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Deu anys de serveis immobiliaris a Granollers i comarca

2008
2018

A N IVE R SA R I

COMPRA       VENDA      LLOGUER      ASSEGURANCES      TAXACIONS      GESTIONS

GRANOLLERS. El centre de serveis a les empreses 
de Can Muntanyola, situat al polígon Palou Nord, 
podria gairebé doblar la seva superfície els prò-
xims mesos –dels 3.200 metres quadrats actuals 
als prop de 6.000– si tira endavant la construcció 
d’un nou edifici a tocar de l’actual i que serviria 
d’aulari per a les activitats formatives que es duen 
a terme actualment al centre, així com per a altres 
que es poguessin programar en el futur. De fet, el 
projecte bàsic de l’obra ja existeix des que es va 
posar en marxa el centre de serveis per a les em-
preses l’any 2012, però fins ara havia quedat pen-
dent de desenvolupar la darrera fase. 

Ara, coincidint amb l’ús intensiu que la Universi-
tat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-
UCC) fa de la instal·lació, Ajuntament i universitat 
han plantejat la necessitat d’ampliar l’edifici per 
donar-li més capacitat, així com també acordaran 
un nou model de gestió, com podria ser una cessió 
d’ús, que s’adapti als usos que es donen actual-
ment a la instal·lació.    

La UVic-UCC imparteix a Can Muntanyola des de 
l’any passat el grau d’Enginyeria de l’Automoció, 
uns estudis de formació dual amb 1.200 hores de 
pràctiques obligatòries remunerades en empreses 
del sector –quatre vegades més que les pràctiques 
que es programen en una titulació normal–, espe-
cialment a les instal·lacions del grup Seat, “una 
gran oportunitat de conèixer el mercat laboral 
en què s’estan especialitzant”. Al mateix espai 
també hi imparteix un màster en Administració 
i Direcció d’Empreses, mentre que al Centre Tec-
nològic i Universitari (CTUG) de Roca Umbert hi 
imparteix un cicle formatiu de grau superior de 
Màrqueting i Publicitat, i altres cursos de formació 
contínua i de la universitat d’estiu. 

La UVic-UCC vol consolidar aquest espai com
el seu campus universitari a Granollers, on ja hi 
imparteix un grau, un màster i formació contínua

El projecte bàsic de l’obra preveu la construcció 
d’un nou edifici d’aules d’uns 3.000 metres
quadrats enganxat al centre de serveis actual

Tant l’Ajuntament com la universitat s’han pro-
posat consolidar Can Muntanyola com un espai de 
relació entre les empreses i la formació professio-
nal i com a seu del campus universitari de la UGra-
nollers, i per això cofinançaran conjuntament el 
projecte amb l’aportació d’altres administracions 
i, si és possible, amb finançament del fons Feder. 
De fet, l’Ajuntament de Granollers ja ha marcat 
en el pressupost municipal del 2019 una partida 
d’un milió d’euros per afrontar aquesta ampliació. 
Pel que fa al calendari, l’objectiu és aconseguir el 

x.l.

finançament necessari els pròxims mesos per ini-
ciar les obres a finals de 2019 i posar en marxa la 
instal·lació a l’inici del curs 2020-2021.

D’altra banda, a més d’acollir la UVic-UCC, Can 
Muntanyola també ofereix formació i assessora-
ment a les empreses, acompanyament a l’emprene-
doria i espais per a projectes empresarials, i és la seu 
de Granollers Mercat, l’entitat pública que gestiona 
el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament; 
la delegació a la comarca de la Cambra de Comerç i 
el Gremi de Constructors del Vallès Oriental. 

La UVic-UCC ha 
augmentat un 3% el 

nombre de matriculats 
de nou accés en títols 
oficials aquest curs, i  
un 10% pel que fa al 

nombre total  
d’alumnes. Un dels 

motius que expliquen 
aquest augment és 
la bona acceptació 

que ha tingut el grau 
d’Enginyeria de  

l’Automoció que s’ofereix 
a Granollers des del curs 

passat i que enguany  
ha vist com la seva  

matrícula creixia un 41%. 
El desplegament de la 
UVic-UCC a Granollers 
forma part de l’aposta 

per l’expansió territorial 
i el creixement  
estratègic de la  

universitat, que també 
té seus a Manresa i 

Barcelona. 

120
alumnes

Can Muntanyola s'ampliarà per acollir 
el creixement de la Universitat de Vic

CAN MUNTANYOLA  El 2012, quan es va posar en marxa el centre, va quedar pendent de desenvolupar l'última fase
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Més innocentades Les llufes de 2018 parlen de 'Joc de trons' i patinets
Les colles castelleres de la comarca anunciaven 
la seva unificació i el Servei de Cultura de  
Granollers deia que canviaria les dates de la 
festa major, mentre que La Magrana Vallesana 
difonia un conveni amb McDonalds.

Seguint la tradició del 28 de desembre, l'edició digital de SomGranollers 
publicava la notícia fictícia La plaça del Cony tindrà carrils elevats per a 
patinets elèctrics, en què especulava amb el futur disseny de la plaça  
Barangé. La llufa de SomlesFranqueses tenia un caire més cinematogràfic i 
indicava que Les Franqueses sortirà a l'última temporada de 'Joc de trons'.

GRANOLLERS. La família Lomeña 
Astilleros han tingut el que, se-
gurament, serà el cap d'any més 
emotiu de la seva vida. La Lidia i el 
Javier no han fet cap sopar espe-
cial i, ni tant sols, s'han menjat el 
tradicional raïm. Però han tingut 
el seu millor inici d'any. "Estem 
contentíssims", diu la Lidia.

A les 4.10 h de la matinada de 
dimarts naixia la seva filla Aza-
hara, en un part sense complica-
cions. La nena, que és la primera 
filla de la parella, ha pesat 3,30 
quilos i fa 50 centímetres.

La Lidia Astilleros, de 31 anys, 
va trencar aigües a les 22 hores, 
just quan acabava d'arribar a 
l'Hospital de Granollers, amb el 
seu company, el Javier Lomeña, de 
33 anys. Els pares de la que ha es-
tat el primer nadó de 2019 nascut 
a l'Hospital de Granollers i a la co-
marca, són veïns de Cardedeu i fa 
14 anys que són parella. La nit del 
31 van fer córrer la família, de Ma-
taró la d'ella i de Cardedeu la d'ell, 
per ser presents en l'arribada de 
l'Azahara, un nom "que vam te-

GRANOLLERS. Jordi Domènech, pro-
fessor a l’INS Marta Estrada, va 
rebre al novembre el premi Marta 
Mata de Pedagogia, en la 38a edi-
ció, pel seu llibre Indagación, ABP y 
controversias. Apuntes para la com-
petencia científica, on explica que 
la ciència no es pot ensenyar com 
un coneixement estàtic, sinó que, 
al contrari, es troba en evolució 
constant influenciada per factors 
polítics, econòmics i ètics.

El Premi Marta Mata de Pedago-
gia, que atorga l'Associació de Mes-
tres Rosa Sensat, es convoca per 
promoure i reconèixer el treball 
renovador d'educadors que contri-
bueixin a la millora de l’educació i 
a enfortir la renovació pedagògica.

Domènech, doctor en Biologia i 
llicenciat en Humanitats, treballa 
com a professor a l’INS Marta Estra-
da des de 2015, com a docent asso-
ciat al Departament de Didàctica de 
les Matemàtiques i les Ciències Ex-
perimentals a la UAB des de 2016 
i com formador al Departament 
d’Ensenyament des de 2013.  

Jordi Domènech, 
premi Marta Mata 
de Pedagogia

xavier solanas

NAIXEMENTS  ÉS LA PRIMERA FILLA DE LA LIDIA, DE 31 ANYS, I EL JAVIER, DE 33, VEÏNS DE CARDEDEU EDUCACIÓ  

Azahara Lomeña Astilleros, el primer nadó 
del 2019 nascut a l'Hospital de Granollers

LA PRIMERA NENA NASCUDA A GRANOLLERS  L'Azahara amb els seus pares, Lidia i Javier

arxiu

JORDI DOMÈNECH

al públic. Ell és lampista, mentre 
que ella treballa a la Sabateria 
Marlo's, del carrer Anselm Clavé 
de Granollers.

L'Azahara ha sigut, doncs, la 
primera criatura nascuda a Gra-
nollers i també al Vallès Oriental 
aquest any acabat d'estrenar.

El primer nadó de 2018 al Vallès, 
la franquesina Gala Trinidad Gó-
mez, va ser més tardana –va néixer 
a les 13 h–. La primera granolleri-
na, la Laia, va néixer el dia 4.  m.e.

nir clar de seguida, a tots dos 
ens va agradar", explica la Lidia

La parella és força coneguda 
perquè tots dos treballen de cara El nom

AZAHARA ÉS UN NOM POC 
HABITUAL PERÒ QUE DES DE 2015 
ha estat més triat. Mentre que  
al 2000 només 5 nenes van ser 
batejades així a Catalunya, l'any 
passat en van ser 36, de manera 
que va passar del 657 al 292 del 
rànquing de noms més posats
al país, segons l'Idescat.

SOCIETAT
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LES FRANQUESES. Coincidint amb 
el futur desenvolupament del pla 
parcial del sector R a Corró d’Avall, 
entre l'avinguda de la Sagrera, el 
carrer Joan Maragall i el camí de la 
carena, a l’entorn de Can Garriga, 
l’Ajuntament de les Franqueses 
preveu la construcció d’un nou 
pavelló poliesportiu que resolgui 
els problemes d’espai que, cada 
vegada més, pateix l’actual pavelló 
de la zona esportiva. La nova ins-
tal·lació, que es podria començar 
a planificar d’aquí a tres o quatre 
mesos, segons fonts municipals, se 
situaria a la zona d’equipaments 
prevista en aquest pla parcial, un 
espai d’uns 4.000 metres quadrats 

EQUIPAMENTS  L'ACTUAL INSTAL·LACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA ÉS UTILITZADA PER MÉS DE 700 ESPORTISTES CADA SETMANA 
x.l.

CONGESTIÓ  Més de 700 esportistes utilitzen l'equipament cada setmanaentre la carretera de Cànoves i el 
cementiri de Corró d’Avall.

L’augment de població dels úl-
tims anys ha fet que cada vegada 
hi hagi més demanda d’espais per 
desenvolupar activitats esportives, 
i és per això que el consistori ha co-
mençat a pensar en un nou pavelló 
poliesportiu de cara al proper man-
dat municipal on s’hi puguin dispu-
tar diverses disciplines esportives. 
Segons explicava fa uns dies l’al-
calde, Francesc Colomé, l’objectiu 
és construir un pavelló de tipus 
PAV3 –de grans dimensions i que 
es pugui seccionar en diversos es-
pais– que esdevingui el central del 
municipi i que complementi tant 

Les Franqueses 
projecta 
la construcció
d'un nou pavelló

l’equipament actual de la zona es-
portiva, que utilitzen més de 700 
esportistes cada setmana, com el 
petit pavelló de tipus PAV1 que es 

posarà en marxa pròximament a 
l’entorn de Can Prat, al Centre Cul-
tural de Corró d’Avall, que acollirà 

especialment els equips de bàs-
quet i també de minihandbol. 

El passat mes d’abril, el ple de les 
Franqueses va aprovar inicialment 
ampliar en 19.030 metres qua-
drats el sòl urbanitzable del sector 
R, de manera que l’espai urbanit-
zable pendent de desenvolupar i 
previst al pla general a l’entorn de 
Can Garriga és ara de 56.409 me-
tres quadrats. L'ampliació, segons 
l’Ajuntament, permet donar accés 
als equipaments ja existents actu-
alment, com l'escola Camins i el ce-
mentiri, i connectar el sector amb 
la carretera de Cànoves.  

Entre la carretera de Cànoves i el cementiri

L'equipament, previst
per al proper mandat, 
seria de grans dimensions 
i el central del municipi

LES FRANQUESES. Arran dels dego-
ters que des de fa temps es pro-
dueixen a la coberta del pavelló 
poliesportiu municipal de Corró 
d’Avall, concentrats sobretot a la 
part central, a la zona del lluernari, 
l'Ajuntament ha licitat la redacció 
del projecte bàsic i executiu, l'estu-
di de seguretat i salut i la direcció 
d'obres per reformar coberta de 
l'equipament. El termini per a la 
presentació d'ofertes va acabar di-
mecres, i el pressupost de la licita-
ció és de 41.140 euros (IVA inclòs). 
Des del Patronat Municipal d'Es-
ports asseguren que la situació ac-
tual és "molt preocupant" ja que, 
a banda de les molèsties i la peri-
llositat que suposa pels usuaris 
hi ha el deteriorament d’algunes 
zones del paviment de parquet, 
cosa que afecta també la pràctica 
esportiva. Les diferents actuacions 
de reparació dutes a terme els úl-
tims anys per l'Ajuntament no han 
tingut resultats positius. 

INSTAL·LACIONS 

Reparació
de la coberta
del pavelló per
eliminar degoters
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x.l.

ESTACIÓ  La renovació és un pas previ al desdoblament parcial de la R3

Adif licita la remodelació
de les estacions de la R3 de 
Granollers i les Franqueses

INFRAESTRUCTURES  EL BOE VA PUBLICAR L'ANUNCI DE LICITACIÓ DILLUNS 31 DE DESEMBRE

Treballs previs al desdoblament de la línia entre Parets i la Garriga

Voreres més amples al carrer Corró
Les obres d'ampliació de voreres al carrer Corró en el tram comprès entre 
el carrer Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer estan gairebé enllestides. 
Els treballs, que han tingut un cost de 128.291 euros, van començar a  
l'octubre i han suposat l'ampliació de les voreres –en algun tram fins  
als 5,70 metres–, l'adaptació dels guals, la construcció d'orelleres i  
d'embornals per a la recollida d'aigües, la renovació de la canonada  
d'aigua potable i el soterrament de les línies elèctriques existents. A més, 
s'han plantat arbres als dos costats de carrer.

x.l.

URBANISME  ELS TREBALLS HAN DURAT TRES MESOS

GRANOLLERS. Els Agents Rurals 
de la Generalitat van presentar 
divendres de la setmana passada 
una denúncia contra una empresa 
de Granollers a la qual van enxam-
par cremant residus, una activitat 
que està prohibida en qualsevol 
època de l'any. La crema de resi-
dus per part de l'empresa va ge-
nerar una columna de fum negre 
que va alertar del succés, segons 
explicava el mateix cos d'Agents 
Rurals per mitjà d'una piulada di-
lluns. Segons indicava el cos, s'es-
taven cremant residus generats 
per la mateixa empresa, de la qual 
no n'ha transcendit el nom i que 
es dedica a la construcció de car-
rosseries industrials. 

Denunciada
una empresa per
cremar residus

GRANOLLERS. Una dona de 78 anys 
va resultar ferida lleu, el dia de Na-
dal, per inhalació de fum en un in-
cendi que es va produir a l'exterior 
de l'edifici d'urgències del centre 
de Granollers, a l'avinguda del Parc 
número 9. El Servei d'Emergències 
Mèdiques (SEM) la va traslladar a 
l'Hospital General de Granollers, 
mentre que una altra dona va ser 
atesa allà mateix. Els Bombers de 
la Generalitat van rebre l'avís a les 
14.49 h del 25 de desembre i van 
activar una dotació. El foc va cre-
mar dos carros plens de cartrons 
que estaven a la part del darrere 
d'urgències, a l'exterior de les ins-
tal·lacions. L'incendi no va provo-
car danys a l'interior.  

Ferida per inhalació 
de fum en un
incendi a Urgències

GRANOLLERS / LES FRANQUESES.  
L'Administrador d'Infraestructu-
res Ferroviàries (Adif) –organis-
me del Ministeri de Foment– va 
publicar dilluns al Butlletí Oficial 
de l'Estat (BOE) la licitació de la 
redacció del projecte constructiu 
i execució d’obres per remodelar 
les estacions de Granollers-Cano-
velles, les Franqueses, Parets i la 
Garriga de la línia R3 de Rodalies, 
així com les instal·lacions de se-
guretat i comunicacions d’aquest 
tram de la línia. El pressupost de 
la licitació és de 10.945.817 euros 
i la durada del contracte es fixa en 
89 mesos. Les empreses interessa-
des poden presentar ofertes fins al 
5 de febrer, i l'obertura de pliques 
està prevista per al 19 de març.

La remodelació de les estacions 
és un pas previ a l'esperat desdo-
blament de la via entre Parets i la 
Garriga, una actuació que, segons 
Foment, suposarà un increment 
del nombre de trens del 3% res-
pecte a la situació actual. El Mi-
nisteri de Transició Ecològica va 
aprovar al juliol la declaració d'im-
pacte ambiental, i al setembre Adif 
anunciava el projecte constructiu 
per remodelar les quatre estacions, 
així com la relació dels béns i drets 
afectats pel projecte: l’expropiació 
de més de 18.000 metres quadrats 
de terreny –10.434 a Granollers; 
1.481 a Canovelles; 595 a les Fran-
queses i 5.783 a la Garriga–. També 
s’anunciaven ocupacions tempo-
rals de 1.251 metres quadrats i re-

serves de pas de 424 mentre durin 
les obres, que es faran en paral·lel 
a la supressió de passos a nivell a 
Granollers i la Garriga.

Pel que fa a l'entorn de Grano-
llers-Canovelles, a més de la refor-
ma integral de l'estació i de la reno-
vació dels sistemes de senyalització, 
s’eliminarà un dels passos a nivell 
situats a l’entorn de Pastas Gallo, 
mentre que un altre s’adequarà per 
permetre el pas de persones i vehi-
cles a través d’un pas soterrat, unes 
obres ja adjudicades fa uns mesos. 

El projecte també inclou la con-
nexió mitjançant un camí paral·lel 
al marge esquerre de la via entre 
Can Nicolau, a tocar a la serra de 
Ponent, amb Can Ninou, a la zona 
del Circuit, de manera que es con-
necti el camí de Can Esquella a un 
camí de serveis que dóna accés als 

habitatges de la zona. El pas previ 
al desdoblament de la R3 també in-
clou l’adequació d’una zona d’apar-
cament al voltant de l’estació, que 
se situarà a l’espai on fins fa uns 
anys hi havia unes sitges, fet que 
permetrà la connexió directa amb 
el barri de Terra Alta, així com la 
construcció d’un pas soterrat per a 
vianants que permetrà una millor 
connexió amb el barri de Can Gili.

A les Franqueses, Adif construirà 
un pas soterrat que connectarà la 
carretera de Ribes i la zona de les 
antigues casernes militars de Corró 
d'Avall. També es remodelarà l'edi-
fici de l’estació, on s'hi crearà un 
pas soterrat entre andanes i es mi-
lloraran els tancaments al voltant 
de l'estació, i es renovaran els sis-
temes tècnics per garantir la segu-
retat en la circulació de combois 
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EVOLUCIÓ  El preu dels habitatges de venda han pujat més d'un 8% en tots dos municipis en només dotze mesos

GRANOLLERS / LES FRANQUESES.  
Els preus dels pisos per metre 
quadrat en venda a Granollers 
durant l’últim any han pujat un 
8%. Així ho assegura el portal im-
mobiliari Habitaclia, que analitza 
l’evolució dels preus per mesos 
i municipis a partir de la borsa 
d’habitatges a la venda que pro-
mou des del seu portal. Així, dels 
1.999 euros per metre quadrat 
que es pagaven per un habitatge 
el desembre del 2017 s’ha passat 
als 2.158 euros que es pagaven el 
desembre passat. 

A les Franqueses, l’increment ha 
estat de l'11,6%, dels 1.895 euros 
que es pagaven el desembre del 
2017 als 2.115 del desembre que 
ara hem deixat enerere. En aquest 
cas els preus van enfilar-se especi-

El preu de venda d'un habitatge a 
Granollers puja un 8% en un any

HABITATGE  A LES FRANQUESES L'INCREMENT HA ESTAT DE MÉS DE L'11% SEGONS ASSENYALEN ELS PORTALS IMMOBILIARIS

En només dotze mesos el preu per metre quadrat s'ha incrementat uns 160 euros

alment durant els mesos centrals 
de l’any, de març a agost, quan es 
van superar els 2.000 euros per 
metre quadrat de mitjana –2.097 
al maig–, i també al desembre, fins 
als 2.115 euros.

Un altre portal immobiliari que 
analitza l’índex de preus a la ciu-
tat, Fotocasa, xifra en 2.026 el 
preu mitjà per metre quadrat a 
Granollers al novembre, una xifra 
que varia segons el barri. Així, a 
la zona Centre-Joan Prim el preu 
mitjà s’enfila fins als 2.313 euros/
m2, mentre que a l’Hostal-Lledo-
ner és de 2.108 euros/m2, a Sant 

Miquel-Tres Torres de 2.010 eu-
ros/m2, a la Font Verda de 1.985 
euros/m2 i a Instituts-Ponent-Sota 
el Camí Ral de 1.834 euros/m2. 

Els dos veïnats amb els preus 
més assequibles són Can Bassa i 
Palou, amb 1.625, i Can Gili-Con-

gost, amb 1.356 euros/m2. Pel que 
fa al lloguer, el preu mitjà de la ciu-
tat al novembre era de 9,63 euros 
per metre quadrat. 

A les Franqueses, per la seva 
banda, el preu mitjà de venda se 
situava al novembre en els 1.918 
euros per metre quadrat, mentre 
que el lloguer se situava en els 
7,65 euros per metre quadrat da-
vant dels 14 que hi ha, de mitjana, 
a la demarcació de Barcelona. A la 
ciutat de Barcelona el preu mitjà 
de venda s'enfila als 3.003 euros 
per metre quadrats, mentre que el 
lloguer se situa en els 16 euros. 

Joan Prim Centre,
l'Hostal i el Lledoner
són els barris amb els 
preus més alts de la ciutat

13.377 €
SEGONS UN ESTUDI ELABORAT PEL 
PORTAL WEB DE COMPARACIÓ DE 
preus de l’habitatge Preciovivienda 
en municipis de més de 25.000 ha-
bitants, els immobles de Granollers 
es van vendre un 7,28% per sota 
del valor d’oferta durant la primera 
meitat de l’any, de manera que els 
granollerins van exigir, de mitjana, 
una rebaixa de 13.377 euros en rela-
ció amb el preu inicial de venda de 
l’habitatge. Segons el mateix estudi, 
l’habitatge mitjà de compravenda a 
Granollers tenia aleshores 97 metres 
quadrats, 35 anys d’antiguitat i un 
preu mitjà de 170.256 euros. 

LES FRANQUESES. L’Ajuntament de 
les Franqueses ha adjudicat a l'em-
presa Sports and Landscape SL els 
treballs de substitució de la gespa 
del camp de futbol 7 de Bellavista. 
L'execució de l'obra va ser adjudi-
cada el passat 20 de deseembre a 
l'empresa que va obtenir més pun-
tuació després d'un procés de lici-
tació al qual van optar sis compa-
nyies especialitzades. L'import de 
l'adjudicació ha estat finalment de 
82.421,33 euros (IVA inclòs), uns 
15.000 euros per sota del preu de 
licitació, que superava els 98.000 
euros. La durada del contracte és 
de set dies i els treballs de substitu-
ció de la gespa s'han de dur a terme 
dins els 15 dies hàbils posteriors a 
la notificació a l'empresa guanya-
dora de l'adjudicació. El contracte 
amb Sports and Landscape SL tam-
bé preveu un termini de manteni-
ment de 600 dies i 5 anys addicio-
nals de garantia. 

EQUIPAMENTS 

Adjudicada la 
substitució de
la gespa del 
camp de futbol 7

LES FRANQUESES. A mitjans de de-
sembre l'Ajuntament va licitar el 
contracte d'obres per a la renova-
ció de la climatització del Teatre 
Auditori de Bellavista. Les ofertes 
es poden presentar fins aquest di-
vendres, i el pressupost de la licita-
ció és de 98.883,46 € (IVA inclòs). 
Un cop s'adjudiquin els treballs, la 
substitució del sistema de climatit-
zació es durà a terme en el termini 
d'entre dos i tres mesos.  

Nova climatització
per al Teatre
Auditori de Bellavista
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LES FRANQUESES. Aquesta setmana 
s’han donat pràcticament per fina-
litzades les obres de remodelació 
de l’exterior de l'illa d’equipa-
ments del carrer Rosselló de Be-
llavista, entre els carrers del Bosc, 
Alzina i Travessia, on hi ha la seu 
d'Apadis, el Centre de Formació 
d'Adults i Bellavista Activa, que in-
clou les oficines del Servei d’Aten-
ció a la Ciutadania, de Polítiques 
Socials, l’Oficina Tècnica del Pla 
de Barris i l’Oficina Municipal d’In- 
formació al Consumidor (OMIC). 

Els treballs, que van començar 
a finals de juny, han suposat la re-
modelació de l’espai exterior de 
l’illa d’equipaments, una superfí-
cie de 2.855 metres quadrats que 
antigament havia estat el pati de 
l'escola bressol Massagran. 

S’ha substituït la tanca existent 
per talussos verds i s’ha renovat 
l’accessibilitat als equipaments 
amb la construcció de rampes. 
També s’han renovat la jardineria, 

facilitar-ne l’accés. La separació en-
tre l'illa i el carrer ha desaparegut 
i també s'ha obert un accés amb 
escales entre els dos equipaments 
municipals des del carrer Alzina. 

el mobiliari urbà i les instal·lacions 
d’il·luminació i s’ha transformat el 
carrer Rosselló en un espai de pla-
taforma única, on s’ha deixat el car-
rer a nivell de l’interior de l’illa per 

LES FRANQUESES. L’Ajuntament 
manté el pas alternatiu de vehicles 
regulat per semàfors a la pujada 
de la Verge, a Llerona, després que 
les pluges dels últims mesos hagin 
comportat esllavissades a la penya 
que han obligat a tallar per segure-
tat un dels carrils de circulació en 
aquest punt. En l'últim ple munici-

pal, la regidora Rosa Pruna expli-
cava que l'Ajuntament ha valorat 
diferents alternatives per evitar 
esllavissades, com la col·locació 
d'una xarxa, tot i que finalment s'ha 
optat per la construcció d'un mur. 
L'Ajuntament es farà càrrec de la 
gestió, tot i que el cost l'assumirà 
el propietari privat dels terrenys. 

x.l.

URBANISME  ELS TREBALLS, QUE HAN DURAT SIS MESOS, HAN SERVIT PER ELIMINAR LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Acaba la reurbanització de l'exterior de
l'illa d'equipaments del carrer Rosselló

EQUIPAMENTS  A l'espai s'hi ha renovat la jardineria, els talussos i el sistema d'il·luminació entre d'altres

L'espai dóna accés al Centre de Formació d'Adults, Apadis i Bellavista Activa

Els treballs, executats per l’em-
presa Estructuras y Obras la Roca 
SL, han tingut un cost de 572.194 
euros (IVA inclòs), i un termini 
d’execució d’uns sis mesos. 

x.l.

PAS ALTERNATIU  Des de fa més de dos mesos hi ha un carril tallat

Nou mur de contenció 
per evitar esllavissades

P.-És cert que els anticonceptius 
poden causar migranya?
R.-Tot i que els mecanismes íntims 
de la gènesi de la migranya no es 
coneixen amb absoluta precisió, sí 
que es coneixen múltiples factors 
tant interns com externs que s’han 
relacionat amb el desencadena-
ment de les crisis. Entre d’altres, les 
causes hormonals són un dels fac-
tors desencadenants ben coneguts. 
Per aquest motiu els anticonceptius 
poden, en un petit percentatge de 
dones, ser el factor desencadenant 
de les crisis de migranya.

P.-Com puc saber si tinc 
fibromiàlgia?
R.-En alguna ocasió ja he fet re-
ferència a aquesta malaltia. No hi 
ha cap prova específica, ni imatges 
radiològiques, etc., que siguin es-
pecífiques per a la fibromiàlgia. Al 
diagnòstic d’aquesta malaltia s’hi 
arriba per l’exclusió d’altres malal-
ties que causen dolor en diferents 
punts del cos i d’acord amb un se-
guit de criteris basats en la clínica: 
diferents punts dolorosos, cansa-
ment, sexe, estat anímic. En tot cas, 
el diagnòstic pot ser complex i la 
meva recomanació en aquests ca-
sos és acudir a un reumatòleg.

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
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• Cobrim totes les àrees de serveis mèdics
• Donem servei a totes les mútues i assegurances
• Fem assistència privada
• Clínica dental
• Fisioteràpia
• Diagnosi per la imatge
• Certifi cats mèdics ofi cials de tot tipus
• Ara també: Oftalmologia i optometria integral

VINE A INFORMAR-TE O TRUCA'NS:  93 840 17 02

EL TEU CENTRE DE 
REFERÈNCIA AL

VALLÈS ORIENTAL

C. Joan Prim, 136 | 08400 GranollersTel. 93 840 17 02  | www.activita.cat

Us desitgem     un bon any
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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'humorista i pre-
sentador granollerí Dani Mateo 
va ser proclamat diumenge Home 
dels Nassos 2018, després de dues 
setmanes de votacions populars 
en aquest guardó satíric que con-
voca la colla de Blaus de Grano-
llers –qui, de fet, va portar Mateo 
com a pregoner de la festa major 
passada–. El còmic va ser nominat 
pel gag en què es mocava amb la 
bandera espanyola i que l'ha dut a 
judici acusat d'un delicte d'ofensa 
i ultratge a la bandera.

El lliurament de guardons es va 
fer diumenge a la sala l’Aplegador 
de Roca Umbert, on van participar 
els pares del guanyador, Josep Ma-
ria Mateo i Maria Patau, que van 
recollir el premi en nom de Dani 
Mateo. En declaracions a VOTV, 
els pares del còmic explicaven 
com “s'ha intentat que perdés 
la feina, que la gent no anés als 
seus monòlegs i ha hagut d’actu-
ar amb un cotxe de policia a la 
porta. Tal com diu ell, vejam qui 
fa riure en aquestes condicions! 
Però, a la vegada, ha rebut molt 
suport i això ens ha reconfortat. 

El documental El Xoc, produït per 
Gent i Terra SL –també editora 
de la revista Vallesos– i dirigit pel 
vallesà Enric Vilageliu, ha gua-
nyat el premi a millor documen-
tal del Switzerland International 
Film Festival. El Xoc presenta els 
fets succeïts des de les sessions 
parlamentàries del 6 i 7 de se-
tembre de 2017, en les quals es 
va aprovar la llei del referèndum 
i de transitorietat jurídica, i les 
diferents mobilitzacions de signe 
divers al carrer que van tenir lloc 

abans i després del referèndum i 
de la proclamació de la inaplicada 
república catalana. 

Per afavorir la internacionalit-
zació del documental se n'han fet 
versions subtitulades en anglès i 
francès. Ara el premi en el festi-
val internacional suís representa 
un reconeixement internacional 
al film, que mostra les reaccions 
dels protagonistes polítics en els 
moments de tensió, sense veu en 
off ni entrevistes, sinó amb la veu 
dels protagonistes dels fets. 

'El Xoc' guanya el premi 
al millor documental al 
Switzerland Film Festival 

HoMe Dels nassos

L'ACTE DE LLIURAMENT ES VA CONVERTIR EN UNA DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓPOLÍTICA  PRODUÏT PER LA PRODUCTORA GENT I TERRA SL

Dani Mateo, Home dels Nassos 
per mocar-se amb la bandera

CERIMÒNIA SATÍRICA  Enterrament de la llibertat d'expressió a La Troca

No podem cedir a les amenaces 
que no volen que ens expres-
sem lliurement”.

Així, doncs, el lliurament de l'Ho-

me dels Nassos 2018 es va conver-
tir en un acte en defensa de les lli-
bertats, en format de missa còmica 
i pregària al Sant Blau per l'enter-
rament de la llibertat d'expressió.

El premi Home dels Nassos 
reconeix persones o grups que 
"han tingut els sants nassos de 
fer-la o dir-la ben grossa, per 
bé o per mal durant l’any". En-
guany els nominats, a banda de 
Dani Mateo, eren l’Ateneu Popu-
lar La Malgirbada, la Plataforma 
per la Integració de la Ronda Sud, 
els pressupostos participatius 
de l’Ajuntament de Granollers, el 
projecte d’urbanització de Roca 
Umbert, el grup municipal de Ciu-
tadans Granollers, Pep Blanchart i 
el cinema Edison.  

D'altra banda, també es va lliurar un premi 
honorífic per Joan Josep Biscarri, el primer 
rajoler i posterior bailo a la festa major de 
Blancs i Blaus de la colla blava, a qui s'ha 
reconegut la seva trajectòria dins la colla. 
Biscarri va ser la tercera generació familiar 
de rajolers; va començar l'ofici als 10 anys  
i hi va treballar fins als 66. Biscarri va ser 
21 anys rajoler de Blaus i 11 bailo de Miquel 
Locubiche, que li va agafar el relleu.

Premi honorífic per a Biscarri

GRANOLLERS. El govern granollerí 
ha convocat els ajuts adreçats a 
persones d'escassa capacitat eco-
nòmica que estiguin gravades per 
l'impost de béns immobles (IBI) 
corresponent a 2019, amb l'objec-
tiu de compensar parcialment la 
càrrega tributària de l'habitatge 
habitual. Es tindran en compte els 
ingressos del sol·licitant i el seu 
cònjuge i el 50% d'altres familiars 
que hi convisquin. Se'n poden be-
neficiar les persones empadrona-
des a la ciutat abans d'aquest ge-
ner, constar com a contribuent de 

l'IBI, que l'habitatge sigui la resi-
dència habitual i estar al corrent de 
les obligacions tributàries. Es tin-
drà en compte la renda de la unitat 
familiar d'acord amb el nombre de 
persones que viuen a l'habitatge. 
En el cas d'una persona, el màxim 
d'ingressos bruts anuals per poder 
demanar un ajut és de 19.919 eu-
ros –màxim de 24.699 en cas que 
hi convisquin 5 o més persones–. 
També s'afavoreix les persones 
amb discapacitat, les famílies mo-
noparentals o nombroses i les víc-
times de violència masclista. 

Convocats els ajuts  
per al pagament de l'IBI

ADMINISTRACIÓ  TENEN EN COMPTE LA RENDA FAMILIAR
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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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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
24/12 Josefa Cubero Torres 86 anys
24/12 Encarnación Castillo  90 anys
24/12 Juan Ancheta Sedó 63 anys
25/12 Antonia Márquez Herrera 95 anys
25/12 Joan Anton Casanovas R. 63 anys
25/12 Ioana Grigore 43 anys
26/12 Clementina Joaquín Pires 82 anys
26/12 Francisco José Martínez P. 76 anys
27/12 Marcelino Ortega Soto 87 anys
27/12 José Ignacio Onésimo F. 73 anys
27/12 Antonio Sánchez Carrasco 91 anys

27/12 Joaquim Artiza Sais 71 anys
28/12 Josefina Gil Tarridas 91 anys
28/12 Miquel Mauri Riera 90 anys
28/12 Joan Martín Dantí 68 anys
29/12 Mª Luisa Huertas Morente 77 anys
29/12 Rosa Ganduxé Girbau  92 anys
29/12 Agustín Rodríguez Girol 91 anys
29/12 Mª Carmen Porcar Monfort 71 anys
29/12 Eulàlia Pujadas Moncau 94 anys
29/12 Natividad García García 60 anys
30/12 Maria Gómez Bernabel 86 anys
31/12 Francesca Resina Sánchez 61 anys

GRANOLLERS. El Museu de Ciènci-
es Naturals de Granollers, a l'edi-
fici de La Tela –al 102 del carrer 
Palaudàries–, estrenarà, el dia 12 
de gener, una nova exposició per-
manent que porta per títol Tu in-
vestigues! La festa d’inauguració, 
oberta a tothom, tindrà lloc en el 
recinte del Museu entre les 11 i les 
13 h. S'hi podran gaudir de visites 
guiades –de la mà dels mateixos 
investigadors del museu–, portes 
obertes a les sales i col·leccions de 
La Tela, la projecció dels cinc mi-
nudocumentals de la sèrie Investi-
gadors i natura, i tallers familiars 
relacionats amb els quatre àmbits 
de recerca de l'exposició. 

La mostra explicarà "el paper 
educatiu i científic del Museu", 
avançava l'alcalde, Josep Mayoral, 
en el ple de l'estat de la ciutat.  El 
Museu de Ciències Naturals va 
néixer el 1987 quan es va rehabi-
litar la casa Pius Anfres, coneguda 
com la Tela, per adequar-la com 
a seu del museu dedicat a la con-
servació, l'estudi i la divulgació de 
les ciències naturals. Coincidint 
amb el 25è aniversari, el 2012 
s'inaugurava l'ampliació amb el 
nou edifici, que incorporava la 
sala d'exposicions permanents, la 
biblioteca i el planetari. A banda 

hora que els desperta la curiositat 
per investigar i explorar la natura 
com si fos un tresor. 

Adreçada a un públic familiar, 
especialment als més menuts de 
casa, Tu investigues! té un format 
molt escenogràfic en què es recre-
en milers de papallones fent un 
núvol en un prat, un riu interactiu 
amb amfibis, ratpenats amagats 
en una cova i un bosc ple de rato-
lins. De fet, aquests quatre àmbits 
conformen les quatre àrees d’in-
vestigació del Museu de Ciències 
Naturals de Granollers –papa-
llones, amfibis, ratpenats i petits 
mamífers– i durant la visita es 
podran descobrir els secrets que 
amaguen aquests animals. 

"En un període en què la na-
tura rep amenaces diverses 
com el canvi climàtic i la pres-
sió urbanística i en el qual Cata-
lunya ha desenvolupat una es-
tratègia del patrimoni natural 
i la biodiversitat, la implicació 
social ha de ser un objectiu de 
país", consideren els responsa-
bles de l'equipament. Per això, 
l’exposició ha de servir, també, 
per nodrir de nous investigadors 
els diferents projectes de ciència 
ciutadana coordinats pel Museu, 
la Diputació i la Generalitat.  m.e.

de la tasca d'investigació i recerca, 
La Tela potenciava el seu vessant 
més pedagògic.

El pes educatiu de l'equipament 
també es desprèn, doncs, d'aques-
ta nova exposició permanent, que 
permetrà saber com descobrir què 
ha menjat un depredador a partir 
d’una egagròpila, i com és una 
cova per dins i quins animals hi 
viuen, entre altres curiositats. Tu 
investigues! pretén apropar amb 
rigor la ciència a petits i grans, al-

La Universitat Popular de Grano-
llers (UPG) ha obert les inscripci-
ons del segon quadrimetre, per al 
qual hi ha una oferta d'una vinte-
na de cursos, alguns que continu-
en matèries iniciades al primer 
quadrimestre i altres que són to-
talment noves. El període de ma-
triculació acabarà el 8 de febrer 
i les classes començaran l'11 del 
mateix mes –excepte el curs d'Au-
dició musical que s'iniciarà el 10 
de gener i al qual cal matricular-se 
abans del dia 8–.

Els cursos que es podran seguir 
a partir de febrer tenen temàti-
ques diverses, com la filosofia: 
Llegir filosofia a càrrec de Joan 

Méndez –dissabte al Gra–, els 
tallers de pràctica filosòfica de 
dimarts a la biblioteca de Roca 
Umbert, Filosofia contemporània 
amb Rubén Rubio –dimarts al 
CTUG– i Saber és recordar amb el 
professor Josep Lluís Samper i la 
lectura d'un diàleg central de Pla-
tó –dimecres al CTUG–. De fet, la 
majoria de classes s'imparteixen 
a aquest espai de Roca Umbert.

L'art, la història i la literatura 
també són matèries importants en 
l'oferta de la UPG: L'Edat Moderna 
a Espanya i Catalunya, dimecres 
amb Diego Valverde; Mitologia, di-
lluns amb Alba Colomé; Literatu-
ra contemporània, dimecres amb 

LES FRANQUESES. El grup d'ERC a 
l'Ajuntament de les Franqueses va 
demanar en l'últim ple que s'habili-
tin espais per poder penjar cartells 
i que entitats i partits puguin fer 
difusió dels seus actes. El regidor 
Àngel Profitós va qüestionar l'actu-
ació de la Policia Local per identifi-
car veïns que penjaven llaços grocs 
i va lamentar que al municipi "no 
hi ha espais per penjar-ne".  

El Mercat Audiovisual de Catalu-
nya (MAC), que se celebrarà el 12 
de juny a Roca Umbert, comme-
morarà aquest 2019 el seu 20è 
aniversari. L'edició s'ha previst en 
un format d'una sola jornada. L’or-
ganització va a càrrec de l’Ajunta-
ment de Granollers, la Diputació 
de Barcelona, a través de la Xarxa 
Audiovisual Local, i la Generalitat 
i, per segon any consecutiu, en col-
laboració amb l’Observatori de la 
Ràdio a Catalunya, un organisme 
vinculat a la Universitat Autònoma 
de Barcelona.

El MAC 2019 vol incidir de for-
ma especial en el marc en el qual 
va néixer aquesta trobada profes-
sional: la comunicació de proximi-
tat i el territori. El programa tor-
narà a comptar amb la presència 
de protagonistes molt rellevants 
del món de la ràdio i la televisió, 
proposarà diàlegs al voltant de 
qüestions d’interès i d’actualitat i 
acollirà alguna trobada sectorial 
que propiciï la trobada de profes-
sionals. Com és habitual, el MAC 
2019 tindrà un altre potent focus 
d’interès en la fira tecnològica i de 
serveis, la Fira MAC. Tot plegat es 
desplegarà a diversos espais del 
complex cultural i de creació Roca 

El MAC encara la 20a 
edició amb la informació 
de proximitat al centre

MUSEOGRAFIA  'TU INVESTIGUES!' S'INAUGURARÀ EL 12 DE GENER AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS COMUNICACIÓ  SE CELEBRARÀ AL JUNY EN UNA SOLA JORNADA

EDUCACIÓ  LES MATRICULACIONS, FINS AL 8 DE FEBRER

La Tela estrena una nova 
exposició permanent dedicada 
a la recerca científica

La Universitat Popular enceta 
el segon quadrimestre amb  
una oferta de 20 cursos

ERC demana que 
s'habilitin espais  
per penjar-hi cartells

Umbert Fàbrica de les Arts de Gra-
nollers, amb una ocupació que su-
pera els 2.000 metres quadrats.

Un nou premi
Una de les principals novetats de la 
20a edició és la creació d’una nova 
categoria de Premis MAC que re-
coneixerà la tasca dels mitjans de 
proximitat en ràdio i televisió. El 
primer trimestre de l’any es comu-
nicaran les bases i s’obrirà el perí-
ode de recepció de candidatures. 

Cinema

La proeza, del guionista i realitzador 
madrileny Isaac Berrocal, ha estat el 
curtmetratge guanyador del primer 
premi MAC-Fantàstik Granollers, ator-
gat en el marc de la setena edició del 
festival de cinema fantàstic de la ciutat. 
Es tracta d'una peça interpretada ex-
clusivament per dones que explica una 
història de bruixeria i satanisme en un 
poblet de Lleó a la dècada dels 70.

EL MADRILENY ISAAC 
BERROCAL GUANYA 
EL MAC-FANTÀSTIK

GRANOLLERS. Les Aules Universi-
tàries per a la Gent Gran del Vallès 
Oriental (Agevo) celebraran di-
marts (18.30 h) la seva assemblea 
general a la parròquia de Sant 
Esteve. A més, tindrà lloc la con-
ferència habitual, que en aquesta 
ocasió es titula Els avis com educa-
dors i anirà a càrrec de Jaume Sar-
ramona, professor de Pedagogia 
de la UB i la UAB.  

Agevo organitza una 
conferència sobre els 
avis com a educadors

n L’historiador Diego Valverde oferirà a 
la Biblioteca Roca Umbert la conferèn-
cia Canvis socials a Catalunya i renovat 
constitucionalisme. La crisi econòmica i 
demogràfica del segle XVII. L'acte serà 
dimecres a les 18 h, en el marc del cicle 
El fil de la història, organitzat per la bi-
blioteca amb la col·laboració de la UPG.

CONFERÈNCIA SOBRE 
ELS CANVIS SOCIALS 
DEL SEGLE XVII

Elena Mateos; Claus per entendre 
l'art contemporani, dilluns amb 
Vanesa Jiménez, i Història de les 
dones, dijous amb Mercè Borràs, 
entre altres matèries. En l'àmbit 
de les ciències, l'oferta passa per 
Viure amb salut, dilluns amb Te-
resa Sánchez Albarracín; Física 
moderna, dijous amb Àngel López, 
i Psicopatologia, dijous amb Anna 
M. Ribalta, entre d'altres.  
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de l’estafeta de correus. Són els anys 40 i 
els personatges escriuen cartes i, quan vo-
len parlar amb algú, o bé van al bar o ho 
fan des d’un telèfon públic.

Ara tot ha canviat. Tot és instantani i 
hem perdut la correspondència. Ja no es-
crivim a ningú. Tot ho fem per missatges 
curts i esperem resposta immediata. No hi 
ha cartes d’amor ni cartes d’amistat. Les 
xarxes socials ens ocupen molt de temps i 
tot és efímer. En dècimes de segons veiem 
moltes imatges i molts missatges.

Parlant de cinema, passa el mateix, ara 
la majoria parla de Netflix i les sèries que 
fan. Molts amics meus ja no van al cinema 
i, quan ens trobem, solen parlar de les sèri-
es que han vist a la plataforma digital. Les 
sales de cinema de la ciutat van desaparèi-
xer; es van inventar els grans complexos 
als afores de la ciutat i es van instal·lar les 
multisales de cinema. I els ciutadans ens 
vam veure obligats a anar al cinema amb 
cotxe per veure pel·lícules comercials amb 
crispetes i begudes amb sucre. A partir 
d’ara a Granollers tornem a tenir una sala 
de cinema. La sala Edison. Ho celebro i ho 
recomano a tothom. Cal anar al cinema. Es 
un plaer sortir de casa, caminar una esto-
neta, passejar, trobar-te amics i coneguts, 
i xerrar una estona. Espero i desitjo una 
llarga vida a la sala Edison. Hem perdut 
pel camí moltes coses bones, però podem 
recuperar-ne unes quantes.

Proveu d’escriure alguna carta als vos-
tres amics. Sempre teniu coses a explicar i 
us encantarà quan obriu la bústia i trobeu 
una carta escrita a mà amb remitent d’una 
persona estimada, amiga o coneguda. Llegiu 
llibres de correspondència entre artistes, es-
criptors, poetes. Solen ser molt interessants 
i també serveixen per inspirar-nos per es-
criure’n. I, repeteixo, aneu al cinema Edison. 
Una meravella de sala per a tota la ciutat.

e rebut una nadala per correu. 
Una i quatre paperots publici-
taris de grans magatzems de la 
zona propera de la ciutat. Molt 

trist. Em feia il·lusió rebre nadales i obrir 
sobres en els quals podies llegir: bon Na-
dal i feliç any nou! Amics, coneguts i altres 
t’enviaven les clàssiques felicitacions na-
dalenques. Però, des de fa pocs anys, res 
de res. Els hàbits han canviat i ara tot és di-
gital. Sobretot per WhatsApp i alguns per 
correu electrònic. El món ha canviat.

Tot això us ho explico ara perquè ho vaig 
pensar l’altre dia quan vaig anar a la sala de 
cinema Edison a veure la pel·lícula La socie-
tat literària i el pastís de pela de patata (The 
Guernsey Literary and Photo Pee Pie Society) 
del director anglès Mike Newell. No us ex-
plicaré la història perquè us recomano que 
l’aneu a veure o bé que llegiu la novel·la ho-
mònima de Mary Anna Shaffer i Annie Bar-
rows. A la primera part de la pel·lícula, la 
protagonista, sempre que torna a casa, mira 
la bústia i recull tres o quatre cartes cada 
vegada. Després seu i, relaxadament, obre 
les cartes i llegeix per ordre del remitent 
que més li pot interessar. Tot un ritus i un 
plaer llegir cartes i, sobretot, si són d’amor 
o d’altres coses interessants.

Jo recordo, fa anys, de retorn a casa, el 
primer que feia era obrir la bústia i mirar 
les cartes. Si l’adreça era escrita a mà i qui 
era el remitent. Després seia al sofà i llegia. 
Abans amb amics escrivíem i manteníem 
una correspondència. I cada dia esperà-
vem la carta o les cartes. Veiem cada dia el 
carter que les repartia i el coneixíem per-
què sempre era el mateix. I quan el trobà-
vem pel carrer ens deia que ens havia dei-
xat cartes a la bústia. A la pel·lícula tenen 
molta importància, les cartes, per explicar 
la història entre els personatges princi-
pals. També hi ha trucades de telèfon des 

H
LA TRISTESA D’OBRIR LA BÚSTIA  
I ALTRES COSES…

Enguany, el lliurament del premi Home dels Nassos s’ha convertit en una  
cerimònia en què s’alertava dels atacs a la llibertat d’expressió, tocada de mort 
a l’Estat espanyol. El cas de l’humorista granollerí Dani Mateo, que va  
estat dut davant dels tribunals per mocar-se amb la bandera espanyola, se 
suma a altres denúncies a còmics i músics pels continguts dels seus gags  
o lletres –sobretot si són crítiques amb les sagrades Església i corona–. 

La llibertat d’expressió també s’ha vist amenaçada sovint per mitjà  
d’intervencions i pressions a mitjans d’informació. La setmana passada  
els directors de TV3 i Catalunya Ràdio van ser citats a declarar en qualitat d’in-
vestigats en el marc de la causa obert pel referèndum de l’1 d’octubre, tal com 
ja va passar amb la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.

La llibertat d’expressió i d’informació és un dret fonamental de la ciutadania 
d’un país democràtic. Perseguir-la no és propi d’una democràcia. Tant de bo 
el 2019 els atacs a les llibertats tinguin respostes contundents.

LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ ATACADA
Editorial

Artista
JORDI PAGÈSSigui el que sigui 

hi estic en contra

em tancat l’any amb un altre 
assassinat d’una dona, només 
pel sol fet de ser dona. Assassi-
nada i violada, a més. Al costat 

d’aquesta notícia, he llegit, en un requa-
dre petit de la mateixa pàgina del diari, la 
protesta d’una regidora d’un partit polític 
que ha deixat el partit perquè, havent es-
tat objecte d’una agressió masclista per 
part d’un company de partit, no ha rebut 
el suport necessari per part de companys 
i el mateix partit. Ans al contrari, es quei-
xa i denuncia que els partits, responsables 
que les lleis arribin als parlaments i els 
drets de les dones estiguin protegits i sal-
vaguardats, no donen exemple en la seva 
actuació diària.

Aquesta és la gran contradicció; com és 
possible que socialment estigui previst que 
els partits polítics, les institucions democrà-
tiques, vetllin pels ciutadans, i en canvi la 
deriva assassina vers les dones no s’afronti 
amb seriositat en aquestes institucions?

És la mostra que les lleis són, a hores 
d’ara, paper mullat per a la seguretat de 
les dones, en tots els àmbits.

Política masclista
No estem protegides per les lleis, per-

què els jutges les apliquen en funció de 
vés a saber quines raons, les institucions 
no les fan seves i la societat no modifica 
la seva manera de d’afrontar el problema, 
que és molt greu.

Podem dir, doncs, que la política, la llei 
per al ciutadà, en aquest moment, és mas-
clista i aposta clarament per protegir els 
homes envers les dones.

I que ningú s’exclami, les dades estan 
a la vista de tothom. Aquesta notícia que 
us comento no és la única de l’actuació 
dels partits polítics. Coneixem comen-
taris masclistes fets en parlaments, en 
entrevistes públiques, a les institucions. 
Són una corrua de notícies que no s’acaba 
per molts 8 de març que celebrem i molts 
#metoo que escrivim.

Un dels darrers tuits de la dona assas-
sinada aquesta setmana era per defensar 
justament les dones, per denunciar la vi-
olència masclista. Cap de nosaltres estem 
lliures. Cadascuna de nosaltres sap que, 
en cada moment de la seva vida ha de 
prendre decisions sobre quan surt, si està 
protegida, i va segura pel carrer, però tam-
bé, a la feina o a casa. La responsabilitat 
de que això canviï és sobretot nostra. Com 
diu una de les protagonistes de la película 
Roma, d’Alfonso Cuarón: “Solas, siempre 
estamos solas”.

H

TRINA 
MILAN

Antropòloga i experta en 
comunicació digital

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

La dreta, la dreta extrema i l’extrema 
dreta ja presideixen el parlament 
d’Andalusia. No m’atreveixo a
dir a quin partit li correspon cada  
definició, perquè no hi sé veure  
les diferències d’objectius.

Jaume Profitós @PrufiJaume Eduard Navarro @eduardnd1967

Avui, 28 de desembre, Mayoral  
convocarà ple per anunciar que  
els regidors que porten 12 anys a 
l’Ajuntament pleguen, aplicant  
el seu codi ètic a @Granollers

FE D’ERRATES. A l’anterior edició a la notícia El Gordo de la rifa de Nadal esquitxa Granollers s’hi va rebatejar 
Marta Jiménez, de l’administració de loteria la Cantonada d’Or, com a Maria. Disculpeu l’errada.
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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.0401-01)
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.0401-02)
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.0401-03)
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.0401-04)
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.0401-05)
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. 
Planta baja 303 m3. 
1ªP. 313 m2 (42 m2 
terrazas). 2ª Planta 
138 m2. invernadero. 
Piscina 92 m2. Fron-
tón. jardines. PRECIO: 
700.000 € (Ref.100). 
EMINAD Teléfono: 
93 870 36 66. 

LOCAL EN ALQUI-
LER. GRANOLLERS. 
Joan Prim. Sup 100 
m2. PRECIO 1.100 €/
mes (Ref 976). EMI-
NAD Tel de contacto 
93 870 36 66. 

LOCAL EN VENTA 
GRANOLLERS. Jo-
sep Mª de Sagarra. 
Sup. 100 m2. Es-
quinero fachadas 
21 m. Instalacio-
nes bar. Mesas y 
sillas de  madera 
maciza. Chimenea 
de obra. Aseos y 
trastero. Rejas en 
puertas y venta-
nas. A.A. PRECIO 
VENTA 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. facha-
da. Vidrieras y per-
sianas eléc. Aseos. 
Alarma. Agua y luz. 
Alt. 5 m. P. 1.500 €/
mes (Ref.860). EMI-
NAD T:  93 870 36 66.

XIOL
Autoescola

URGEIX
Contactar al 93 870 03 96

autoescuelaxiol@hotmail.com

PROFESSOR/A DE TEÒRICA
de Granollers cerca

Educar en valors
Molt temps i abundant literatura s’ha dedi-
cat a parlar de l’educació emocional. Però, 
realment, estem preparats per aquest gran 
repte? En els temps que vivim sembla pre-
valer més la individualitat (que contrasta 
paradoxalment amb la dependència emo-
cional), la derogació del principi d’autori-
tat, així com el ràpid i fàcil accés per acon-
seguir allò que desitgem. Precisament per 
això resulta necessari educar en valors.

Això no ha de ser una tasca exclusivament 
de l’escola, sinó que el treball s’ha d’impul-
sar des d’edats ben primerenques en la fa-
mília. Els pares tenen un doble deure i des-
afiament: criar i educar. Els pares, a més de 
cobrir les necessitats bàsiques i mantenir 
el suport dels fills, també han de vetllar pel 
desenvolupament psicològic o emocional i 
moral dels seus fills atenent a les normes, 
els límits i les conseqüències, que són neces-
sàries. Resulta vital per al desenvolupament 
de personalitats madures i íntegres educar 
en valors que ajudin a la persona a desenvo-
lupar major empatia amb els altres, toleràn-

cia a la frustració, fomentar l’autocrítica per 
avançar i créixer, ser més pacients, millorar 
l’autonomia i seguretat amb ells mateixos, 
adquirir estratègies per a la gestió de con-
flictes, fomentar el compromís, impulsar la 
comunicació assertiva i dissenyar la recerca 
d’objectius realistes.

Paral·lelament a això, cobra protagonis-
me la influència del marc social. L’experi-
ència que la persona va elaborant sobre la 
seva vida té molt a veure amb les interac-
cions amb l’àmbit social, a més de la influ-
ència directa de l’educació rebuda a casa. 
Una persona que ha adquirit i desenvolu-
pat l’educació en valors posseeix factors 
de protecció que poden facilitar el conei-
xement d’experiències productives i reduir 
possibles factors de risc relacionats amb 
àmbit social. L’adquisició o manca d’aquests 
valors poden explicar molts dels comporta-
ments d’adults que veiem a la consulta.

Si tots nosaltres invertíssim temps a 
l’educació en valors, no seríem tan còmpli-
ces de la deriva social que estem vivint.

CENTRE MÈDIC GRANOLLERS  
Pl. de l’Església, 9, plantes 3a i 4a. GRANOLLERS. 93 860 47 96 

Centre d’atenció ràpida de salut mental

XAVIER MÁRQUEZ BARTRA
Psicòleg cognitiu-conductural, especialista en atenció 

de transtorns conducturals i d’aprenentatge 

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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ECONOMIA
Comerços oberts el 13 de generEl Petit DFactory, nou mercat de productes infantils
D'acord amb la Llei d'horaris comercials,
els dies festius que els comerços catalans 
podran obrir les portes durant el 2019 seran 
el 13 de gener, 7 de juliol, 12 d'octubre i 1, 6, 
8, 15 i 22 de desembre.

Aquest dijous i divendres, de 17 a 20 h, Roca Umbert acull el Petit DFactory, 
un mercat nadalenc de productes artesanals infantils i familiars creats 
per dissenyadors i artesans emergents. El mercat inclourà tallers, activitats 
i jocs perquè els menuts aprenguin i juguin mentre els adults visiten 
el mercat, que compartirà espai amb el campament del patge Gregori.

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. 
L'any 2019 arriba amb la conge-
lació de preus al transport públic 
metropolità i en la part regulada 
de les factures de llum i de gas, 
però amb augments en peatges o 
els serveis de telefonia mòbil. 

D’una banda, pel que fa als im-
postos municipals, Granollers 
mantindrà congelats per setè any 
consecutiu les taxes i els preus 
públics el 2019, com l’IBI o la taxa 
d’escombraries, mentre que les 
Franqueses apujarà els preus un 
2%, "per sota de l’IPC anual", 
destaquen des del consistori. 

D’altra banda, pel que fa als preus 
dels serveis més habituals, en trans-
port públic s'apliquen enguany les 
mateixes tarifes que l’any passat 
després que els agents implicats 
en la mobilitat metropolitana, com 
la Generalitat i els ajuntaments, no 
hagin arribat a un consens sobre 
la modificació de preus. Com a no-
vetat, una vintena de municipis de 
l’entorn de Barcelona, cap d’ells 
del Vallès Oriental, passen a formar 
part aquest 2019 de l’Àrea Metro-
politana, de manera que redueixen 
el nombre de zona tarifària i s’inte-
gren a la tarifa reduïda de la zona 1. 

Pel que fa als peatges, el preu per 
circular per les autopistes de l'Es-
tat augmenta enguany un 1,67% 
de mitjana. Es tracta del segon any 
consecutiu d'increment després 

PREUS  AMB L'ARRIBADA DEL 2019 ES REVISEN LES TARIFES DE BONA PART DELS SERVEIS

que l'any passat el preu augmen-
tés un 1,9%. És el cas del peatge de 
la Roca, que en el tram a Barcelona 
tindrà un preu de 0,90 euros. 

En canvi, els preus de les autopis-
tes rescatades, com les radials de 
Madrid, es mantenen congelats. Pel 
que fa als peatges a les autopistes de 
la Generalitat pugen entre un 1,5% 
i un 2,9% segons la via, a diferència 
de l'1,6% que van pujar l'any 2018. 
Així, per exemple, la C-33 entre 
Barcelona i Montmeló, a la barrera 
de Mollet, puja un 1,5% respecte a 

l’any passat i arriba als 1,35 euros.
En carburants, el 2018 s’ha tan-

cat amb el preu de benzina més 
baix des del novembre del 2017, 
tot i que les previsions apunten 
que els pròxims mesos els preus 
pujaran a l’entorn d’un 2,7%, tant 
la benzina com el gasoil. 

Renfe, per la seva banda, conge-
la les tarifes de Rodalies, però in-
crementa un 3,5% les tarifes dels 
trens de mitjana distància i un 7% 
els trens regionals que circulen 
per les vies de l'AVE. Així, en Roda-
lies, el bitllet senzill de la zona 3, 

entre Granollers i Barcelona, con-
tinua costant 3,50 euros, mentre 
que un abonament de 10 viatges 
manté el preu de 21,75 euros.

Sobre l'energia, la part regulada 
de la tarifa del gas i l'electricitat, 
que equival al 40% de la factura, 
queda congelada, tot i que en el 
cas de la llum el mercat de gene-
ració elèctrica pot fer fluctuar el 
total de la factura. En gas, la tarifa 
d'últim recurs de gas natural bai-
xa un 4,6% de mitjana. Els costos 
de la tarifa d’últim recurs 1, per a 
qui fa servir gas només per cuinar 
i escalfar aigua, baixen un 3,8%, 
mentre que els de la tarifa d’últim 
recurs 2, per a qui utilitza la calde-
ra per posar en marxa la calefac-
ció, baixen un 4,8%. Amb tot, com 
en el cas de la llum, les companyi-
es subministradores de gas poden 
apujar les tarifes dels seus serveis 
en la part que els correspon, cosa 
que alguns experts quantifiquen 
en un augment probable de prop 
del 4% al llarg de l’any.

Altres serveis que també experi-
menten un increment aquest 2019 
són els vinculats a la telefonia o els 
taxis, mentre que el que sí que bai-
xa aquest any respecte a l’anterior 
és el preu de més de 1.200 medi-
caments que es poden obtenir en 
farmàcies, especialment antiinfla-
matoris, per a l'artrosi, el glauco-
ma o per la hipertensió arterial. i

S'apugen els peatges i es 
congela el transport públic Value Retail, companyia propietà-

ria i operadora de la Roca Village, 
invertirà més de 50 milions d'eu-
ros en remodelar la zona sud del 
complex comercial, on hi construi-
rà un aparcament subterrani de 
28.000 m2 amb 942 noves places 
i adequarà una àrea comercial i 
de restauració. També renovarà 
l'oficina de turisme i farà una àrea 
d'espera per a autocars, una zona 
de descans de xofers, una oficina 
de devolució de Tax-Free i punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics. 
L'àrea mantindrà l'estil arquitectò-
nic actual i reproduirà una rambla 
i una gran plaça mediterrània que 

acollirà iniciatives creatives i artís-
tiques. Aquesta és la segona gran 
inversió de Value Retail a la Roca 
Village els últims anys. El 2014 va 
destinar 30 milions d'euros a am-
pliar la zona nord i a millorar les 
infraestructures d'accés. A finals 
de 2020 el projecte haurà creat 
més de 170 llocs de treball, que se 
sumaran als 1.800 actuals. La Roca 
Village va rebre l'any passat 4,4 
milions de visitants, el 60% turis-
tes internacionals, sobretot de la 
Xina, Rússia, Corea i l'Orient Mitjà. 
Actualment és la segona destinació 
turística de Catalunya, només per 
darrere de la Sagrada Família. 

COMERÇ  EL CENTRE REP CADA ANY 4,4 MILIONS DE VISITANTS

La Roca Village invertirà 50 
milions en una nova ampliació

El bitllet senzill de 
Rodalies entre Granollers 
i Barcelona continuarà 
costant 3,50 euros

Premis per als millors instagramers
Les associacions comercials de Granollers van lliurar divendres els sis premis 
del concurs d'Instagram convocat per aquestes festes nadalenques sobre el 
comerç de proximitat. En total s'han publicat 531 fotografies, 200 més que l'any 
passat en 20 dies menys de concurs, que han rebut més de 21.500 likes.

Del rec al roc
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Mouhcine Chafi, campió d'Espanya de Muay Thai
El granollerí Mouhcine Chafi, de 21 anys i qui entrena a l'Internacional 
Gym de Canovelles, es va proclamar campió d'Espanya de Muay Thai 
en vèncer per punts després de cinc assalts la final de la categoria 
FEKM pes mig. En aquest combat decisiu, disputat a Torre Pacheco 
(Múrcia), va tenir com a rival Alberto Gala. 

El Fènix fa regals a l'Hospital
El Fènix Granollers va visitar l'Hospital de 
Granollers per portar regals als infants que 
hi estan ingressats durant aquestes dates 
nadalenques. Hi van col·laborar Decathlon, 
RSport i La Paradeta de Granollers i TFA Sports.

ESPORTS

GRANOLLERS. La imbatibilitat com a 
local del KH-7 no es va veure altera-
da pel canvi de feu –l'enfrontament 
es va disputar al Pavelló Congost 
perquè s'estava celebrant el Parc 
Infantil de Nadal al Palau d'Es-
ports–. Les granollerines jugaven 
davant el Balonmano Morvedre, el 
qual arribava com a onzè. L'equip 
granollerí es va mostrar molt sòlid 
a partir del minut 20 i va acabar 
imposant-se per un contundent 30 
a 21. Així, acaba l'any en la quarta 
posició de la Lliga Guerreras Iber-
drola, a només 2 punts del líder.

L'ambient caldejat que va ha-
ver-hi en els primers compassos 
de partit, a causa d'algunes deci-
sions arbitrals desfavorables al 
KH-7 –Robert Cuesta va veure una 
targeta groga per queixar-se–, va 
esperonar les locals. En els últims 
10 minuts de la primera part es 
van produir algunes jugades d'All 
Star, com la combinació de camp 
a camp entre Nicole Wiggins i 
Ona Vegué, i les granollerines van 
endossar un parcial de 6 a 0 –del 
10 a 8 al 16 a 8– que li va posar 
les coses molt de cara. El segon 
temps va començar amb un KH-7 
igual de seriós, que en el minut 35 
ja tenia al sac un 20 a 11 favorable, 

Les granollerines han finalitzat l'any en la quarta posició de la 
màxima competició estatal i estan a només dos punts del líder

xavier solanas

PLE DE VICTÒRIES  El KH-7 ha guanyat tots els partits disputats a casa

HANDBOL |  Lliga Guerreras Iberdrola  EL KH-7 VA FER UNA EXHIBICIÓ DAVANT EL BM MORVEDRE

Cloenda joiosa de 2018 i 
permís per somiar el 2019

que va convertir en un tràmit la 
resta de l'enfrontament. Aquesta 
circumstància va servir per tornar 
a donar minuts a les júniors Mar-
tina Capdevila i Ona Vila.

Classificar-se per Europa
I Judith Vizuete, qui va fer 7 gols 
i ja en porta 81 en total, va po-
der descansar en el tram final 
de partit. "Hem fet un molt bon 
començament de temporada, 
en el qual hem tret punts d'on 

KH-7 BM GRANOLLERS 30
BALONMANO MORVEDRE 21

no ens ho esperàvem. L'objec-
tiu de la segona volta serà el 
mateix: aconseguir els màxims 
punts possibles davant els 
equips forts per intentar clas-
sificar-nos per Europa", va ex-
plicar la màxima golejadora de la 
competició en finalitzar l'enfron-
tament.   sergi escudero

BMG

HISTÒRIC  L'expedició del BMG que ha anat al Kédougou

Set jugadores del KH-7 d'entre 15 i 
18 anys van aconseguir diumenge 
que el BM Granollers s'emportés 
per primera vegada en la història 
un torneig disputat a l'Àfrica. Va 
ser a la regió senegalesa del Ké-
dougou, on es va disputar la sego-
na edició del Torneig de l'Amistat. 
El KH-7 va vèncer per 17 a 13 en 
la final al Sedhiou, el mateix equip 
que l'havia derrotat per 20 a 21 en 
el primer dia de la fase de grups 
,després de 13 hores de viatge en 
cotxe des de Dakar –més l'avió 
de Barcelona a Casablanca i el de 
Casablana a la capital senegalesa– 
per carreteres precàries. 

A més, per posar-se més a pro-
va, en arribar l'expedició grano-
llerina es va trobar amb tempe-
ratures que s'apropaven als 40 

graus. "Ha estat una experiència 
inoblidable. Més enllà de la fes-
ta del torneig, ha estat un plaer 
compartir vivències amb els ha-
bitants del Kédougou. Ens han 
ensenyat la regió i hem partici-
pat en activitats culturals amb 
ells", expliquen des del club. 

En el torneig també hi van par-
ticipar el Tambacounda, el Kolda 
i el Kédougou, l'equip de la regió 
senegalesa que mantè vincles de 
col·laboració amb Granollers a 
causa de la gran quantitat d'habi-
tants procedents d'allà que hi ha 
a la capital del Vallès Oriental i la 
rodalia. 

De fet, l'Ajuntament de Grano-
llers ha aportat 7.500 euros per tal 
que un equip del BMG hagi pogut 
disputar el torneig.  s. escudero

EL CLUB GRANOLLERÍ VA GUANYAR EL TORNEIG DE L'AMISTAT

El BMG s'emporta el
seu primer trofeu africà
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

GENER 2019
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç
Delegació de Granollers: 
902 448 448  ext.1033
08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

PROGRAMACIÓ DESTACADA

SESSIONS GRUPALS

11 i 25 DE GENER
9.30 a 12 h
Formació. Emprenedoria. 
SESSIÓ INFORMATIVA PER 
MUNTAR UNA EMPRESA. 
Tràmits, fi scalitat, ajuts, 
subvencions i capitalització
de l’atur. 
Granollers Mercat

18 i 31 DE GENER
9.30 a 12 h
Formació. Emprenedoria. 
CANVAS I PLA D’EMPRESA. 
Comença amb el CANVAS 
i acaba amb el Pla 
d’empresa. 
Granollers Mercat

23 DE GENER
9.30 a 12.30 h. Empresa i emprenedoria
ELS CONTRACTES MERCANTILS MÉS HABITUALS. 
Granollers Mercat

28 DE GENER
9 a 14 h. Formació bonifi cada de 20 h
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EN TRANSPORT MARÍTIM DE 
CONTENIDORS I MULTIMODAL. Relacionar transport i els 
Incoterms de forma transversal, amb les formes de 
pagament, amb operacions triangulars, amb els règims 
duaners, entre altres.  Cambra de Comerç. Deleg. Granollers

29 DE GENER
9.30 a 13.30 h. Emprenedoria
DE LA IDEA ....A LA IDEA D’ÈXIT. 
Tens una idea i no saps com dur-la a terme o t’has adonat 
que vols o has d’emprendre i no tens encara la idea inicial 
i no saps per on començar. Granollers Mercat

30 DE GENER
9.30 a 12.30 h. Empresa i emprenedoria
COM EVITAR IMPAGATS I COM GESTIONAR-LOS. 
Granollers Mercat

30 DE GENER
9 a 14 h. Formació bonifi cada de 15 h
POWERBI : GESTIONA LES DADES
Aprèn a utilitzar les eines Power Bi per l’anàlisi de dades 
des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet usant 
únicament un navegador web.
Cambra de Comerç. Deleg. Granollers

14 DE GENER
9 a 14 h. Formació bonifi cada de 15 h
EINES AVANÇADES D’EXCEL 
Conèixer totes les possibilitats que dóna el programa 
informàtic Excel amb la fi nalitat d’augmentar la productivitat 
i millorar la qualitat de la feina en el dia a dia.
Cambra de Comerç. Deleg. Granollers

16 DE GENER
9.30 a 12.30 h. Empresa i emprenedoria
PRESTACIONS I COBERTURES DE LA SEGURETAT SOCIAL 
PER AUTÒNOMS. Granollers Mercat

17 DE GENER
16 a 20 h. Formació de 16 h. Empresa
CURS DE SELECCIÓ PER COMPETÈNCIES
Dirigit a: Responsables de selecció /RRHH d’empreses del 
Vallès Oriental. Granollers Mercat

18 DE GENER
9 a 14 h. Formació bonifi cada de 15 h. 
LIDERATGE PER A COMANDAMENTS INTERMEDIS, 
DEL TALENT AL LÍDER. Refl exionar sobre la competència 
de lideratge a desenvolupar,  facilitant eines per tal puguin 
elaborar un pla personal de lideratge. 
Cambra de Comerç. Deleg. Granollers

22 DE GENER
9.30 a 12 h. Emprenedoria
KIT DE COMUNICACIÓ PER EMPRENEDORS
Estratègia i eines pera comunicar el teu projecte. 
Granollers Mercat
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Adrià
Figueras

Trejo

Jugador del Fraikin Granollers

–El dia de Sant Esteve va començar la 
concentració de la selecció espanyola a 
Almeria de cara al Mundial.
–Sí, és un dia important per passar-lo amb 
la família, però és un privilegi i un plaer 
formar part d'aquest grup, sigui el dia que 
sigui. Com si haguéssim hagut d'anar-hi el 
dia de Nadal.
–No és gens fàcil el grup que us ha tocat. 
Hi ha Croàcia –que us va eliminar als 
quarts de final en l'anterior Mundial–, 
i Macedònia, Islàndia, Bahrein i el Japó.
–És un grup complicat. Però la primera 
plaça ha de ser el nostre objectiu. Sobretot 
perquè amb el nou format, els punts acon-
seguits en la primera fase comptaran en la 
segona. 
–La lluita per al títol tornarà a estar en-
tre les seleccions europees o creus que 
es colarà alguna d'un altre continent?
–És veritat que cada vegada és més petita 
la diferència de nivell entre l'handbol euro-
peu i la resta. Però, igualment, és difícil que 

algun dia s'iguali del tot per la força que té 
aquest esport a Europa i l'aposta que s'hi fa.  
Malgrat això, en partits concrets, seleccions 
com el Brasil, Corea del Sud i Qatar sempre 
et poden sorprendre.
–La majoria de jugadors de la selecció 
espanyola –12 dels 19 convocats– ju-
guen a altres lligues europees. Què t'ex-
pliquen sobre la seva experiència?
–Tots tenen l'anhel de poder tornar algun 
dia a l'espanyola. Estan contents a fora, 
però com aquí no es viu enlloc. El proble-
ma és que ja sabem que l'Asobal no és igual 
de potent que fa uns anys. Tant de bo això 
canviï. 
–Per què l'Asobal va perdre el gran nivell 
que tenia?
–Es va fer tot per crèixer molt ràpid i els 
bons temps no van durar gaire. Els projec-
tes tenien molt poca estabilitat. Per a mi, 
l'exemple de les coses ben fetes és el del 
Bidasoa Irún, un club històric que sense 
fer soroll i sense presses està construïnt un 

projecte que li ha permés finalitzar segon la 
primera volta de la lliga. 
–Precisament és l'equip que us va elimi-
nar en les semifinals de la Copa Asobal 
fa unes setmanes. Va fer mal al vestuari 
aquella derrota?
–Quedar-te a les portes d'una final sempre 
és dur. Però nosaltres vam arribar molt 
justos d'efectius a la competició i en les se-
mifinals no ens van sortir les coses com ha-
víem plantejat, sobretot en la segona part. 
La part bona de tot això és que els nostres 
aficionats ja donen per fet que arribarem 
lluny en els campionats estatals i europeus.
–L'Antonio Rama va dir que els últims 
anys s'havien aconseguit fites que no 
eren normals en un equip amb el pres-
supost del BM Granollers.
–Tot això vol dir que s'estan fent les coses 
bé. És normal que la gent sempre vulgui 
més i hem de treballar per seguir creixent. 
–A la Copa EHF heu tornat a classifi-
car-vos per la fase de grups després de 

la remuntada davant el Gorenje Velenje. 
Però ara us ha tocat un rival molt dur 
com el Kiel. L'objectiu és la segona plaça 
del grup?
–El Kiel és l'equip més fort que hi ha en 
aquesta edició de l'EHF. La mentalitat que 
hem de tenir és anar partit a partit sense 
renunciar al primer lloc.
–A la lliga el Fraikin va quart, a només un 
punt del segon. El somni és classificar-se 
per la Champions? 
–L'Asobal està molt igualada a la part mit-
jana i serà molt complicat. L'objectiu és 
assegurar-nos jugar competició europea i 
després a veure fins on arribem.
–I tu per què no vas decidir marxar a ju-
gar a l'estranger?
–Les ofertes eren més altes que aquí, però 
ser un esportista no és només anar on més 
et paguin. Estic a gust en el club i el Balon-
mano Granollers ha fet un gran esforç, tant 
econòmic com esportiu, perquè em quedi.   
sergi escudero

“És bo que els nostres 
aficionats donin per fet 
que arribarem lluny en 
totes les competicions”

ENTREVISTA
xavier solanas

Perfil

Té 30 anys. És l'únic jugador del Fraikin convocat per la selecció espanyola per 
disputar el Mundial d'Alemanya i Dinamarca, que començarà el 10 de gener. 

El 2018 va guanyar l'Europeu amb l'equip estatal. Ara està concentrat a Palència.
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El 2018 va acabar d'una forma 
agredolça per l'EC Granollers. 
Davant la FE Grama es va sumar 
el segon triomf consecutiu, que 
va posicionar-lo en el vuitè lloc 
del grup 5 de Tercera Divisió, a 
només 4 punts de la zona de pro-
moció d'ascens. Però va perdre 
per lesió al capità Ricky Alcánta-
ra, qui encara està a l'espera de 
saber el resultats de la ressonàn-
cia. Setmanes abans també s'ha-
via lesionat de gravetat Sergio 
Fernández, el porter titular. Té un 
trencament parcial de lligaments, 
però s'ha descartat el quiròfan. El 
seu retorn dependrà de l'evolució 
durant el tractament. 

Amb aquestes circumstànci-
es, els granollerins estrenaran el 
2019 i la segona volta dissabte 

arxiu

FUTBOL | Tercera Divisió  ELS DE JOSÉ SOLIVELLES S'ENFRONTEN DISSABTE A L'ASCÓ EN EL PRIMER PARTIT DE LA SEGONA VOLTA

L'EC Granollers estrenarà l'any nou 
amb el propòsit de no renunciar a res

punts però, en l'última jornada, va 
donar la sorpresa al camp del fins 
aleshores líder, el Llagostera, on 
van vèncer per 1 a 3.  s. e.

(12 h) davant l'Ascó al camp del 
carrer Girona. En el partit de la 
primera volta, els de José Solive-
lles es van endur el triomf per 0 

a 1 amb un gol de Sergi Pastells, 
el jugador blanc-i-blau que més 
minuts ha disputat fins avui. Ara 
l'Ascó ocupa el 16è lloc amb 19 

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
va rebre fa dues setmanes l'apro-
vació de la Federació Internacio-
nal d'Automobilisme (FIA) i de la 
Federació Internacional de Moto-
ciclisme (FIM) per dur a terme les 
obres i modificacions que tindran 
lloc durant aquest gener. D'aques-
ta manera, el traçat barceloní rep 
l'homologació corresponent per 
acollir novament els grans premis 
de les dues disciplines. Charlie 
Whiting, director de seguretat, de-
legat de cursa i starter de la For-
mula 1, i Franco Uncini, delegat 
de seguretat dels Grans Premis de 
MotoGP, van ser els encarregats 
de desplaçar-se fins al Circuit per 
realitzar l'habitual inspecció de 
pista anual. 

Els representants d'ambdues 
federacions van donar el vistiplau 
a les modificacions i millores per 
a la següent temporada esportiva, 
que s'iniciarà amb el plat fort els 
Formula One Test Days. Durant el 
gener, doncs, no hi haurà activitat 
a la pista del Circuit.  

INSTAL·LACIONS  

FIA i FIM donen 
el vistiplau al 
traçat del Circuit

ENTRE ELS 10 PRIMERS  L'entrenador granollerí diu que aquest ha de ser l'objectiu principal a final de temporada

EC GRANOLLERS - ASCÓ
Dissabte, 5  12 h Carrer Girona
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CULTURA
Més visites reialsCarta dels Reis Gegants
A més d'anar a la Porxada, prèviament 
(18 h) els Reis faran parada a l'Hospital. 
I, després de la nit de feina de divendres, 
Ses Majestats visitaran el Casino (20 h), 
després del ball social de tarda.

L'associació de comerciants del Rec al Roc ha organitzat, 
un any més, una visita del patge reial des de dimecres i fins  
divendres (18 a 20 h) perquè els més petits puguin fer arribar 
els seus desitjos als Reis, i l'elaboració d'una carta gegant de 
Reis al carrer Santa Anna, davant la plaça de les Olles.

El campament reial 
compta amb teatre 
de carrer d'Amics 
dels Pastorets
Com és habitual, Roca Umbert aco-
llirà els dies previs a la cavalcada –
dijous i divendres– el campament 
reial del patge Gregori. Així, de 17 
a 20 h, les famílies que ho desitgin 
podran passar-hi per descobrir el 
campament i lliurar les cartes als 
patges. A més, s'hi podran veure 
les carrosses i les tres tendes re-
ials, així com els regals i el carbó 
a la Tèrmica, i els patges Gregori i 
Picarol, amb la pols màgica, entre 
altres elements de la tradició reial.
Enguany, a més, hi haurà una no-
vetat de la mà dels Amics dels Pas-
torets, que formarà part dels pre-
paratius per a l'arribada dels Reis 
d'Orient i protagonitzaran quatre 
instal·lacions de teatre de carrer, 
dirigides per Mela Maluenda, amb 
dramatúrgia d'Albert Pijuan.

A partir de les 17.30 h hi haurà 
dos passis de 20 minuts de ca-
dascuna de les instal·lacions, que 
s'han concebut com un debat so-
bre algun dels aspectes de l'obra 
dels Pastorets o de les festes na-
dalequenques. Són converses en-
tre els actors que han participat 
en el projecte i en fan balanç, amb 
opinions oposades que conviden a 
la reflexió.

El campament reial compta 
també amb la col·laboració de les 
associacions de veïns Sota el Camí 
Ral, Tres Torres, Sant Miquel i Can 
Mònic, així com de l'Esplai d'Assís 
i l'empresa Sarsa.  m.e.

PREPARACIÓ

GRANOLLERS. Dis-
sabte Granollers 
tornarà a rebre 
amb tots els ho-
nors els Reis 

d'Orient, que treballaran de va-
lent durant tota la nit per repar-
tir regals arreu de la ciutat. Roca 
Umbert fa dies que treballa per 
acollir Melcior, Gaspar i Baltasar, 
que s'hi instal·laran un parell de 
dies abans a unes còmodes ten-
des. Caldrà doncs, dissabte, des-
pertar-los abans no comenci la 
cavalcada. 

Així, tots els infants estan con-
vidats a Roca Umbert dissabte (17 
h) per participar a la picarolada 
amb sonalls i picarols que des-
pertarà Ses Majestats. De fet, qui 
ho vulgui hi pot anar els dos dies 
previs a la tarda i participar en el 
taller per fabricar-se els estris per 
desvetllar els Reis.

Un cop ben desperts, a les 17.30 
h començarà la tradicional caval-
cada reial, que –acompanyada 
dels Escoltes, Colònies Sant Este-
ve, l'Esplai Guai, l'Esplai Assís, la 
Xarxa de Centres Oberts i Grano-
llers Pedala– sortirà de l'antiga 
fàbrica per enfilar el carrer Lluís 
Companys i iniciar el recorregut 
de les carrosses que acabarà a la 
plaça de la Constitució. Allà, Mel-
cior, Gaspar i Baltasar deixaran les 
carrosses i continuaran l'itinerari 

(de 10.30 a 13.30 h) un taller de 
fanalets per a què els infants pu-
guin rebre Ses Majestats.

D'altra banda, els preparatius 
també han portat aquesta setma-
na als patges a visitar els barris, 
amb altres tallers de fanalets i xo-
colatades.

Granollers, doncs, està ben a 
punt per a viure la nit més màgica 
de l'any, amb una gran rebuda a 
Melcior, Gaspar i Baltasar, il·lumi-
nada pels fanalets.  

ajuntaMent

TRADICIÓ  DISSABTE A LA TARDA ELS INFANTS FARAN UNA PICAROLADA A ROCA UMBERT PER DESPERTAR SES MAJESTATS

Gran rebuda als Reis d'Orient

per primera vegada amb cotxes 
descapotables –fins ara, el feien 
a peu–. De manera que, còmoda-
ment, es desplaçaran pels carrers 
Roger de Flor, Mare de Déu de Nú-
ria, Rec, Santa Anna i Cabrits, i les 
places de l'Oli i la Porxada.

Allà seran rebuts pels membres 
del Consell d'Infants de Grano-
llers, que els donaran la benvin-
guda i les claus de les cases de la 
ciutat per tal que puguin deixar-hi 
els regals –l'acte comptarà amb 

traducció en la llengua de sig-
nes catalana–. A més, els infants 
els podran donar la carta en mà 
i explicar-los quins regals els fa 
il·lusió rebre –en cas de pluja, la 
recepció es farà a la sala Nau B1 
de Roca Umbert–. 

Fanalets a punt
Per esperar l'arribada dels Reis, 
la Troca organitzarà avui, dijous, 
i divendres (de 10.30 a 13.30 h i 
de 17 a 20.30 h) i dissabte al matí 

Per primer cop, Melcior, Gaspar i Baltasar faran part del trajecte en cotxe descapotable

Roca Umbert
SORTIDA DES DEL 
CAMPAMENT

Plaça 
de la Porxada
ARRIBADA 
I RECEPCIÓ

C. Lluís Companys

C. Francesc Macià C. Alfons IV

C. Anselm Clavé

C. Joan Prim

C. Rafael de Casanova

C. Roger de Flor

C. Torras
i Bages

Plaça de la 
Constitució

C. Santa 
Anna

Plaça 
de la 
Caserna

Plaça
de l’Oli

C. Ram
on Llull

C. Cam
p de

les M
oreres

C. Magallanes

Plaça de
Sant Miquel

Plaça de
la Corona Plaça de

Maluquer i  Salvador

Plaça de
Perpinyà

RECORREGUT AMB CARROSSES
RECORREGUT AMB COTXES
DESCAPOTABLES
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LES FRANQUESES. Melcior, Gaspar 
i Baltasar fa anys que van aparcar 
els camells i arriben arreu gràcies 
als seus poders màgics pels mit-
jans de transport més diversos. 
Les Franqueses és l'únic municipi 
de la comarca que des de fa cinc 
anys els veu arribar des de l'aire, 
gràcies a la col·laboració de BG 
Helicòpters. I aquesta no és l'única 
excepcionalitat de les Franqueses i 
dels Reis d'Orient, que hi protago-
nitzen tres cavalcades simultànies.

A Corró d'Avall, a la plaça de 
l'Ajuntament, fa un lustre que s'hi 
pot veure, la tarda del 5 de gener, 
una gentada mirant el cel. I és a les 
17.20 h que un helicòpter aterra a 
la plaça Joan Sanpera amb els tres 
passatgers més esperats de la nit. 
Els preparatius per a la rebuda 
als Reis d'Orient, però, comencen 
hores abans, amb els tallers de 
fanalets (12 i 16 h) per il·lumi-
nar el recorregut de Ses Majes-
tats. Les famílies que s'apleguen 
a la plaça de l'Ajuntament poden 
també degustar una xocolata des-
feta (16.15 h) i fer uns balls amb 
un grup d'animació mentre que 
esperen els Reis. Un cop arribats, 
la cavalcada per Corró comença 
a les 18.35 h i acaba a la plaça de 
l'Espolsada a les 19.25 h amb la 
recepció i el lliurament de cartes. 
A la rua reial hi col·laboren l'Am-
pa de l'Escola Camins, l'Associació 
d’Educació en el Lleure la Teia, 
l'Associació Esportiva Handbol, 
l'Associació Growing, el Centre de 
Joves de Corró d’Avall, el Centre 
de Modelisme, el Clàssic Car les 
Franqueses, la Comissió de Festa 
Major de Corró d’Avall, el grup de 
Diables els Encendraires i el Club 
de Bàsquet.

Quan Ses Majestats arriben amb helicòpter
TRADICIÓ  LES FRANQUESES VIU TRES CAVALCADES SIMULTÀNIES DELS REIS MAGS D'ORIENT, A CORRÓ D'AVALL, BELLAVISTA I LLERONA

arxiu /ajuntaMent

DES DE L'AIRE  Melcior, Gaspar i Baltasar fa cinc anys que arriben a Corró d'Avall en helicòpter

Abans de l'aterratge a Corró 
d'Avall, però, els Reis fan el seu 
primer viatge aeri per aterrar a les 
17 h al parc del Mirador de Bella-
vista, des d'on faran una ruta pels 
carrers del poble fins a dirigir-se al 
Centre Social i Cultural, on a partir 
de les 19 h es fa la recepció i el lliu-
rament de cartes a Ses Majestats. 
A més, a les 19.30 h hi ha una xo-
colatada popular organitzada per 
l'associació de veïns del barri.

A Llerona, en tractor
A Llerona, a les 17 h, els més me-
nuts també estaran preparant els 
fanalets a les Antigues Escoles. 
Serà el poble on Ses Majestats ar-
ribaran més tard, a les 18.25 h, i ho 
faran, com és habitual, damunt de 
tractors. Se'ls veurà venir des de 

Dalt Riba i enfilar cap a la roton-
da de Can Roig. A les 18.30 h, les 
famílies sortiran de les Antigues 
Escoles amb els fanalets i a ritme 
de batucada per anar a trobar-los 
a la rotonda, des d'on tornaran 

cap a les Antigues Escoles, on a les 
19.30 h Festes Laurona organitza 
la recepció i el lliurament de car-
tes als Reis. I allà els més petits 
tindran temps d'explicar els seus 
desitjos als Reis a cau d'orella. i

Patge
LA PLAÇA DE L'ESPOLSADA REBRÀ
DIJOUS EL PATGE REIAL, QUE 
anirà avançant feina perquè Ses 
Majestats sàpiguen quins regals 
han de deixar a cada casa. Així, de 
17 a 20 h, se li podrà portar la carta 
als Reis. A més, organitzat per LF 
Comerç, hi haurà activitats com una 
classe de zumba (17 h), un taller 
de fanalets (17 h), una classe de 
Fitt Dance (17.45 h) i un espectacle 
infantil (18.15 h).

L'endemà, divendres (de 18 a 20 
h), els patges reials seran rebuts 
a les Antigues Escoles de Corró 
d'Amunt, convidats per l'AV Sant 
Mamet. A més, hi haurà dinamització 
de l'acte a càrrec de Marc Oriol.

Melcior, Gaspar i Baltasar fa cinc anys que aterren a les Franqueses vinguts per l'aire

El Closquetes, la bèstia infantil dels Encendraires, també tindrà un paper  
protagonista a la cavalcada de Reis de Corró d'Avall. Aquest draguet  
acabat de sortir de l'ou empatitzarà amb els petits que s'estan fent grans 
i han de deixar el xumet. Així, els nens que s'acostin a la carrossa dels  
diables, podran canviar el xumet per un petit regal. El Closquetes es va 
crear el 2012 per a la colla infantil dels Encendraires. Està molt vinculat als 
inicis de la colla, ja que és una reproducció més petita de la primera bèstia 
del grup, El Closques, actualment desaparegut.

El Closquetes recollirà xumets

Fanalet
DIVENDRES (16 H) TAMBÉ ES 
PODRÀ ANAR PREPARANT 
l'arribada del Reis amb un taller 
de fanalets al Casal d'Avis i  
Centre Social de Bellavista. L'AV 
del barri també hi ha organitzat una  
xocolatada per als assistents (18 h).
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Les festes de Nadal deixen moltes 
imatges de postal a la retina, a tra-
vés dels actes més tradicionals i 
adients per a unes dates en què la 
canalla està de vacances i proliferen 

les activitats adreçades al públic familiar. És el 
cas del Parc Infantil de Nadal, que de dijous a 
dissabte es va instal·lar al Palau (1 i 5), i dels 
contes organitzats a la plaça de Maluquer i Sal-
vador per Gran Centre (8), als quals s'hi va su-
mar el vessant solidari, que també pren prota-
gonisme aquests dies. Així, els Xics barrejaven 
tradició i solidaritat en el seu habitual Quinto 
del dia de Sant Esteve, en què van recaptar 

1.183 euros per a La Marató, enguany dedicada 
a la lluita contra el càncer (6). En l'àmbit més 
tradicional, no han faltat els Pastorets, en una 
versió més moderna i renovada al Teatre Audi-
tori de Granollers (2) i una altra de més clàssica 
però amb actors renovats a Marata (3). La mú-
sica i les noves propostes estètiques són també 
elements imprescindibles entre les postals na-
dalenques, com el tradicional concert anual que 
el flautista internacional franquesí Claudi Ari-
many ofereix a Marata (7) i el mapping que per 
segon any consecutiu va projectar els desitjos 
dels escolars granollerins a la façana de Can Pe-
drals (4).  FoTos: XAVier soLANAs (Excepte 4 i 6 –Xics–)

TRADICIÓ  ELS PASTORETS, LA MÚSICA, LES ACTIVITATS SOLIDÀRIES I ELS ACTES PER A GAUDIR EN FAMÍLIA SÓN LES ESCENES MÉS HABITUALS DEL NADAL

1

2
3

4

7

8

5 6

L'àlbum de les festes
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

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

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

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

MÚSICA  EL FESTIVAL SE CELEBRARÀ EL 5 DE MAIG AL RECINTE DE ROCA UMBERT

Don Simon i Telefunken, Kids 
from Mars i Anímic, primeres 
confirmacions del MiniBeat
GRANOLLERS. La quarta edició del 
Festival MiniBeat, que se celebrarà 
el 5 maig de 2019 a Roca Umbert, 
ha posat a la venda les entrades i 
ha confirmat les primeres bandes 
del cartell: Don Simon i Telefunken, 
Anímic, Kids from Mars i Les Cruet. 
El MiniBeat és un festival que prio-
ritza les activitats que transmeten 
noves sensacions per compartir 
en família, un espai per crear nous 
adeptes al fascinant món de la mú-
sica i la cultura underground. El 
festival, consolidat com una aposta 
arriscada però amb molta projec-
ció, obrirà les portes a les 10.30 h 
i es clourà a les 19 h.

Don Simon i Telefunken és un 
projecte únic i molt personal, amb 
uns experimentats músics que 
acostumen a tocar amb grans de 
l’escena, com Pascal Comelade, 
Pau Riba i Albert Pla. També han 
participat en festivals com el So-
nar Kids, en el qual van definir el 
seu estil com a vanguarderia, una 
divertida barreja dels sons més 
estranys de la música electrònica 
amb les melodies alegres dels pro-
grames de dibuixos animats dels 
matins dels dissabtes –amb ritmes 
de bugui-bugui, sons de robots, 
calypso, rock’n’roll, mambo, etc.–.

Els Anímic seran al MiniBeat en 
format duo: Louise Sansom al mi-
cro i Ferran Palau als teclats. Des-
prés d'una dècada de trajectòria, 
han demostrat ser un dels grups 
més inquiets i inconformistes del 
país. Van començar amb l’indie 
folk bucòlic dels seus primers 
discos per anar evolucionant cap 
a un discurs cada vegada més 

personal, exposat en notables tre-
balls com Hanna (2011) i Hanni-
bal (2013). Amb la parella Ferran 
Palau – Louise Sansom al capda-
vant, es van prendre un temps de 
descans, per tornar renovats, con-
tundents i més en forma que mai. 
Skin, el seu darrer treball, és una 
mostra de la seva qualitat i ambi-
ció artística.

Kids from Mars és una banda 
molt jove de Blanes formada per 
l’Óscar i en Roger que amb només 
15 anys es presenten en societat 
amb dos primers singles: August i 

xavier solanas

The Words I Already Said. En aques-
tes cartes de presentació, l’electrò-
nica es barreja amb unes melodies 
de veu que sorprenen per la seva 
precisió, i que arriben per revolu-
cionar l'escena indie. El seu primer 
EP veurà la llum al febrer.

Les Cruet són un cop de puny 
melòdic i bestial, una barreja de 
Janis Joplin i Exene Cervenka dels 
X, de punk ibèric 5 Jotas i ruralitat 
animista quotidiana, vinguts del 
Montseny. Pomes agres és el seu 
primer disc, un grapat de cançons 
que es queden gravades al cap.  

x.solanas

VENTURA, SANMARTÍ, VIDAL I THEM SUMEN VÍCTOR BOCANEGRA

El cicle de jazz al Casino es 
clou amb regust nadalenc

CLAUSURA  Bocanegra va acompanyar a la veu Sanmartí, Ventura, Vidal i Them

El 46è cicle de jazz al Casino es 
va cloure divendres amb regust 
granollerí i, alhora, nadalenc. El 
quartet amb Martí Ventura al pi-
ano, Joan Vidal a la bateria, Joan 
Sanmartí a la guitarra i Dick Them 
al contrabaix sumaven sobre l'es-
cenari la veu de Víctor Bocanegra 

per interpretar un bon grapat de 
nadales en clau de jazz. Tampoc 
no hi va faltar algun estàndard 
amb el toc personal de la banda 
amb fort component de la ciutat.

Tancat el cicle, JazzGranollers pot 
encarar aviat el festival, que aquest 
2019 arriba a la 29a edició. 

Catástrofe Club, a la nit dels innocents
La banda granollerina Catástrofe Club va protagonitzar La nit dels innocents, 
una proposta de l'entitat AUSA per celebrar el 28 de desembre amb una 
festa a la Nau B1. El duet format per Josep M. Herrera i David Molina va 
presentar al públic granollerí el seu segon treball, Ejercicios de visión, 
publicat la primavera passada. La nit a Roca Umbert es va cloure amb una 
sessió de Dirty Dicks.

EL GRUP VOCAL GRANOLLERÍ VA GUANYAR EL PREMI ESPAI TER

In Crescendo presenta el 
seu tercer disc, 'Inesperat'
La formació vocal granollerina In 
Crescendo va presentar divendres 
el seu tercer treball discogràfic, 
Inesperat (Seed Music, 2018), en 
el marc del lliurament del primer 
Premi Espai Ter de música que el 
grup ha guanyat en la seva prime-
ra convocatòria, a Torroella de 
Montgrí, i que implica l'enregis-
trament del disc.

A Inesperat, In Crescendo com-
bina temes a capella amb acompa-
nyaments instrumentals. Els ar-

ranjaments són del director Lluís 
Pérez Cansell, que ha incorporat 
al disc melodies de Lluís Llach, Síl-
via Pérez-Cruz, Judit Nedderman, 
Manu Guix i Salvador Sobral, en-
tre d'altres.

In Crescendo, que es va donar a 
conèixer arreu del país en guanyar 
el concurs televisiu Oh Happy Day! 
de TV3, ha publicat Infinit (2017) 
i Som In Crescendo (2015), i també 
un DVD el 2016 amb l'Orquestra 
de Cambra de Granollers.  
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Previsió meteorològica
de dijous 3 al diumenge 6 de gener

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

12º 3º 13º 1º 13º 1º 14º 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

ENTITATS  L'ASSOCIACIÓ PREPARA NOVES ACTIVITATS PER DINAMITZAR LA INSTAL·LACIÓ

Via Oberta rejoveneix la junta
per acostar els trens als joves

LES FRANQUESES. La nova genera-
ció d’aficionats al tren arriba amb 
força al Centre d’Estudis Ferrovia-
ris Via Oberta o, com és més cone-
gut, el Circuit Ferroviari de Cal Ga-
vatx. Al capdavant de l’associació, 
dedicada a la divulgació i difusió 
de la cultura del ferrocarril en tots 
els seus vessants, hi ha Sergi Carri-
zo, el president, amb 24 anys. Com 
a segon a bord hi ha Robert Ponz, 
de 20 anys, qui ja exerceix com a 
cap d’estació del tren tripulat. “Els 
vaig descobrir a la festa del meu 
barri; des del 2011 que sóc soci 
de l’entitat i ara també vice-
president”, explica Ponz. “És un 
circuit de 625 metres on la gent 
que ens visita pot pujar-hi i fer-
hi una volta”, afegeix. De fet, as-
seguren des de l'entitat, cada any 
unes 15.000 persones compren el 
bitllet per fer una volta al circuit.

Durant les festes de Nadal el tra-
çat franquesí canvia la imatge amb 
els guarniments típics d’aquestes 
festes. “També vam canviar la 
decoració per Halloween, ja que 
des de la junta volem promoci-
onar molt aquestes activitats”, 
apunten. La nova direcció ferro-

viària vol aconseguir portar més 
gent, i especialment joves, cap a 
l’associació, ja que “la mitjana 
d’edat va pujant i volem rejove-
nir-la”, explica el vicepresident. 
De les noves activitats que s’es-
tan gestant no en diu gaire, ja que 
comenta que encara estan massa 
verdes, però assegura que de mica 
en mica s’aniran fent públiques. 
“Tenim nous projectes, noves 
idees... volem seguir amb el que 
funciona i ampliar-ho, i alhora 

obrir la porta a noves activitats. 
Creiem que és la manera de por-
tar gent nova”. 

Amadeu Sabaté, anterior presi-
dent de l’associació, comenta que 
aquesta “és una afició més es-
tesa del que sembla, ja que mol-
tes persones la tenen només de 
portes endins, com era el cas de 

José María Aznar”. Diu que de 
trens tripulats n’hi ha una quin-
zena per tot Catalunya, però al re-
cinte de Via Oberta s’hi poden tro-
bar també maquetes de diferents 
mides, temàtiques i èpoques, amb 
els trens circulant i socis explicant 
el com i el perquè de cada una, o 
arreglant i fent la posada a punt de 
les petites rèpliques a escala.

El recinte de Cal Gavatx, actiu 
des del 2006 –ara fa dos anys, amb 
motiu del 10è aniversari, va inau-
gurar una nova via de sobrepàs a 
l'estació–, està obert els dimecres 
de 17.30 a 20 h i els diumenges 
d’11 a 13 h. El tren tripulat no-
més funciona els diumenges, i el 
bitllet per fer la volta al circuit val 
un euro, que es destina al mante-
niment dels elements del circuit: 
locomotores, vagons i vies. De fet, 
la construcció, l'operació i el man-
teniment del circuit és totalment 
voluntari i altruista, de manera 
que els membres de l'entitat, socis 
i col·laboradors, no perceben cap 
remuneració per la seva tasca. 

Durant totes les festes es man-
tindrà la temàtica nadalenca al cir-
cuit de Cal Gavatx.  o.FoNT

xavier solanas

TRENS TRIPULATS  Cada diumenge, d'11 a 13 h, petits i grans poden enfilar-se al tren i fer una volta al circuit

L'entitat calcula que cada any es fan uns 15.000 viatges tripulats

Al recinte de Can Gavatx 
també s'hi poden trobar 
una desena de maquetes 
d'èpoques diferents
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Exposició del Mercat de Sant Carles
L'edifici principal de l'ajuntament acull des d'inicis  
de mes l'exposició El mercat municipal. De la Porxada 
a Sant Carles, amb motiu dels 50 anys de l'equipament 
de la plaça de la Caserna. La mostra es podrà  
visitar fins a l'1 de març de 2019.

La Roca del Vallès, La Torreta i Santa Agnès de Malanyanes ho tenen tot a punt 
per donar una calorosa benvinguda a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. 
Melcior, Gaspar i Baltasar seran el cap de setmana al municipi. La cavalcada de 
Reis de dissabte s’iniciarà a les 18.30 h, de forma sincronitzada en tots tres nuclis 
i comptarà amb el suport i la col·laboració del teixit associatiu i comercial de la 
vila. La cavalcada anirà precedida a la Roca i La Torreta d'un taller de fanalets.

A Canovelles els Reis arribaran a les 18 h a la plaça de l'Ajuntament, on se'ls 
farà la rebuda abans no comenci la cavalcada. El recorregut del seguici reial 
enfilarà per l'avinguda de Canovelles, els carrers de la Verge del Pilar, Diagonal,  
Indústria, Molí de Sal, Riera, Sèquia i Indústria, per acabar a la plaça de la 
Joventut (19.30 h), on Melcior, Gaspar i Baltasar recolliran les cartes dels infants 
i repartiran il·lusió a totes les famílies que vulguin pujar a l'escenari (en cas de 
pluja, es farà al Teatre Auditori de Can Palots).

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 3
17 a 20 h Plaça de l'Espolsada
Porta la carta al patge reial

DIVENDRES, 4
16 h Casal d'Avis i Centre Social  
de Bellavista 
Taller de fanalets i xocolatada
18 a 20 h Antigues Escoles 
de Corró d'Amunt 
Recepció dels patges reials

DISSABTE, 5
12 i 16 h Plaça de l'Ajuntament 
Taller de fanalets, 16.15 h. Xocolatada  
i grup d'animació
17 h Antigues Escoles de Llerona 
Taller de fanalets
17 h Parc del Mirador 
Arribada els Reis d'Orient en helicòpter 
i recorregut pels carrers de Bellavista
17.20 h Plaça Joan Sanpera 
Arribada dels Reis d'Orient en  
helicòpter. 18.35 h. Inici de la cavalcada
18.30 h Antigues Escoles de Llerona 
Sortida amb els fanalets a ritme de 
batucada per anar a rebre els Reis 
d'Orient a la rotonda de Can Roig
per dur-los a les Antigues Escoles
i fer el lliurament de cartes
19 h Centre Cultural de Bellavista 
Recepció i lliurament de cartes  
als Reis d'Orient. 19.30 h. Xocolatada
19.25 h Plaça de l'Espolsada 
Recepció i lliurament de cartes  
a Ses Majestats els Reis d'Orient

DILLUNS, 7
20.30 h Antiques Escoles de Llerona 
Consell del Poble

DIMARTS, 8
17.30 a 19.30 h Centre Cultura 
de Bellavista 
Espai Zero. Punt de trobada

la roca

DIJOUS, 3
10.30 i 17 h La Troca. Roca Umbert
Taller de fanalets
17 h Roca Umbert
El petit DFactory
18 h Museu de Granollers 
Atura't i gaudeix de la música.  
Espectacle de varietats
18 h Carrers Del Rec al Roc
Visita del patge reial i carta  
dels reis gegant
18 h Museu de Granollers
Els grans Ludi Romani. 
Juga com els romans
18 h Porxada
Mercat #Spamdarts
20 h Cinema Edison
La buena esposa (The Wife)

DIVENDRES, 4
9 h CTUG. Roca Umbert 
Casal tecnològic de Nadal
10.30 i 17 h La Troca. Roca Umbert
Taller de fanalets
17 h Roca Umbert
El petit DFactory
18 h Museu de Granollers 
Atura't i gaudeix de la música.  
Espectacle de varietats
18 h Carrers Del Rec al Roc
Visita del patge reial i carta  
dels reis gegant
18 h Porxada
Mercat #Spamdarts
19 h Cinema Edison 
Mayo de 1940
21.30 h Cinema Edison
La buena esposa

DISSABTE, 5
10.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller de fanalets
17 h Roca Umbert
Despertem els Reis amb una picarolada
17.30 h Roca Umbert

AGENDA

El pas dels Reis d'Orient 
per la Roca i 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 Granollers 
Xilografies. La fusta feta imatge. 
Fins al 5 de gener
A cara o creu. Fins al 24 de març
Mirades i diàlegs. Permanent. 
AB Galeria d'Art
Temps de meditació de J. Uclés, A. 
Laporta, F. Serra, A. Clavé i J. Muxart 
Biblioteca Can Pedrals

Inici de la cavalcada reial
18 h Cinema Edison
La buena esposa
18 h Porxada
Mercat #Spamdarts
20 h Plaça de la Porxada
Recepció dels Reis d'Orient
20.30 h Cinema Edison
La buena esposa
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de Swing 
23 h Casino
Festa dels anys 80 amb Jose Resina

DIUMENGE, 6
18 h Cinema Edison 
Mayo de 1940
18 h Casino 
Ball social amb Hector i Esmeralda
20 h Casino
Arribada dels Reis Mags d'Orient
20.30 h Cinema Edison
La buena esposa

DIMARTS, 8
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+ 3 anys)
18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules Universitàries 
Agevo. Els avis com educadors, a càrrec 
de Jaume Sarramona
19 h Biblioteca Roca Umbert
Escampant els versos. Club de poesia

DIMECRES, 9
16.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller de lectura en veu alta 
18 h Biblioteca Roca Umbert 
Conferència del cicle El fil de la  
Història… Canvis socials a Catalunya 
i renovat constitucionalisme. La crisi 
econòmica i demogràfica del segle XVII, 
a càrrec de Diego Valverde
19 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. Club de lectura. Debat 
sobre Periodisme: informació o relat? a 
partir d'A sang freda de Truman Capote

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.  
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