, al Dingo, del disc 
Diòptria, autèntic inici del rock català; que 
va gaudir d’aquell Festival Internacional 
de Música Progressiva l’any 71, al camp de 
futbol de Palou, que Karles Torra va qualifi·
car com l’autèntic big bang de la psicodèlia 
a Espanya; que va participar activament a 
les Matinals Populars del CIT al Blue Dolly 
amb les actuacions, d’en Sisa, en Toti Soler 
i Fussion, entre d’altres; que va embogir 
l’any 73 amb el memorable doble concert 
de King Crimson i el 74 amb Soft Mac·
hine; que va celebrar al mateix any 74 els 
esbojarrats happenigs de l’Arranz Bravo i 
en Bartolozzi primer i d’en Salvador Dalí, 
després; que entre el 72 i el 74 va veure les 
actuacions de Raimon, Pi de la Serra, Ovi·
di Montllor i Lluís Llach; que de la mà d’en 
Jordi Benito, amb Magda Gonzalez i Xavier 
Vilageliu entre d’altres, i les seves accions, 
avui dites performances, va poder contem·
plar les primeres mostres d’art conceptual, 
i va poder seure·hi, en el format mobilia·
ri, al irrepetible Bar Beria; que cap al final 
de la dècada i ni que fos per poc temps, va 
tocar el cel a Ca la Sila d’en Ramon Parella·
da, amb la presència constant de gent com 
el Gato Pérez, l’Orquestra Plateria, l’Angel 
Pawlovski, etc.; que encara va poder viure 
algunes Semanas del Cine Español; que es 
va fer intrínsecament seu el teatre del TAC i 
els premis i festivals que va organitzar i en 
especial el Cicle de Teatre pel que van des·
filar grups tan emblemàtics com Comedi·

F
RAMON 

FONT
Advocat

ants, la Fura dels Baus, la Quadra de Sevilla 
o Els Joglars; que es va entusiasmar amb 
la Mostra Internacional d’art homenatge 
a Joan Miró; que es va embadalir amb els 
concursos d’art jove Ciutat de Granollers 
i amb la Mostra d’art Jove; i un llarg etcè·
tera, etcètera, etcètera amb el que podria 
omplir diverses planes. 

Aquella ciutat on, a més de tot això, de tot 
aquest paisatge underground, com algú el 
va definir, també hi havia un altre tipus de 
moguda: la que és canalitzava per l’acció 
política i social, protagonitzada per bojos 
i paries amb pantalons de campana, que 
alçaven el puny i cantaven cançons prohi·
bides, que corrien davant la guàrdia civil, 
que pretenien fer una revolució que mai 
va ser possible perquè sota les llambordes 
no hi havia cap platja, però que també van 
contribuir, amb les seves mogudes clan·
destines i no tan clandestines, a dotar·la 
d’una insòlita vitalitat en uns moments en 
que estava en plena transformació. 

Que se’n ha fet avui d’aquella ciutat, 
envejada i cobejada per tantes d’altres? 
Aquella ciutat que com diu la comissària de 
l’exposició assenyalada al començament 
de l’article, la Pilar Parcerises, va assolir 
un vertader protagonisme i una centrali·
tat cabdal en l’impuls de l’art conceptual 
a Catalunya? Aquella ciutat que va portar 
a Miquel Porter a dir, l’any 71, que “el fu·
tur, a Granollers, ja ha començat”? Aquella 
ciutat que com deia l’advocat i historiador 
Joan Garriga “es va convertir en un epicen·
tre cultural i polític de proporcions desta·
cables que, sense ànim de desmesura, cal 
afirmar que va fer de la ciutat un punt de 
trobada i alhora d’irradiació”?

Alguns diran que no n’hi va haver per tant. 
I tal vegada potser tindran raó, perquè com 
deia en una de les meves novel·les “fa un 
temps tots érem més joves i creiem en més 
coses”. Potser si que és això, i l’enyor dels 
anys de joventut em fan veure un Grano·
llers distorsionat a la meva memòria. Però, 
i si no fos cert? I si realment allò que he dit 
abans fos veritat? Si tot aquell moviment 
constant i permanent d’accions i obres efí·
meres, d’art al carrer i esdeveniments que 
demanaven la participació del públic (altre 
cop cito Pilar Parcerises), de cinema i teatre 
experimental, de música psicodèlica, i d’in·
acabables nits de vi i roses (i de madrigals 
nocturns, a la Fonda Europa) no s’hagués 
estroncat amb l’arribada de la cultura ofici-
al que van portar els ajuntaments de la mo·
narquia constitucional, com els va definir 
en Donat Puig, o amb l’arribada a la majoria 
d’edat social d’alguns dels seus protagonis·
tes, què seria avui Granollers?

Granollers, tempus fugit

La fira de Nadal a la plaça de la Porxada, el desembre de 1992, amb la plaça 
il·luminada. PERE CORNELLAS / ARXIU MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
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un any
en portada
Les notícies més 
rellevants que ha 
deixat aquest any 
que s'acaba 
18 a 25  
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Epidèmia de grip. L'Hospital 
va haver d'habilitar nous espais 
per encabir els malalts 

10 anys de 
l'orgue Josep 

M. Ruera. 
Concert amb el 

mateix músic 
alemany que el 

va inaugurar

Neix la primera 
cafeteria per
a amants dels
gats al Vallès 
Oriental

Nova rua 
multitudinària  
de Carnestoltes

Reforma de la plaça 
de l'Espolsada. Acaba 

la vianalització de l'espai, 
que comunica amb la

plaça Muriel Casals

GRANOLLERS. El problemes de con·
taminació atmosfèrica i sonora, i 
d'aïllament físic del barri de Can 
Bassa que comporta la ronda Sud 
de Granollers han estat en el centre 
del debat d'aquest 2018, des que el 
febrer va néixer la plataforma veï·
nal Integració de la ronda Sud.

L'entitat ha estat una de les més 
combatives de la ciutat, fins al punt 
que suma ja més d'una seixante·
na de talls de la via, a més d'altres 
activitats de sensibilització i cons·
cienciació ambiental. La platafor·
ma Integració de la ronda Sud ha 
forçat Ajuntament i Generalitat 
a moure fitxa i prendre compro·
misos de pacificació del trànsit 
–com la instal·lació de passos de 

URBANISME I MEDI AMBIENT

Mobilització constant a la ronda Sud

Al febrer, Trànsit va activar el ra·
dar de tram de la C·17 entre Lliçà 
i Paretss. Al cap de 7 mesos de 
la posada en marxa, el balanç de 
sancions era de 173 diàries.  

Una auditoria externa apuntava 
conflicte d'interessos "contra-
ris a llei" en la gestió de l'antiga 
junta del CNG. La nova aturava les 
obres de la zona d'aigües.  

El radar de tram de la 
C-17 a punt per multar

La nova junta del CNG 
atura la zona d'aigües 

El 28 de febrer Granollers i les Franqueses es despertaven 
emblanquinades per una neu que feia dies que s'anunciava.  
De fet, va nevar pràcticament a tot el país.

EMBLANQUINADA DE POSTAL A FINALS DE FEBRER

Es desencallen les obres del 
Centre Cultural de Corró d'Avall
LES FRANQUESES. Al març es van reprendre els treballs d’adequació del 
Centre Cultural de Corró d’Avall després de tenir les obres aturades du·
rant vuit anys. L’equipament, inicialment dissenyat com a teatre audi·
tori, s’ha reformulat i es convertirà ara en una biblioteca –que vol ser 
un referent en l’àmbit infantil–, un ambulatori –que substituirà l’actual 
equipament de l’edifici de l’Ajuntament– i un petit pavelló poliesportiu 
de 1.000 metres quadrats a la planta baixa. Construccions Calaf SLU és 
l’encarregada de tirar endavant les obres, que tenen un pressupost de 
4,5 milions i que estaran enllestides el març vinent.  

EQUIPAMENTS

vianants i semàfors, que s'ha fet 
efectiva amb retard fa pocs dies–. 
Amb tot, el veïnat ja ha anunciat 
noves mobilitzacions després de 
festes, per seguir reclamant el so·

terrament de la via i l'alliberament 
del peatge de l'AP·7 per evitar gran 
part del trànsit –especialment el de 
vehicles pesants– que actualment 
passa per la ronda.  

arxiu / xavier solanas

arxiu / x.solanas

Llambordes contra l'oblit 
L'artista alemany

Günter Demnig va instal·lar 
una Stolpersteine davant

de casa dels veïns
deportats a Camps nazis

Granollers només té 15 
carrers amb noms de 
personatges femenins

Mor 
Vicenç
Paituví,
president
de Pimec

Acabada
la reforma
del carrer  
Ricomà

80è aniversari 
del bombardeig

La commemoració ha 
centrat moltes de les 
activitats sociocultu·

rals de l'any a Granollers.

Mor Joan Corbera, 
periodista

Els museus de Granollers
guanyen públic, malgrat 
la davallada al país

Malalties mentals. El CASM 
Benito Menni inicia les obres 

per poder disposar de 20 llits 
per a malalts de mitja estada

Andrea Motis,
Chicuelo i Mezquida

i Edward Simon,
noms propis del 

Festival de Jazz

Pallapupes 
a l'Hospital. 
Gran Centre i 
la Caixa aporten 
23.000 € per engegar un servei 
de pallassos a Pediatria

La ciutat acorda amb la 
Generalitat i el Clínic obrir 
un servei de radioteràpia

Tret de sortida 
a les obres del 

centre de salut al 
solar de l'antiga 

Policlínica

El Consell Comarcal 
es traslladarà als antics
jutjats de l'avinguda 
del Parc

Segon disc de 
Lausana

1r TRIMESTRE 2018
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Comencen les 
obres de l'illa 
d'equipaments 
del carrer Rosselló

Antonio García  
Robledo
torna al BMG i 
el Fraikin guanya al 
Palau Blaugrana 
després de 25 anys 

L'Esport Club  
aprova cedir 
la gestió a 
Nama Sports La Generalitat destina 368.000 € a 

ampliar aules a l'INS Marta Estrada

El president 
Quim Torra visita 
Granollers
en el 80è 
aniversari del
bombardeig

L'escola Colors de les 
Franqueses celebra 10 anys

La Generalitat adjudica per 
1,2 milions les obres de connexió 

entre la ronda Nord i el polígon 
Congost de les Franqueses

Els robatoris 
en domicilis 

baixen, 
segons els Mossos

GRANOLLERS. El projecte europeu 
Compose, focalitzat a l'estalvi ener·
gètic a Palou, concloïa que calia 
apostar per l'energia solar, una lí·
nia que el govern municipal asse·
gura que ha marcat l'any i també ho 
farà en un futur. De fet, el consistori 
assegura que l'objectiu és que tots 
els equipaments municipals s'au·
toabasteixin amb energies reno·
vables. De moment, enguany s'han 
instal·lat plaques fotovoltaiques al 
centre d'interpretació de Can Caba·
nyes, al centre de serveis a les em·
preses Can Muntanyola, a l'edifici 

MEDI AMBIENT

Aposta per l'energia solar 
als equipaments públics

Al maig, la Diputació de Barcelona atorgava una subvenció de 700.000 
euros per a la reforma del polígon industrial Font del Ràdium, una actu·
ació que l'Ajuntament de Granollers ha pressupostat per al 2019 i que, 
de fet, aquest desembre ha fet un nou pas endavant, amb l'aprovació del 
projecte executiu de bona part dels treballs.  

Injecció al finançament per a la reforma  
del polígon industrial Font del Ràdium

El 14 d'abril el Parc de Ponent va inaugurar la instal·lació  
pòstuma que l'artista Jordi Benito (Granollers, 1951 - 
Barcelona, 2008) va projectar per a l'indret una dècada abans.

El 19 de maig, el president Quim 
Torra nomenava el llavors regi·
dor d'ERC a l'Ajuntament de Gra·
nollers Chakir El Homrani com a 
conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat. El no·
menament es feia efectiu el 2 de 
juny en un acte al Saló Sant Jor·
di del Palau de la Generalitat. El 
Homrani, vinculat a la UGT, no va 
ser l'únic granollerí que va passar 
del sindicat al Departament de 
Treball. També ho va fer el fins 
llavors president comarcal del 
sindicat, Òscar Riu, que s'incorpo·
rava a la conselleria en qualitat de 
cap de gabinet d'El Homrani. 

El granollerí Chakir 
El Homrani és 
nomenat conseller

INAUGURADA LA INSTAL·LACIÓ DE JORDI BENITO A PONENT

L'Escola Joan Camps perd una 
línia de P3, malgrat l'oposició
LES FRANQUESES. Al maig, el Departament d’Ensenyament anunciava el 
tancament d’una línia de P3 a l’escola Bellavista Joan Camps. La pèrdua 
d’uns dels dos grups de P3 alertava l’AMPA de l’escola, que iniciava mo·
bilitzacions per evitar·ho i recollia més de 1.000 firmes de suport. Fi·
nalment, l’escola va acabar perdent el grup, tot i que mantenia la possi·
bilitat de desdoblar el grup de P3 que quedava al centre. Paral·lelament, 
l’escola va promoure un procés participatiu per canviar el nom de l’es·
cola, un canvi que finalment no es va dur a terme per falta de suport. 

ENSENYAMENT POLITICA

ECONOMIA I URBANISME

arxiu / xavier solanas

arxiu / acnarxiu / m.e.

de jardineria al Parc Firal i al Centre 
Vallès. D'altra banda, l'Ajuntament 
també ha iniciat els tràmits per ins·
tal·lar una caldera de biomassa que 
abastirà els instituts Cumella i EMT, 
les escoles Salvador Llobet i Salva·
dor Espriu i el cinema Edison. 

Dara Pharma inverteix mig 
milió d'euros a la planta de 
Mèxic i estudia la viabilitat 
d'apostar per unes  
instal·lacions als EUA

Les Franqueses 
aplica marietes 
i xinxes per 
aturar el pugó

Nou avís per 
contaminació  
atmosfèrica

L'Ajuntament de Granollers 
inicia els tràmits per fer 
les rampes mecàniques 
al carrer Carles Riba

L'Hospital posarà en 
marxa un sistema 
d'assistència virtual
a malalts crònics

Can Relats presenta el 
projecte de l'edifici que 
acollirà el Centre Obert 
Sud i l'espai familiar 
Petits i Grans

L'Ajuntament de les 
Franqueses engegarà 
un pla per combatre
l'atur de llarga durada

Adéu a
comerços

històrics 
La Pastisseria Torres 

tanca per jubilació

2n TRIMESTRE  2018
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GRANOLLERS. A principis de setem·
bre els Mossos d'Esquadra van re·
bre l'alerta de la trobada d'un cos 
sense vida i amb signes de violència 
al riu Congost, a l'altura del pont del 
carrer Prat de la Riba de Granollers, 
un cos que tot apuntava que era 
d'una dona. Després de l'autòpsia 
del cadàver es va determinar que 
el cos era el Vianca Alejandra Roca 
Ardaya, desapareguda a la ciutat a 
mitjans de juliol. Vianca Roca tenia 
25 anys, vivia a Granollers i era ori·

ginària de Bolívia. La seva família 
no en sabia res des del 16 de juliol 
passat. La jove vivia a la zona del 
centre de la ciutat amb el seu fill. 
Les setmanes posteriors a la tro·
balla del cos, desenes de persones 
de col·lectius socials, polítics i femi·
nistes s'han concentrat en diverses 
ocasions per demanar justícia per 
a la Vianca Roca, per donar suport 
a la família i per denunciar manca 
de resposta de les administracions 
a l'hora d'aclarir el seu cas. 

SUCCESSOS  AMICS I FAMILIARS DEMANEN JUSTÍCIA

Trobat el cos sense vida de 
Vianca Roca, una veïna de la 
ciutat desapareguda al juliol

Els gairebé 90 litres per metre quadrat que van caure en poc més 
d’una hora a Granollers el 7 de setembre van afectar de manera 
significativa més de 20 equipaments de la ciutat, a més d’edi·
ficis particulars i altres instal·lacions, com les del Club Natació 
Granollers i els cinemes Ocine del Ramassar. Després de la tem·
pesta, l’Ajuntament va fer una valoració dels danys produïts pel 
fort aiguat, que només en equipaments i espais públics munici·
pals van pujar a 180.000 euros. 

LES FRANQUESES. Després d’una 
campanya impulsada per l’Ajun·
tament a començaments d’any per 
arribar als 20.000 habitants, les 
Franqueses va assolir aquesta xi·
fra al padró municipal al juliol i va 
passar a tenir categoria de ciutat. 
Amb aquesta barrera superada i 
amb la xifra consolidada els mesos 
següents, el municipi podrà obte·
nir finançament extra de l’Estat, 
entre 300.000 i 400.000 euros més 
anuals, i es veurà obligat a oferir 
serveis propis per a un municipi 
amb aquesta població. D’aquesta 
manera, les Franqueses esdevé el 
tercer municipi en població de la 
comarca, només per darrere de 
Granollers i Mollet del Vallès. 

Les Franqueses 
assoleix els
20.000 habitants

AIGUAT DE 90 LITRES PER METRE QUADRAT EN UNA HORA

Dol per la mort de dos joves
GRANOLLERS. El 17 de setembre, Martí Batallé i Xavier Pocurull, ambdós 
de 19 anys, van morir en un accident de trànsit a l'AP-7 al terme mu·
nicipal de Vallgorguina. Els dos joves viatjaven amb dos amics més que 
van resultar ferits arran de la col·lisió del turisme en què anaven amb 
un camió. Tots quatre estaven vinculats al Club Balonmano Granollers. 

A mitjans de juliol s'instal·lava la 
passera  sobre la via del tren en·
tre el centre i la Font Verda, que 
comunica el carrer Joan Enric Du·
nant i el passeig de la Muntanya.  

Nova passera
a la Font VerdaGranollers aprova el Pla Muni·

cipal d'Habitatge per al període 
2018·2023 i activa la tercera con·
vocatòria d'ajuts al lloguer i la 
rehabilitació. El pla preveu, entre 
d'altres, una promoció d'habitat·
ge públic per al 2019.  

L'Ajuntament de les Franqueses 
adjudica per 1,1 milions la con·
nexió de Bellavista i Corró d'Avall 
mitjançant un pas soterrat per a 
vianants a l'atura de la zona es·
portiva. Les obres començaran en 
poques setmanes.  

Nou Pla d'Habitatge 
a Granollers

Futura connexió de 
Bellavista i Corró

La parròquia de Bellavista, 
que enguany celebra 5 anys, 
compra un terreny al centre 
del barri per fer-hi una 
església

Palou estreny 
llaços entre 
veïns amb 
la Lluïda, 
la festa 
del poble 

Un cens de polígons 
xifra en 173 els espais 
buits per captar nova 
indústria a Granollers

El retorn als anys 80 dels 
blaus s'imposa al festival  
de la colla blanca

Festa blava

Cs i PP eviten l'acte 
institucional de la 
Diada, marcada per 
la reivindicació de la 
llibertat dels  presos 

polítics i la mobilització 
de la Diagonal

Un centenar 
de veïns 
desallotjats 
per una 
fuita de 
gas al 
carrer 
Girona   

Granollers 
adjudica 

les obres i el 
manteniment

de les rampes 
mecàniques de

 la Font Verda per 
2,4 milions  

Al juliol s'enderrocava 

l'església dels escolapis 

en uns terrenys que han de 

permetre que l'Escola Pia 

disposi d'un pavelló 

i un gimnàs

Els Xics
estrenen
la Diada 
d'estiu 
per mostrar 
els millors 
castells 
abans de
marxar de 
vacances

Comença la 
construcció 
de voreres de 
Corró d'Amunt

El parc del 

Congost 

estrena una 

font lúdica 

i ornamental
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També li oferim: VALORACIÓ 
GRATUÏTA | PERITATGES 
JUDICIALS | ASSEGURANCES 
D’HABITATGE | CONTROL DE 
MOROSITAT | FINANÇAMENT | 
GESTIÓ POST LLOGUER | 
ASSEGURANCES DE LLOGUER
 | DEPARTAMENT JURÍDIC | 
TRAMITACIÓ DE CÈDULES 
D’HABITABILITAT I CERTIFICAT 
ENERGÈTIC

La teva immobiliària
de confi ança a Granollers

us desitja

 3 habitacions
 1 bany
 Només un veí per planta
 Amb traster
   (inclòs al preu)

ESPECTACULAR
PIS EN VENDA

A GRANOLLERS
DE 103 m2

215.000€
C. Barcelona, 126. Granollers. Tel. 93 181 82 96 · 697 323 311 · info@rivasgranhabitat.com · www.rivasgranhabitat.com

Certi� cación
EnergéticaF

Un dels principals actius del patrimoni arquitectònic de les 
Franqueses, l'edifici de l'ajuntament i les antigues escoles de 
Corró d'Avall, serà declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.

L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT, BÉ D'INTERÈS NACIONAL

Represa la reforma de la
plaça de l'Esbarjo a Bellavista
LES FRANQUESES. Després que la Generalitat confirmés a l’Ajuntament la 
pròrroga del Pla de Barris fins a finals de 2020, el consistori va decidir 
recuperar el projecte de reforma de la plaça de l’Esbarjo a Bellavista, 
una reforma integral amb un pressupost de 360.000 euros que va co·
mençar al desembre i que previsiblement acabarà el març vinent. La 
reforma preveu millorar la mobilitat de l’espai salvant desnivells amb 
plataformes úniques i talussos enjardinats, i tot el conjunt s’inspirarà 
en un bosc. 

URBANISME

arxiu

GRANOLLERS. A principis del tri·
mestre l'Associació Cultural i 
l'Ajuntament anunciaven un con·
veni per convertir el fins llavors 
Centre Cultural amb la sala de ci·
nema del centre urbà de la ciutat, 
un equipament cultural que havia 
desaparegut feia més d'una dècada 
–amb el tancament de la darrera 
sala privada– i que la ciutadania 
reclamava també feia temps.

El projecte es materialitzava 
aquest desembre amb la inaugu·
ració del cinema Edison, després 
d'algunes millores tècniques a la 
sala que fins llavors ja havia aco·
llit el cineclub. Així, l'Edison neix 
amb una programació estable que, 
com ha fet fins ara l'AC, segueix 

CULTURA

Edison, el centre recupera el cinema

A l'octubre més de mig miler de persones van assistir a la primera gala 
dels premis Porxada, uns guardons ideats per reconèixer el comerç 
local, especialment l'històric i el més innovador. En aquesta primera 
edició es va homenatjar les famílies amb establiments més antics de 
Granollers: Parellada, Montañà, Piguillem, Tomàs Colomer i Joan Sitjes. 
També hi va haver un sentit record per a Enric Castelló.  

Primera gala dels Premis Porxada

apostant per la versió original i per 
títols de cinema d'autor, però que 
s'obra a nous públics amb una pro·
gramació de qualitat, però amb un 
tint més comercial. 

L'Edison engegava màquines el 19 
de desembre, amb la projecció de 
Cinema Paradiso, un fillm triat per 
votació popular per donar la ben·
vinguda al nou projecte cultural.  

arxiu / xavier solanas

L'Institut Antoni Cumella va en·
cetar al novembre els actes de 
commemoració de l'aniversari.

  

4t TRIMESTRE 2018
Torna l'Amma
al Palau d'Esports 
i la seva abraçada 
guaridora 

Llum verda per 
convertir el teatre 
del Casal de 
Llerona en 
espai polivalent

Comença la 
commemoració

dels 50 anys de 
l'Escola Cervetó 

Mor Josep Bover, 
el Rapsode del Vallès

Primer
banc de
perruques
per a malalts 
de càncer

Ivette Nadal celebra 
el 10è aniversari del 
primer disc amb un 
concert amb Pascal 
Comelade al TAG

La Generalitat tanca de manera 
definitiva el servei de Pediatria 
del CAP Vallès Oriental

Arrenca la
reforma dels 
carrers 
centrals de 
Roca Umbert

Els Xics recuperen el 4 de 8 
i tanquen la temporada 
amb una gran diada

Es posa sobre la taula 
el futur urbanístic de 
la plaça Barangé

La  residència de 
gent gran de Corró 
d'Avall s'ampliarà a 
85 places

Acord amb el
Clínic per crear 
un centre de 
radioteràpia 
a l'Hospital

Les multes del 
foto-vermell de les 

Franqueses es podran 
pagar amb treball 

comunitari

El Mercat de 
Sant Carles  
fa 50 anys

Nou retard i recta final de
les obres del carrer Girona

Aprovat el
projecte de 
reforma del 
polígon
Font del Ràdium

50 anys
del primer
institut
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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

L'empresonament de polítics i ac·
tivistes socials arran del procés 
sobiranista ha marcat políticament 
el 2018. Partits i entitats han con·
vocat diverses accions de denúncia 
d'aquesta situació. A Granollers, 
per exemple, el 14 de juny es va 
celebrar el concert per la llibertat, 

POLÍTICA  LES MOBILITZACIONS I ACCIONS PER RECLAMAR L'ALLIBERAMENT DELS EMPRESONATS HAN ESTAT CONSTANTS DURANT TOT L'ANY 

Un any  tenyit de groc
pels presos i exiliats polítics

arxiu

MOBILITZACIÓ  Centenars de persones clamaven llibertat al febrer

on es van recollir 14.000 euros per 
a la caixa de solidaritat amb els 
presos polítics i exiliats a través 
de l'Associació Catalana pels Drets 
Civils (ACDC). A les Franqueses, 
una cinquantena d'actors, actrius 
i cantaires locals dirigits per Fran·
cesca Masclans i David Cuspineda, 

així com per Daniel Pérez en la 
part musical, van participar el 8 
de novembre en un altre especta·
cle pensat per recollir fons per a 
l'ACDC, en aquest cas 4.000 euros, 
i per donar suport tant econòmic 
com moral als presos i exiliats po·
lítics i a les seves famílies. A més, 

durant l'any s'han celebrat altres 
actes, des d'un berenar·sopar groc 
al juliol fins a Fem un lledoners a 
Granollers al desembre en suport 
als presos en vaga de fam, així com  
desenes de mobilitzacions, les més 
concorregudes coincidint amb da·
tes clau en l'empresonament, per 

arxiu

LES FRANQUESES PER LA LLIBERTAT  Concert de suport als presos i exiliats

exemple, de Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart. Granollers també ha aco·
llit xerrades a càrrec del senador 
Jon Iñárritu, l'advocat Jaume Alon·
so·Cuevillas o el raper Valtònyc, i 
els CDR han dut a terme diverses 
accions: des d'escampar fems a 
les portes dels jutjats fins a obrir 
el pas de barreres al peatge de la 
Roca al març. 

La batalla dels llaços
D'altra banda, la polèmica pels 
llaços grocs també ha arribat a la 
ciutat. Ciutadans ha demanat en 
més d'una ocasió que el consisto·
ri retiri el llaç groc de la façana de 
l'Ajuntament –fins i tot arribava a 
denunciar·ho davant la Delegació 
del Govern a Catalunya–, mentre 
que l'ANC omplia de llaços bona 
part dels ponts del Vallès Oriental. 
També Cs rebutjava l'atorgament 
de la Medalla de Granollers a la lli·
breria La Gralla per "separatista". 
Coincidint amb el primer aniversa·
ri del referèndum de  l'1 d'octubre, 
les urnes tornaven al carrer per rei·
vindicar aquella jornada, demanar 
unitat i constituir la república. Al 
desembre, el TSJC anunciava que 
investigaria el diputat franquesí 
d'ERC Josep Maria Jové com a orga·
nitzador del referèndum de l'1·O.   
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Ivan Carrizo i Jordi Maspons, d'Herbes del 
Portalet, agraeixen a tots els seus clients 
la seva presència el 15 de desembre en la 
inauguració de l'ampliació de la botiga, al 
carrer del Portalet, 14. A la botiga hi podeu 
trobar tota mena de productes i serveis 
d’herboristeria de primera qualitat, dietèti·
ca i alimentació ecològica i natural, oligote·
ràpia, productes vegans per a tota la família, 
flors de bach, cosmètica natural i ecològica, 

aliments per a celíacs i diabètics així com 
un gran ventall de productes ecològics per 
a infants i nadons, tot plegat per millorar el 
vostre benestar. La botiga, oberta des del 
1980, amplia ara les seves instal·lacions 
però continua mantenint el tracte i el caliu 
de la botiga tradicional, ja que l'atenció i 
l'assessorament personalitzat al client se·
gons les seves necessitats és molt impor·
tant per a ells. Bones festes i bon any!

Herbes del Portalet amplia la botiga
L'establiment manté el tracte i el caliu dels darrers 38 anys

HERBES DEL PORTALET 
carrer del Portalet, 14. Granollers  

Tel.  93 870 21 44 / www.herbesdelportalet.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

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

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

SOP SELECCIÓ S.L. 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

Multinacional alemana, del sector 
Químic (Plàstic), ubicada al Vallès 
Oriental, precisa incorporar:
TÈCNIC DE MANTENIMENT 
MAQUINÀRIA INDUSTRIAL (CAPS DE 
SETMANA I FESTIUS) (Ref.2812-01)
Funcions:  Manteniment general de 
las línies de Producción, realitzant el 
manteniment preventiu i correctiu de la 
maquinària.  Solucionar i realitzar re-
paracions incidències a nivell mecànic i 
elèctric. Realització del manteniment d' 
Instal·lacions Auxiliars.  Cal un gran co-
neixement a nivell electromecànic. Re-
quisits: Imprescindible FPII / Grau su-
perior en mecànica o similar. Experiencia 
mínima de 4 anys com Tècnic de Mante-
niment Electromecànic de Maquinaria. 
Disponibilitat per treballar els caps de 
setmana. Valorable experiència en ma-
quines d' injecció i coneixement d'anglès. 
Busquem una persona que vulgui créixer 
a nivell professional. És imprescindible 
una persona dinàmica, amb energia i 
flexible. Setmana laboral de 5 dies amb 
torn de 8 hores, caps de setmana inclo-
sos. S'ofereix contracte directa i estable 
amb l'empresa. Retribució negociable.

Multinacional química fabricante 
de soluciones plásticas, ubicada 
en el Vallès Oriental, precisa 
incorporar: 
ADJUNTO/A RESPONSABLE
CONTROL DE CALIDAD  
(Ref.2812-02)
Candidatos/as con formación a 
nivel CFGS en Calidad , Análisis de 
Laboratorio, y/o Ingenieria Quími-
ca o Industrial. Experiencia mínima 
de 3 años en dptos. Calidad, im-
prescindible nivel medio-alto de 
inglés.Conocimientos a nivel de 
paquete Office , ISO's, Control de 
Calidad, Calibración, Inyección de 
plásticos, etc. Con dependencia 
directa del Responsable de Cali-
dad, su misión principal será co-
laborar en las tareas de control de 
calidad, dando soporte al Jefe de 
Calidad y pudiendo llevara a cabo 
las tareas en caso de ausencia. 
Se ofrece contrato directo con la 
empresa.Horario de lunes a vier-
nes de 8 a 17h. Rango salarial: 30-
40.000€ brutos anuales en función 
de la experiencia y conocimientos.

Empresa industrial del Baix Montseny, precisa incorporar: 
PERSONA PARA MANTENIMIENTO (Ref.2812-03)
Persona con formación a nivel de FP II, CFGM o CFGS en Mecánica 
y/o Electricidad. Imprescindible conocimientos y experiencia Eléc-
trica y Soldadura. Se valorará muy positivamente experiencia en ta-
reas de mantenimiento industrial. Imprescindible disponibilidad de 
vehículo. Se ofrece contrato estable y directo con la empresa.

Grup de hosteleria i restauració, ubicat al Vallès Oriental, 
 precisa incorporar: 
ADMINISTRATIU/VA LABORAL (Ref.2812-04)
Cerquem candidats/es amb formació a nivell de FP i CF en Adminis-
tració o bé Diplomatura en Relacions Laborals, i amb experiencia en 
departaments Laborals a empreses i/o Assessoria-Gestoria. Amb 
dependència del Responsable Laboral, s'encarregarà de la Gestió 
laboral i RRHH diària, supervisió de Nòmines, calendaris laborals, 
formació , incidències , apunts comptables de sous i salaris, etc. 
S'ofereix contracte directa i estable. 

Empresa dedicada a gestión de Parkings, busca para Granollers:
OFICIAL-ADMINISTRATIVO/A PARKING-MEDIA JORNADA
(Ref.2812-05)
Candidatos/as con formación a nivel de FP II , CFGM o CFGS en Ad-
ministración, con conocimientos de Ofimática y con experiencia en 
tareas administrativas y con aptitud comercial para la venta de pro-
ductos y el asesoramiento al cliente. El puesto de trabajo es de me-
dia 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.

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

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

LOCAL EN VENTA 
GRANOLLERS. Jo-
sep Mª de Sagarra. 
Sup. 100 m2. Es-
quinero fachadas 
21 m. Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 
de  madera maciza. 
Chimenea de obra. 
Aseos y trastero. 
Rejas en puertas y 
ventanas. A.A. P.V. 
140.000 € (Ref.396). 

EMINAD Tel. 93 870 
36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER. GRANOLLERS. 
Rafael Casanovas. 
Sup. 245 m2 + 40 
m2 altillo. 14 m. fa-
chada. Vidrieras 
y persianas eléc-
tricas. Aseos. A.A. 
Alarma. Agua y luz. 
Alt. 5 m. P. 1.500 
€/mes (Ref.860). 
EMINAD T:  93 870 
36 66.

SOLAR URBANO 
EN VENTA. GRA-
NOLLERS.  Carles 
Riba. Cantonada 2 
carrers. Sup.120 m2. 
Sostre edificable 
522 m2. Preu re-
percussió 671€/m2. 
(Ref 105). EMINAD 

T. 93 870 36 66.

SE ALQUILA LOCAL 
EN GRANOLLERS. 
C. Olles. Sup. 80 
m2. Céntrico. Cris-
taleras. Suelos. 
Aseos. instalacio-
nes. P. 3.300 €/mes 
(Ref.952).EMINAD T. 
93 870 36 66.
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ECONOMIA
Formació a Can MuntanyolaTurismeVallès aprova el pla d'accions per al 2019
El Centre de Serveis per a les Empreses Can 
Muntanyola iniciarà el 2019 amb noves acti·
vitats formatives gratuïtes: com muntar una 
empresa, selecció de competències, com evitar 
els impagats, els contractes mercantils, etc.

Dimecres de la setmana passada es va celebrar a Can Ribas, Centre
de Recursos Agraris de les Franqueses, el darrer plenari polític, tècnic 
i privat de Turisme del Vallès Oriental. En la sessió es va fer balanç de 
l'activitat del 2018 i es van exposar els eixos d’actuació del 2019, així 
com el pla concret d'accions, que es va aprovar per unanimitat.

GRANOLLERS. El Centre Audiovisual 
de Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
ha obert una nova convocatòria de 
residències i vivers d’empreses au·
diovisuals, culturals i creatives. Del 
2 al 18 de gener es poden presentar 
projectes i sol·licituds per optar a 
una residència o un viver. La convo·
catòria s’adreça prioritàriament a 
les empreses vinculades a la indús·
tria cultural creativa (audiovisual, 
arts visuals, arts escèniques, llibre, 
música, públics i cultura digital). El 
Centre Audiovisual és l’equipament 
que acull la prestació de serveis a 
les empreses, als professionals i, 
molt especialment, als emprene·
dors. Compta amb residències per 
a les empreses consolidades que 
volen ampliar les seves línies de 
producció i de negoci, però també 
compta amb vivers per a empreses 
de nova creació i joves amb talent 
que necessiten línies de suport. En 
la convocatòria s’ofereixen diver·
ses tipologies de mòduls, espais de 
coworking, residències associades i 
magatzems. D’altra banda també hi 
ha la modalitat per optar a formar 
part del viver d’empreses amb di·
verses línies de suport: per a pro·
jectes estratègics, per a projectes 
formatius; i per a l’inici de projec·
tes. Està previst que els guanyadors 
de la convocatòria puguin posar·se 
a treballar en els nous espais a par·
tir de febrer de 2019. 

CREACIÓ  LA FÀBRICA DELS REGALS, CONSOLIDADA PER FESTES

DFactory omple a Roca Umbert per Nadal
Centenars de persones van passar durant el cap de setmana per la nau 
Dents de Serra de Roca Umbert en una nova edició del mercat nadalenc  
de petits creadors DFactory, la Fàbrica dels Regals. En aquesta ocasió el 
mercat va aplegar gairebé una seixantena de dissenyadors emergents,  
que van posar a la venda les seves creacions i els seus projectes innovadors 
en l'àmbit de la moda, els complements, la decoració i la gastronomia, tot 
plegat acompanyat d'activitats paral·leles. La pròxima cita del DFactory serà 
al mateix espai els dies 3 i 4 de gener, quan se celebrarà el Petit DFactory,  
un mercat nadalenc dedicat als productes artesanals infantils i familiars.

m.eras

EMPRESES  

Convocatòria
de residències 
audiovisuals
a Roca Umbert

El granollerins afiliats a la 
Seguretat Social creixen 
un 3,6% en el darrer any

OCUPACIÓ  AL SETEMBRE HI HAVIA 26.886 INSCRITS

GRANOLLERS. L’empresa de co·
merç electrònic Carethy, especi·
alitzada en salut i productes de 
bellesa i cura personal, ha obert 
aquest 2018 dos locals de ven·
da presencial a Granollers. Un és 
un saló de bellesa que va obrir fa 
uns mesos al carrer Sant Jaume, i 
l'altre és una perfumeria que ha 
obert recentment a la plaça Malu·
quer i Salvador, amb un catàleg de 
més de 100.000 productes. Amb 

aquests dos punts de venda física, 
la companyia reforça la seva línia 
de venda online, on ofereix una 
àmplia gamma de productes d'hi·
giene, cosmètica, nutrició i salut 
entre d'altres. L'establiment ofe·
reix els mateixos preus al web que 
a l'establiment físic, i per a qui no 
trobi a la botiga allò que busca pot 
encarregar·lo per mitjà del web –
des de la mateixa botiga– i rebre'l 
a casa en poques hores.  

COMERÇ  LA FIRMA ÉS REFERENT EN LA VENDA ONLINE

Carethy obre dos punts de
venda de bellesa a Granollers

GRANOLLERS. El nombre d'afiliats 
a la Seguretat Social a Granollers 
va augmentar un 3,6% al setem·
bre del 2018 respecte al mateix 
període de l'any anterior i es va 
situar en les 26.886 persones, se·
gons les dades de l'Institut d'Esta·
dística de Catalunya. En nombres 
absoluts, el major increment s'ha 
registrat en els afiliats al règim ge·
neral de treballadors que ha pas·
sat dels 21.436 afiliats de 2017 als 
22.431 d'aquest mes de setembre, 
unes xifres que suposen un in·
crement percentual del 4,6%. El 

sector que aplega els treballadors 
agraris també ha crescut i ha pas·
sat dels 122 als 133 afiliats.

Pel que fa als treballadors autò·
noms també han registrat un lleu·
ger augment i han passat de 3.636 
a 3.646 afiliats. 

Baixen els empleats de la llar
En canvi, els treballadors que 
s'engloben en el sistema especial 
d'empleats de la llar han disminu·
ït respecte el setembre de 2017. 
L'any passat hi havia inscrites 735 
persones i enguany eren 665. 

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
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Quatre campions catalans del Triatló Granollers
Santi Ribot, Laura Terradas, Aina Picas i Núria Ferrer es van proclamar 
campions de Catalunya en la cinquena i última cursa del Circuit Català 
de Duatló de Muntanya 2018-2019, disputada a Porqueres (Pla de 
l'Estany). A més, també van pujar al podi com a segons Biel Farre, Jordi 
Miró i Laura Serrarols i, com a tercer, David Malagón.

El CE Llerona segueix enratxat 
El femení del CE Llerona, líder provisional a 
Primera, porta tres triomfs seguits després de 
vèncer per 0 a 3 a l'Escola Futbol Mataró. I el 
masculí, quart a Tercera Catalana, en suma sis 
en guanyar per 1 a 2 al Sant Celoni.

ESPORTS

HI DISPUTARÀ LA SEGONA EDICIÓ DEL TORNEIG DE L'AMISTAT

Les granollerines ja estan al Kédougou
Des d'avui, dijous, i fins a diumenge a la regió senegalesa del Kédougou 
es disputarà el segon Torneig de l'Amistat, una competició d'handbol en 
què hi participaran cinc equips del sud del Senegal i un conjunt del KH-7, 
format per set jugadores d'entre 15 i 18 anys. L'Ajuntament de Granollers, 
que subvenciona amb 7.500 euros el projecte –el 50% de les despeses del 
viatge i l'allotjament–, va rebre les noies la setmana passada. A la capital 
del Vallès Oriental hi viuen unes 1.200 persones procedents del Senegal.

aj. granollers

Millor no li podia haver provat el 
descans d'un mes al KH·7. Diven·
dres va vèncer per 10 gols, 19 a 29, 
al fins ara líder de la Lliga Guerre·
ras Iberdrola, el Rincón Fertilidad 
Málaga, i es va situar provisional·
ment primer. Un cop disputats la 
resta de partits de la 10a jornada, 
és quart amb 14 punts. Però el cop 
sobre la taula a Carranque ja està 
donat. "Un resultat pot ser casu-
alitat, però un grapat de bons 
resultats són fruit del bon tre-

xavier solanas

HANDBOL |  Lliga Guerreras Iberdrola  DIVENDRES VA GUANYAR PER 19 A 29 A MÀLAGA

ALEGRIA GRANOLLERINA  Judith Vizuete va tornar a ser la màxima anotadora del seu equip amb 11 gols

El KH-7 es regala un triomf 
al feu del líder per Nadal

14. I encara millor van començar 
el segon temps les granollerines, 
aconseguint un 14 a 22 signifi·
catiu que les va portar a segellar 
el triomf amb 11 gols de Vizuete.
Malgrat ser la segona plantilla 
més jove de la lliga, el KH·7 va 
demostrar estar preparat per les 
grans ocasions  "Quan fitxem, no 
mirem el DNI. Però som un club 
que sempre ha apostat molt 
per la seva cantera", argumenta 
Cuesta. Dissabte (16.30 h) despe·
diran l'any al Pavelló Congost da·
vant el Morverdre.  sergi escudero

Abraham Kiptum serà l'estrella
de l'edició de 2019 de La Mitja
Ja només queden dos mesos per a La Mitja, que es disputarà el 24 de 
febrer de 2019, i a poc a poc es van coneixent els principals atletes 
d'aquesta edició. La setmana passada, per exemple, es va fer pública, ni 
més ni menys que la participació del posseïdor del rècord del món de la 
distància, Abraham Kiptum. El kenyà el va aconseguir aquest 28 d'octu·
bre a la Mitja de València, en la qual va aturar el cronòmetre en 58 min 
i 18 s. Kiptum també té en el seu palmarès les victòries a La Mitja de 
Madrid i la de Casablanca el 2016. D'altra banda, la seva millor marca 
en la distància de marató la va aconseguir el 2017 en la d'Amsterdam 
amb un temps de 2 h 5 min i 26 s. L'última que ha guanyat ha estat la 
de Daegu aquest any en parar el cronòmetre en les 2 h 6 min i 29 s. 

ATLETISME  EL KENYÀ TÉ L'ACTUAL RÈCORD DEL MÓN
KH-7 BMG - CB MORVERDRE

Dissabte, 29  16.30 h Pav. Congost

ball", explica l'entrenador grano·
llerí, Robert Cuesta, al diari Som. 
"En els últims temps hem pogut 
anar pujant el nivell d'exigèn-
cia, tant físic com de joc, i això 
ha comportat millores", afegeix.

A Màlaga, el seu equip va anar 
a remolc en el marcador fins al 
minut 20, quan va aconseguir po·
sar-se 8 a 9 després d'un parcial 
d'1 a 4. A partir d'aleshores, es 
va sentir còmode en el coman·
dament i no li va intimidar estar 
jugant al feu del líder, el qual no 
perdia des de la primera jornada, 
quan va caure per 27 a 28 davant 
el campió de l'any passat, el Super 
Amara Bera Bera. El resultat en 
arribar al descans va ser d'11 a 

RINCÓN FERTILIDAD 19 
KH-7 BM GRANOLLERS 29
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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

GRANOLLERS. L'EC Granollers va 
aconseguir un triomf agònic que 
li permet acomiadar·se d'un no·
table 2018 en el grup capdavanter 
del grup 5 de Tercera Divisió. Con·
cretament, és vuitè amb 32 punts, 
a només quatre de la zona de pro·
moció d'ascens a Segona Divisió 
B. Però aquesta victòria no és tan 
alegre com mereixeria perquè, 
just abans del descans, el capità, 
Ricky Alcántara, es va lesionar tot 
sol, i els primers pronòstics indi·
quen que de gravetat. 

Joel Cañaveras de cap en el mi·
nut 86 va desembussar un partit 
entre el Granollers i la Grama abo·
cat a l'empat. Al camp del carrer 
Girona, els locals van dominar 
dèbilment el joc, però cap dels 
dos equips va arribar amb massa 
perill a l'àrea contrària perquè hi 
havia més por a perdre que aspi·
racions de guanyar. Excepte en els 
últims cinc minuts de partit, quan 
després de Cañaveras, Xavi Civil 
també va marcar, mitjançant un 
penal que havia forçat ell mateix. 
Era el minut 92 i la sentència.

D'aquesta manera, els de José 
Solivelles obliden la ratxa de qua·
tre derrotes consecutives i sumen 

jordi ganduxé

DOS TRIOMFS SEGUITS  Els de José Solivelles han tornat a la bona dinàmica

FUTBOL |  Tercera Divisió   RICKY ALCÁNTARA ES VA FER MAL TOT SOL JUST ABANS DEL DESCANS

L'EC Granollers guanya 
però es lesiona el capità

la seva segona victòria seguida, 
que els permet acabar la primera 
volta de la lliga entre els 10 pri·
mers classificats, l'objectiu que 
es marca José Solivelles a final de 
temporada sense restringir·se a 
aspirar a res. Per somiar alt farà 
falta, almenys, que les lesions res·
pectin als granollerins força més 
que en aquest primer tram de 
temporada. Ara, l'equip tindrà uns 

EC GRANOLLERS   2
FE GRAMA   0

dies de vacances de Nadal i el 5 de 
gener començarà la segona volta 
rebent a l'Ascó al camp del carrer 
Girona. En el partit de la primera 
volta, els blanc·i·blaus van vèncer 
per 0 a 1 amb un gol del lateral 
Sergi Pastells. 

cng

FESTIVAL DE NADAL  L'ESPECTACLE S'INSPIRA EN WILLY FOG

LA VOLTA AL MÓN  L'escenografia va ser d'inspiració viatgera

La natació artística del 
CNG mostra el seu talent

xavier solanas

ENSOPEGADA  El Berga es va mostar un rival molt sòlid en tot moment

Un gol d'Agustí Casanovas en el 
minut 30 i un altre de Sergi Suárez 
en el 84 van servir al líder, el Ber·
ga, per endur·se el triomf del 
camp municipal de Corró d'Avall 
davant el CF Les Franqueses. 
L'equip de Jordi Jornet es torna a 
allunyar dels llocs capdavanters 

després de donar un cop sobre la 
taula la setmana passada al camp 
del Ripollet. Ara és 10è amb 23 
punts, a 12 del Berga. La ratxa que 
porten els vallesans mostra que 
han sumat només 11 dels últims 
36 punts possibles en el grup 4 de 
Segona Catalana. 

Segona Catalana  S'ALLUNYA 12 PUNTS DEL PRIMER LLOC

El CF Les Franqueses tanca
l'any perdent amb el líder

HISTÒRIA DEL BÀSQUET  EL 1979 L'ARESLUX VA GUANYAR AL PARQUET PER 95 A 86 AL REIAL MADRID 

A les grades de l'antic pavelló del 
CB Granollers, el Parquet, el 22 de 
desembre de 1979 corria l'alegria 
fruit dels diners que el 40.286, el 
primer premi de la grossa, havia 
portat a la ciutat dos dies abans. 
El Reial Madrid visitava la capital 
del Vallès Oriental en plena lluita 
per la Lliga amb el Barça i després 
d'haver jugat, i guanyat, un partit 
de Copa d'Europa 48 hores abans 
davant el Partizan de Belgrad. 
"Les nostres possibilitats eren 
mínimes. L'any anterior ens 
havien apallissat per 40 punts 

i enguany arribàvem en pitjor 
estat de forma i sense jugador 
americà", va explicar Àngel Pal·
mi, l'entrenador granollerí, a El 
Mundo Deportivo després de la 
històrica victòria del seu equip 
davant els blancs  per 95 a 86 grà·
cies a un segon temps d'ensomni. 

El cronista del diari As, V. Villa, 
va escriure que "l'Areslux ha do-
nat el segon gordo, la bomba, i 
la traca final a la Lliga, guanyant 
a un Madrid espantat, acomple-
xat, sense reacció, perquè no 
donava crèdit al què estava vi-

El Nadal que va tocar dos 
cops la loteria a Granollers

vint". I afegia: "el Granollers de 
la segona part va ser un equip 
valent, gairebé suicida, sense 
complexes, que va sortir a ju-
gar-s'ho tot a una carta". 

L'Areslux no tenia un jugador 
americà, una peça molt valorada 
en aquella època, perquè Mark 
Young acabava de fer les male·
tes –lesionat, va veure el partit 
des de la grada– i el nou fitxatge, 
James Lee, encara havia d'aterrar 
a causa d'uns problemes amb la 
seva documentació que el tenien 
arreglant l'assumpte a l'oficina 
d'inmigració de Nova York. Dels 
22 partits de lliga d'aquell curs, 
el Madrid només en perdria dos 
i guanyaria la competició. L'Ares·
lux acabaria cinquè.   s. escudero

Les prop de 140 nedadores de 
natació artística del Club Natació 
Granollers van fer dissabte l’ex·
hibició de Nadal titulada La Volta 
al Món. Aquest espectacle es basa 

en la sèrie de dibuixos animats La 
Volta al món de Willy Fog, adapta·
ció de la icònica novel·la de Jules 
Verne. Per això, la piscina 3 del 
CNG va estar ambientada amb 
una atmosfera viatgera acompa·
nyada pels jocs de llum, la música 
en directe i les coreografies de les 
nedadores. 

A l’espectacle hi van participar 
tots els grups de natació artística, 
des dels escolars fins als equips 
de competició, amb la participació 
especial de la nedadora grano·
llerina Abril Conesa, membre de 
la selecció espanyola absoluta. 
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CULTURA
Taller de llufesJugar com els romans davant del Museu
Per preparar·se per al Dia dels Innocents, 
avui, dijous, les associacions de comerciants 
de la ciutat, conviden els més menuts a un 
taller per pintar i retallar la llufa. Serà a partir 
de les 17 h a la plaça Maluquer i Salvador.

Amb motiu de l'exposició A cara o creu, el Museu de Granollers  
ha organitzat dissabte (18 h) una activitat per a famílies –amb fills
d'entre 4 i 12 anys– davant de les seves portes a la Carretera.  
Els grans ludi romani són un conjunt de jocs d'agilitat i destresa que 
tenen origen en l'antiguitat i que han perdurat. L'activitat és gratuïta.

A Marata, encara 
dues funcions més

El TAG estrena 
els nous Pastorets, 
que també 
acomiadaran l'any

LES FRANQUESES. Els Pastorets de 
Marata, també estrenats per Sant 
Esteve, són dels pocs que mante·
nen íntegre el text de Folch i Tor·
res, amb un bon ritme dalt de l'es·
cenari per compaginar la tradició 
amb el dinamisme. A més, en·
guany, el repartiment ha apostat 
per la renovació generacional dels 
principals personatges. Es podrà 
tornar a veure el resultat dissabte 
(18 h) i diumenge (19 h), al Centre 
Cultural. 

GRANOLLERS. La prova de foc, l'es·
trena, ja ha estat superada. Els 
Pastorets al Teatre Auditori de 
Granollers, que enguany han estat 
renovats de la mà de la directora 
Daniela De Vecci i el dramaturg 
Albert Pijuan, es presentaven el 
dia de Sant Esteve amb els tradi·
cionals Lluquet i Rovelló moder·
nitzats. Qui en vulgui saber més té 
dues noves oportunitats per veu·
re aquest muntatge d'Amics dels 
Pastorets, que fa pujar més d'un 
centenar de persones a l'escena·
ri. Així, hi haurà funció dissabte i 
diumenge, a les 19 h, just per aco·
miadar el 2018 amb bon teatre i 
tradicions nadalenques. 

TEATRE POPULAR

Qui més qui menys 
prepara una vet·
llada especial per 
donar la benvin·
guda al nou any. 
A Granollers, com 

arreu, la nit de dilluns hi haurà 
moltíssims sopars i festes a cases 
particulars i restaurants i hotels 
de la ciutat. Però l'acte que es pre·
veu més multitudinari i que aple·
garà part del jovent de la ciutat 
serà la Revetlla dels Ignorats, la 
gresca que des de fa 15 anys orga·
nitza l'associació Jovent Ignorat i 
que enguany recupera el Parquet 
com a escenari després d'alguns 
anys a la Nau B1 de Roca Umbert.

Dilluns les entrades estaven a 
punt d'esgotar·se, tot i l'increment 
d'aforament que significa el tras·
llat a l'altre costat de l'avinguda 
Lluís Companys. De fet, l'organitza·
ció proclama que la festa serà "un 
remember de les millors nits 
de Cap d'Any que s'han viscut a 
Granollers" i, per aconseguir·ho, 
hi duran el grup de versions The 
Aguateques, que prometen fer 
ballar a ritme de patxanga, pop i 
disco de tots els temps, des dels 
anys 70 i fins a l'electrollatí més 
acutal, passant per l'ska, el rock 
i la rumba. Així, The Aguateques 
seran els encarregats de donar la 
benvinguda al 2019, però qui farà 

Jovent Ignorat esgota entrades per a la festa 
amb la banda de versions The Aguateques

arxiu

CAP D'ANY  LES REVETLLES POPULARS ES CONCENTREN AL PARQUET DE GRANOLLERS I AL COMPLEX ESPORTIU DE LES FRANQUESES

Música i gresca per encetar el 2018

Obrint l'Any Nou amb la Maravella
Per donar la benvinguda al nou any, dimarts (19 h) l'Orquestra 
Internacional Maravella aterrarà al Teatre Auditori de Bellavista per oferir 
un concert amb música i cançons de diferents èpoques. L’Orquestra 
Internacional Maravella, tot un clàssic a les Franqueses i als escenaris 
catalans, i una de les formació orquestrals del país més reconegudes, 
posarà la música del tradicional Concert d'Any Nou. Nascuda el 1951 a 
Caldes de Malavella, en aquests més de 60 anys de trajectòria la formació 
ha actuat arreu d’Europa. El 1997, l’orquestra rebia la Creu de Sant Jordi  
de la Generalitat per la seva tasca de divulgació de la música catalana 
arreu del món. Sota la direcció musical d'Eduard Font, actualment la 
Maravella compta amb una dotzena d'instrumentistes, així com amb les 
cantants Imma Comadevall i Isabel del Mar, i els cantants Benjamí Felip i 
David Collado. El preu de les entrades és de 18 euros –15, per la compra 
anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys–. Les entrades 
es poden adquirir a les taquilles del Teatre Auditori i del Casal Cultural  
de Corró d'Avall –de dilluns a dissabte, de 17 a 21– i diumenge –de 10 a  
14 h–, o bé al web entrapolis.cat.

ballar fins a la matinada serà el pd 
Pausa, habitual de la Disco Inferno 
de festa major. La gresca acabarà 
amb un esmorzar.

D'altra banda, al Casino també 
es farà una revetlla de Cap d'Any, 
menys multitudinària i amb mú·
sica de tots els temps a càrrec de 
Juan Sigués. Abans de la festa, s'hi 
farà el sopar de gala.

MAE Fest
A les Franqueses també s'hi cele·
brarà una revetlla popular per a jo·
ves. Serà al Complex Esportiu, amb 
un estil musical totalment diferent 
i una aposta més clara pels dj i la 
música electrònica. Fa dies que els 
organitzadors d'aquest Most Awe·
some Ever (MAE) Fest han penjat 
el cartell d'entrades exhaurides. De 
fet, hi actuaran discjòqueis de re·
nom com Mzrin, el nom artístic del 
jove dj i productor de Santa Maria 
de Palautordera, Pol Marín, que ha 
estat comparat amb l'internacional 
Kygo. Mzrin no estarà sol per ani·
mar la festa, sinó que també s'ha 
confirmat la presència de Razzo, el 
nom artístic del barceloní Juan Ra·
mírez, que ha treballat amb segells 
discogràfics com Mindshake Re·
cords i ha aconseguit que els seus 
tracks siguin punxats per Richie 
Hawtin i Paco Osuna, entre altres dj 
de renom en l'escena techno.  m.e.

El MAE Fest de Corró d'Avall comptarà 
amb dj reconeguts com Mzrin i Razzo
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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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Restaurantla nova
Arbeca

Menú ANY NOU I REIS 28.50€
(IVA INCLÒS)

FAMILIAR  EL PARC INFANTIL DE NADAL TINDRÀ ACTIVITATS FINS DISSABTE

El PIN obre les portes al Palau
GRANOLLERS. El 
Parc Infantil de 
Nadal (PIN) de 
Granollers obre 
avui, dijous, les se·

ves portes al Palau d'Esports, que 
fins dissabte acollirà una vuitan·
tena d'activitats lúdiques per als 
menuts que ja estan de vacances. 
L'horari del PIN, que organitza l'as·
sociació cultural Pingra, serà de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h –els tiquets 
generals a taquilla tenen un cost de 
7 euros per sessió i 11 tot el dia–.

Com és habitual, a la pista central 
hi haurà els tallers, el laberint i la 
piscina de boles, mentre que les 
activitats de caràcter més esportiu 
seran a la zona annexa. En Pinguai 
i l’Espingueta, acompanyats d’un 
centenar de monitors i monitores, 
hi esperen tots els nens i nenes amb 
sorpreses, algunes novetats i clàs·
sics, com la tirolina, el pont de mico, 
el tobogan o el laberint gegant.

Contes solidaris
Diumenge (18 h) Gran Centre pro·
posa acomiadar l'any jugant –amb 
jocs per a totes les edats– i llegint 

contes solidaris i amb un assaig de 
les 12 campanades amb la Ganxe·
ta (19 h).

D'altra banda, la ciutat també es 
comença a preparar per l'arribada 
dels Reis d'Orient, dimarts (17 h)

aj. les franqueses

amb la tradicional arribada del 
patge a Can Barbany –on fa més de 
60 anys que el reben–, i dimecres 
(10.30 i 17 h) amb el taller de fa·
nalets a la Troca. A més, els patges 
començaran a visitar els barris.  

Una de les tradicions més  
emblemàtiques de la cultura catalana 
és el tió de Nadal i, alhora, una de  
les més estimades per als menuts.  
A les Franqueses, els infants van tenir 
l'oportunitat de fer-lo cagar dos  
cops el cap de setmana: dissabte  
a Corró d'Amunt i diumenge, a les 
antigues escoles de Llerona, en un 
acte organitzat per Festes Laurona. 
Com cada any, va ser una activitat 
molt participada amb infants del 
poble i de l'entorn, amb qui el tió  
va ser ben generós.

          El tió a Llerona, 
una tradició arrelada

jordi ganduxé

m.e

ART  ROCA UMBERT VA ACOLLIR LA INSTAL·LACIÓ DE XEVI BAYONA

Foc i fum al servei de l'art
DANSA  La instal·lació es va complementar amb la coreografia d'Anna Rubio

Centenars de persones van passar el cap de setmana per la instal·lació 
ideada per Xevi Bayona a Roca Umbert, en especial al voltant de les 
18.30 h, l'hora del passi de dansa vertical d'Anna Rubio Llambí, acom·
panyada a la guitarra per Pep Rius. El foc a terra, entre carbó, el fum 
i les finestres vermelles de les antigues naus retornaven l'activitat de 
Roca Umbert de quan s'hi encenien els motors. Així, aquesta novetat  
–batejada com La fàbrica s'encén– ha tingut bona acceptació. 

Festa per a la mainada a Bellavista
Les Franqueses celebrava la setmana passada la Festa de la Infància, que 
es va cloure dissabte a la plaça Major de Bellavista, amb activitats per a 
tota la família, com xocolatada, taller de fanalets, jocs, tallers, exhibicions 
de ball i l'animació musial de Set de So.

Roca Umbert ha tancat la selecció 
de projectes d'arts visuals i imatge 
per accedir al servei de residènci·
es artístiques. S'han presentat 26 
sol·licituds i la comissió de selecció 
–formada per l'artista i assessor de 
Roca Umbert, Joan Fontcuberta, i 
els comissaris Frederic Montornès 
i Alexadra Laura– n'ha triat 13, en·
tre les dues modalitats de llarga i 
curta durada. En el primer cas  –per 

un màxim de 2 anys–, la residència 
serà per Aida Rodríguez Pérez, Lluís 
Estopiñan, Joan Pallé, Nataly Prada, 
Ignasi Prat Altamira, Pilar Rosado, 
Sylvie Bussières, Montserrat Cap·
devila, Josep Fernández Margalef i 
M. Montserrat Tomàs. Pel que fa a 
les residències de curta durada –d'1 
setmana a tres mesos–, s'ha selecci·
onat la proposta de Marta Bisbal, 
Nathalie Reu i Marta Ros Hugas. 

Noves residències artístiques 

Avui, dijous (18 h), i divendres, la façana de Can Pedrals acollirà un particu-
lar arbre dels desitjos, per mitjà d'un mapping. L'activitat va néixer l'any passat  
a proposta del Consell d'Infants de Granollers, en què l'alumnat de totes les esco-
les de la ciutat desitjos per projectar a la façana. 

Mapping a la façana de Can Pedrals
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El cicle de Jazz al Casino es clourà 
divendres (22 h) amb la proposta 
de JazzGranollers Quintet, la for·
mació que comptarà amb Víctor 
Bocanegra a la veu, Joan Sanmartí 
a la guitarra, Martí Ventura al pia·
no, Dick Them al contrabaix i Joan 
Vidal a la bateria. Aquest quartet 
de luxe amb la veu de Bocanegra 
desgranarà nadales en clau de jazz, 
tot afegint alguns dels estàndards 
de jazz tocats a la catalana. El preu 
de l'entrada és de 8 euros. 

GRANOLLERS. Moltes… flauticitats! 
és el títol de l'edició d'enguany del 
tradicional recital que Claudi Ari·
many a Marata. Així, la parròquia 
de Santa Coloma acollirà dissabte 
(21 h) el concert de flautes, sobre·
tot flauta travessera.

Arimany, flautista franquesí de 
fama internacional, ofereix cada 
any aquest concert excepcional a 
Marata. Arimany, considerat he·
reu directe de Jean·Pierre Ram·
pal –en va ser alumnes i company 
d'escenari–, actua des dels anys 
80 com a solista convidat per les 
millors orquestres internacionals, 
a més de dedicar·se a l'estudi i la 
recuperació d'obres per a flauta, 
així com a l'activitat docent. El 
franquesí, que va ser professor de 
l'Escola de Música Josep M. Rue·
ra de Granollers, ha batejat amb 
el seu nom l'escola municipal de 
música de les Franqueses. Ari·
many ha actuat com a solista amb 
les orquestres més importants 
d'arreu del món, així com ha ofert 
recitals als principals teatres de 
música clàssica d'arreu.   m.e.

Plèiade du 'Un Nadal d'estrelles' a Llevant
El cor Plèiade va portar divendres i diumenge al Llevant Teatre l'espectacle 
Un Nadal d'estrelles, farcit de nadales en el marc d'una escenificació
d'un dinar qualsevol d'aquestes festes, amb tió i pessebre inclòs.
El reeixit espectacle es podrà tornar a veure avui, dijous, a les 21 h.

jordi ganduxé

MÚSICA  L'ESPECTACLE ES REPETIRÀ AVUI, DIJOUS EL REPUTAT FLAUTISTA SERÀ DISSABTE A L'ESGLÉSIA DE MARATA AMB VÍCTOR BOCANEGRA

JazzGranollers 
Quintet tanca 
el cicle al Casino

Claudi Arimany ofereix  
el tradicional recital a casa

GRANOLLERS. La formació La Bossa d'Urina, dels granollerins Daniel 
Bolsa i Oriol Nieto, actua avui, dijous (21.30 h), a Can 60. El duet arriba 
a la seva ciutat amb la gira Merda Gira Workd Toir 2018. Bolsa –que ha 
tocat amb La Puta i la Ramoneta i La rateta ja no escombra l'escaleta– 
i Nieto –exmembre de Sargon, Arkaen, Los Pandejos i Rumbahía– han 
gravat conjuntament dos discos amb Cydonia Records. El darrer, Merda 
Fina, es va publicar el setembre passat.  

El grup La Bossa d'Urina actua a Can 60
Més música

Els cantaires de Corró d'Amunt, sota 
la direcció de Marc Tost, acomiadaran 
l'any amb un concert nadalenc a l'es-
glésia de Sant Mamet. Serà diumenge, 
a les 12 del migdia.

CONCERT DE NADAL  
A CORRÓ D'AMUNT

arxiu

CLAUDI ARIMANY

L'Associació Urbana de Sons i 
Arts (AUSA) organitza divendres 
(22 h) a la Nau B1 de Roca Um·
bert La nit dels innocents, una fes·
ta que comptarà amb l'actuació de 
la banda granollerina Catástrofe 
Club, que enguany ha presentat el 
seu segon disc, Ejercicios de visión.  
La festa continuarà fins a les 3 de la 
mateinada amb Dirty Dicks.  

Catástrofe Club, a  
la nit dels innocents
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Gastronomia catalana i de 
proximitat al Cafè del Centre

- Per què vau apostar per una coope-
rativa?
· Juli: Vam triar el model de coopera·
tiva, perquè volíem ampliar la cuina, i 
una font d’ingrés i de subvenció va ser 
Coop57, amb uns avals mancomunats. I 
vam recollir les 70 firmes per poder co·
mençar a fer la cuina.
- De quina manera fomenteu o pro-
moveu l'economia social i solidària?
· Juli: Fomentem l’economia social i so·
lidària participant en esdeveniments i 
associacions que estan vinculades aquí, 
i amb el nostre producte de proximitat, 
del pagès i del menjar ecològic.
- Per què col·laboreu amb l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental?
· Juli: Sobretot és pel règim intern, per·
què ens ajuden a formar·nos, a tenir clar 
quina és la visió de les cooperatives, que 
són mètodes que sempre ens costa molt 
trobar.
· Com van ser els inicis?
· David: Al principi érem tres socis fun·
dadors. Vam arrencar el 27 de maig del 
2011. Un era més de cuina, un altre era 
més d’administració i un altre era més 
de servei, tot i que tots fèiem de tot. I 
això va anar creixent en nombre de so·
cis, i també en nombre de treballadors. 
Gent que col·labora més de passada, i 
gent que s’ha quedat en el projecte, per·
què el projecte també ho necessita.
- I en quina situació us trobeu ara?
· David: Estem renovant els estatuts per·
què d’una manera o altra tothom acabi 
sent soci involucrant·se en aquest pro·

jecte com si fos seu. Cadascú amb el seu 
tarannà.
- Quins són els objectius principals 
del Cafè del Centre?
· David: La nostra guerra sempre ha si·
gut oferir un bon producte molt elaborat 
a un preu just. Per tant, com a organitza·
ció optem per intentar sempre el km 0, 
el pagès de proximitat, intentar fer unes 
compres adequades i justes amb el pla·
neta i la societat.
- Què podem trobar per menjar?
· Juli: A la cuina ho elaborem tot. Ens 
trenquem les banyes per poder fer tota 
la producció de menjar exclusiu treba·
llat i pensat sobretot amb cuina catalana
- I al Cafè del Centre, en general?
· David: Al Cafè del Centre, per davant de 
tot, us podeu trobar una entitat que ens 
acull i en la qual hi ha molta gent parti·
cipativa que ajuda a fer créixer això dia 
a dia, mes a mes i any a any. I a dintre, 
on estem nosaltres, podeu trobar un 
bon ambient, una bona cuina i una bona 
barra, on podeu trobar·hi des de cerve·
ses catalanes artesanes –un bon recull–; 
amb una carta, que com la de cuina, 
l’anem canviant cada sis mesos; una 
bona carta de vins ben escollits, també 
vins i caves de la terra. Intentem tenir 
els productes que s’han de tenir, però 
ens agrada molt anar 
i buscar coses noves: 
tenir una bona ratafia, 
tenir un bon licor del 
poble, perquè la gent se 
senti a gust.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar 
Caldes de Montbui per conèixer el Cafè del Centre. 
El David Rivera i el Juli Reig, dos dels tres socis 
fundadors del Cafè del Centre, ens van donar a 
conèixer aquesta cooperativa vallesana, on po-
dem passar tant a fer una cervesa artesana, com a 
gaudir d'una gastronomia de proximitat exquisida.

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org
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Previsió meteorològica
de dijous 27 al diumenge 30 de desembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

15º 5º 15º 5º 13º 3º 13º 2º

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

El premi d'escultura Manel Batlle 
ha ampliat la dotació econòmica 
del guardó, que serà de 3.500 eu·
ros, mentre que a la darrera edició 
–en què també s'havia augmentat 
el premi econòmic– era de 3.000. 
La sala Sant Francesc va acollir 
divendres la convocatòria de la 
quarta edició d'aquest premi d'es·
cultura que porta el nom de l'artis·
ta granollerí que va morir el 2012.

La presidenta de l'entitat que 
convoca el premi, Amics de la Ciu·
tat de Granollers, Carme Batlle, 
va explicar les característiques 
del guardó escultòric. També hi 
van assistir els patrocinadors del 
premi, entre els quals, la vídua de 
Manel Batlle, Nuri Verdaguer.

La temàtica i la tècnica de l’obra 
són lliures i les dimensions no 
poden passar els 50 centímetres 
d’amplada i els 150 d’alçada. Per 
concursar cal enviar la imatge de 
l’obra a amicsciutatgranollers@
gmail.com acompanyada de la me·
mòria tècnica de la peça i de les 
dades de l’autor.

El període de presentació de les 
obres començarà el 2 de setem·

bre i acabarà el 15 de novembre. 
Després de la selecció prèvia es 
comunicarà als autors l'accepta·
ció de les seves obres, que hauran 
d'enviar del 9 al 13 de desembre. 

Enguany el jurat estarà format 
pels escultors Ramon Aumedes i 
Ferran Capdevila, l’artista plàstic 
Lluís Estopiñan, el president del 
Reial Cercle Artístic de Barcelona, 
Fèlix Benz; l'arquitecte i membre 
de la Reial Acadèmia de Belles 

Arts de Sant Jordi, Josep M. Botey; 
l'adjunta direcció d'art i cap de 
comunicació de la Fundació Vila 
Casas, Natàlia Chocarro, i Glòria 
Fusté en representació del Museu 
de Granollers. 

El veredicte del jurat serà anun·
ciat el 18 de desembre de 2019, 
a la sala d’exposicions de l’Espai 
d'Arts de Roca Umbert, on s’hi 
exhibiran les obres seleccionades 
fins al 12 de gener de 2020.  m.e.

amics de la ciutat

ART  AMICS DE LA CIUTAT VA PRESENTAR DIVENDRES LA NOVA CONVOCATÒRIA DEL GUARDÓ

El premi d'escultura Manel 
Batlle es dotarà amb 3.500 €

CONVOCATÒRIA La nova edició del premi es va presentar a la sala Sant Francesc

Els Sardanistes 
Franquesins, premi 
Capital de la Sardana
LES FRANQUESES.  La secretària de 
l'entitat Sardanistes Franquesins, 
Rosa Estrada, i tres socis més de 
l'associació van recollir el 16 de 
desembre a Montblanc el Premi 
Capital de la Sardana 2018, en la 
categoria a la Promoció i difusió, 
per la tasca d’ensenyament de la 
sardana a tots els col·lectius arreu 
de les Franqueses del Vallès, així 
com de la promoció de la dansa a 
molts dels actes festius i culturals 
del municipis. El guardó va ser 
anunciat el març de l'any passat, i 
ara s'ha fet efectiu el lliurament.  

GRANOLLERS. Dissabte, el restau·
rant i llibreria Anònims, del carrer 
Ricomà, va inaugurar l'exposició 
Què et sembla si…? de la il·lustra·
dora i pintora Mai Martín. L'acte 
va incloure la presentació de llibre 
Que te parece si nos desnudamos y 
los discutimos? de Quin Valiente, 
que precisament ha il·lustrat Mia 
Martí. També es va sortejar una 
postal de Nadal pintada a mà per 
la autora.

Mai Martín va estudiar Belles 
Arts a la Universitat de Barcelona 
i el cicle de grau superior d'Il·lus·

tració a l'escola superior d'art i 
disseny Llotja. L'autora ha expo·
sat a Barcelona i altres municipis 
de l'entorn metropolità com Gavà 
i Viladecans.  

L'Anònims acull una mostra 
de dibuixos de Mai Martín
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Crear cançons de Nadal amb una app
Dimecres (17.30 h), Make and Learn impartirà al  
CTUG un taller per a famílies amb infants de 8 a 12 anys 
en què s'aprendrà a crear una aplicació nadalenca a 
través del programari lliure App Inventor. Caldrà portar 
un dispositiu amb el sistema operatiu Android.

Dilluns, 31 de desembre, tindrà lloc a Canovelles l'última cursa de l'any,  
la tradicional Sant Silvestre, que sortirà del pavelló municipal a les 11 h.  
L'associació cultural Sant Silvestre de Canovelles organitza una nova edició 
d'aquesta cursa popular per tancar el 2018. Es tracta d'un recorregut mixt  
–d'asfalt i camí de terra– de 10 quilòmetres, que comptarà amb dos punts  
d'avituallament durant la cursa, amb sortida i arribada, com és habitual,  
al Pavelló Municipal Tagamanent del carrer Diagonal. El desnivell de pujada  
és de 40 m i de baixada, 20. A l'arribada, hi haurà esmorzar per a tots els inscrits,  
un obsequi i premis per als cinc primers classificats masculins i femenins,  
que es lliuraran a les 12.30 h.

La de Sant Silvestre és una de les curses més participatives de l'any, que 
comptarà, com a màxim, amb un total de 850 participants, i que aspira a superar 
la xifra de 600 inscrits de l'edició de 2017.  Les inscripcions –amb un preu de 10 
euros– es mantindran obertes fins al divendres 28 de desembre, i es poden fer 
a l'Aire Esports i al mateix pavelló, així com al web santsilvestrecanovelles.com. 

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIVENDRES, 28
21 h Poliesportiu Municipal 
Torneig d'Any Nou de bàsquet
18 h Centre Cultural de Marata 
Els Pastorets de Marata

DISSABTE, 29
9 h Camp de futbol de Corró d'Avall 
Segon Memorail Gianfranco Messagi
9 h Poliesportiu Municipal 
Torneig d'Any Nou de bàsquet
21 h Casal Cultural de Marata 
Els Pastorets de Marata 
21 h Església Santa Coloma de Marata
Moltes… Flauticitats! amb Claudi 
Arimany

DIUMENGE, 30
9 h Poliesportiu Municipal 
Torneig d'Any Nou de bàsquet
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
12 h Església de Sant Mamet  
de Corró d'Amunt 
Concert de Nadal a Corró d'Amunt
19 h Centre Cultural de Marata
Els Pastorets de Marata

DILLUNS, 31
19 h Església de Santa Eulàlia  
de Corró d'Avall 
Missa de Cap d'any
24 h Complex Esportiu Municipal
MAE fest Celebració de Cap d'any

DIMARTS, 1
11 h Església de Sant Francesc d'Assís 
de Bellavista
Missa de la solemnitat de Santa Maria
12 h Església de Santa Eulàlia  
de Corró d'Avall
Missa solemne d'Any Nou
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert d'Any Nou amb l'Orquestra 
Internacional Maravella

ajuntament

DIJOUS, 27
9 h CTUG. Roca Umbert
Casal tecnològic de Nadal
10 h Palau d'Esports
Parc infantil de Nadal. Fins diumenge
17 h Plaça Josep Maluquer i Salvador 
Taller de llufes
18 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
L'arbre dels desitjos (mapping)
20 h Cinema Edison
El amor menos pensado

DIVENDRES, 28
9 h Plaça de la Corona 
Fira d'Artesans
9 h CTUG. Roca Umbert
Casal tecnològic de Nadal
10 h Pavelló Club Bàsquet 
Torneig de Nadal de Bàsquet.  
També dissabte
17 h Plaça Josep Maluquer i Salvador 
Taller de llufes
18 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
L'arbre dels desitjos (mapping)
18 h Casa Clapés i antiga  
Pastisseria Torres 
Mercat d'art i disseny Spamdarts
19 h Cinema Edison 
The Silent Revolution
21.30 h Cinema Edison
El amor menos pensado
22 h Nau B1
La nit dels innocents. Concert 
amb Catástrofe Club i Dirty Dicks
22 h Casino
JazzGranollers quintet

DISSABTE, 29
9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters 
9 h Plaça de Can Trullà
Encants solidaris de l'Ass. d'Aturats
18 h Cinema Edison
El amor menos pensado
18 h Museu de Granollers

AGENDA

La cursa de Sant Silvestre 
tanca l'any a Canovelles

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
A cara o creu. Fins al 24 de març
Mirades i diàlegs. Permanent. 

Els grans ludi romani. Juga com  
els romans davant del museu
19 h Teatre Auditori de Granollers
Els Pastorets 
20.30 h Cinema Edison
El amor menos pensadoa

DIUMENGE, 30
10 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Vine a jugar amb la gent gran
11 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Acomiada l'any jugant i llegint  
contes solidaris
18 h Cinema Edison 
The Sileng Revolution
18 h Casino 
Ball social amb Charly Músic
18 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Acomiada l'any jugant i llegint  
contes solidaris
19 h Teatre Auditori 
Els Pastorets
19 h La Troca. Roca Umbert
Proclamació de l'Home dels Nassos
20.30 h Cinema Edison
El amor menos pensado

DILLUNS, 31
21 h Casino
Sopar de gala i festa de Cap d'any
1 h Pavelló del Parquet 
Revetlla dels ignorats 

DIMARTS, 1
17 h Can Barbany
Festa dels Reis
18 h Cinema Edison
Wonder

DIMECRES, 2
10.30 i 17 h La Troca. Roca Umbert
Taller de fanalets 
18 h Centre cívic Nord i Lledoner 
Visita del patge reial als barris
18 h Carrers del Rec al Roc
Visita del patge reial 
i carta dels Reis gegant

AB Galeria d'Art
Temps de meditació de J. Uclés, A. 
Laporta, F. Serra, A. Clavé i J. Muxart 
Biblioteca Can Pedrals
Pompeu Fabra. Una llengua  
completa. 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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