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LA 24a EDICIÓ DEL CROS POPULAR
I LA 27a DEL CROS ESCOLAR ES DISPUTEN
DISSABTE AL PARC DE LA VERNEDA 18
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METEOROLOGIA

EL 2018, AMB 901 LITRES PER METRE QUADRAT
REGISTRATS, HA ESTAT EL SEGON ANY MÉS
PLUJÓS, COM A MÍNIM, DES DEL 1984 6

OCUPACIÓ EL MUNICIPI VA TANCAR L'ANY AMB 1.093 PERSONES REGISTRADES A LES OFICINES DE TREBALL, NOMÉS 14 MENYS QUE EL DESEMBRE DEL 2017 3

L'atur s'estanca a l'entorn de l'11%
Després de l'estiu la tendència a la baixa
s'ha revertit i ha repuntat el total de desocupats

Sindicats i patronal coincideixen en la necessitat
de reforçar el sector industrial i la formació

SERVEIS SOCIALS

xavier solanas

L'Ajuntament dóna 10.000
euros a la Fundació El Xiprer
per ajudar en l'atenció
de veïns del municipi 5
JOC

La Merceria Elionor de
la carretera de Ribes ven
un dècim del segon premi
de la Loteria del Nen 6
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LA NIT MÉS MÀGICA

Gran rebuda als Reis d'Orient a les Franqueses

20

2

dj, 10 gener 2019

3

dj, 10 gener 2019

EN PORTADA
o.R.

22.943

TOTAL DE PERSONES DESOCUPADES

22.947

22.606

22.588

22.143
21.634

21.577
20.930

20.960

21.232

21.497

21.538

21.777

Vallès Oriental
3.730

3.759

3.707

3.685

1.099

1.098

Granollers
1.107

1.111

GENER

FEBRER

3.627

1.067

Les Franqueses
DESEMBRE

3.462

MARÇ

ABRIL

1.027

3.349

3.372

1.023

1.014

MAIG

2017

JUNY

JULIOL

3.457

3.446

1.065

1.073

AGOST

SETEMBRE

3.626

3.510

3.536

1.094

1.107

1.093

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

2018

L'atur es resisteix a disminuir
GRANOLLERS / LES FRANQUESES. El
Vallès Oriental, amb 405.000 habitants, va tancar l’any amb un total
de 21.777 persones registrades a
les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG). La xifra redueix en
1.174 persones (-5,12%) el tancament de l’any anterior, de manera que el 2018 ha estat un any de
lleugera recuperació pel que fa a
l’ocupació, tot i que no hi ha hagut
grans variacions. De les persones
desocupades a final d’any a la comarca, 3.626 són de Granollers,
on l’evolució de l’atur durant l’any
ha estat molt baixa (-2,8%). Així,
la ciutat tancava l’any 2017 amb
3.730 persones desocupades, 104
persones més que ara. Durant els
darrers 12 mesos, Granollers ha
oscil·lat entre els 3.759 aturats
del gener passat (12,6%) i els
3.349 del juny (11,2%), amb una

La desocupació a Granollers i les Franqueses
s'ha reduït l'últim any en només 118 persones
d'un mercat de treball de gairebé
40.000 persones actives. La taxa d'atur
als dos municipis es manté per sobre l'11%
tendència a la baixa els primers
mesos de l’any i una tendència a
l’alça després de l’estiu.
A les Franqueses la xifra d’aturats no ha aconseguit baixar de les
1.000 persones en tot l’any. De fet,
el 2018 va tancar-se amb 1.093
persones registrades a les OTG,
14 menys que el mes anterior i 14
menys també que el desembre del
2017, de manera que en el decurs
de l’any la taxa de desocupació
s’ha mantingut força estable al

voltant de l’11,7%, lleugerament
per sobre de la mitjana comarcal,
que és de l’11%.
Com a Granollers i al conjunt de
la comarca, els primers mesos de
l’any van marcar una tendència a
la baixa pel que fa al nombre de
persones sense feina, tot i que a
partir del juliol l’evolució va canviar la tendència i es van recuperar les xifres a l’alça. En tot cas,
les oscil·lacions han estat poques:
dels 1.014 aturats al juny –la xifra

més baixa– als 1.111 del gener
passat –la xifra més alta–.

Es manté la precarietat

Malgrat la lleugera reducció de l’atur l’últim any, des de la UGT asseguren que aquest descens “té un
preu massa car” per la precarització del mercat de treball, que es tradueix en “més temporalitat –fins
a un 85% dels nous contractes–,
més parcialitat, contractes de
més curta durada i salaris més
baixos”. Vicenç Albiol, secretari comarcal del sindicat, es mostra preocupat perquè “els últims mesos
ja s'ha notat una ralentització del
sector industrial i les exportacions, i tot apunta que el 2019 no
serà gaire millor". Davant d'això,
diu, "cal més qualitat i més valor
afegit, així com derogar les reformes laborals". Igualment, des de

Ocupació

PROGRAMES
D'INSERCIÓ LABORAL
Pimec inicia el nou projecte Connecta
Jove VO, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, per impulsar la inserció de
120 joves de la comarca d’entre 16 i 29
anys en el sector industrial. Concretament, el projecte preveu la contractació
de joves després d'haver rebut orientació i formació professionalitzadora,
de manera que així es potenciï també
el teixit empresarial de la comarca. Les
empreses contractants podran accedir a
un incentiu equivalent al salari mínim interprofessional durant sis mesos per als
contractes superiors a un any, així com el
suport i l’assessorament necessari per
part de Pimec. El projecte, que es durà
a terme a tota la comarca, s’impulsarà
amb el Consell Comarcal i els ajuntaments de Granollers i les Franqueses.

CCOO, el secretari general de la comarca, Lalo Plata, carrega contra la
"baixa qualitat" de l'ocupació, amb
"molta temporalitat i parcialitat
no volguda", i aposta per "reforçar la indústria i apujar salaris
per reactivar el consum intern".
Per la seva banda, Joan Carles
Basi, delegat general de Pimec Vallès Oriental, destaca que "ara hi
ha un 7% d'assalariats més a la
comarca que l'any passat", i assegura que la perspectiva per al 2019
és de creixement malgrat una certa
frenada. "La nostra és una comarca molt industrial i exportadora,
de manera que aspectes com el
Brexit o la guerra comercial entre els EUA i la Xina ens afecten
directament". Basi també aposta
per reforçar la indústria per davant
del sector serveis, ja que "la indústria genera més ocupació estable
i de qualitat que els serveis, que
solen ser molt estacionals". i x.l.
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SOCIETAT

La Tela inaugura 'Tu investigues!'

Xerrada sobre nutrició

El Museu de Ciències Naturals, a l'edifici de La Tela –al 102 del carrer
Palaudàries–, estrenarà dissabte una nova exposició permanent que
porta per títol Tu investigues! La inauguració serà a les 11 h i, seguidament,
hi haurà visites guiades, una jornada de portes obertes a sales i
col·leccions del museu, tallers i la projecció de cinc microdocumentals.

L'Aula de Salut ofereix dilluns (18 h), a
la biblioteca Roca Umbert, una xerrada
sobre Pautes nutricionals per a l'esportista,
a càrrec de la dietista i nutricionista
Meritxell Espinasa.

MEDI AMBIENT L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS ADJUDICA EL PROJECTE EUROPEU A APRÈN AMB UN PRESSUPOST DE 125.000 EUROS

SUCCESSOS

Actuacions pioneres al Congost en la
recuperació de les vernedes fluvials

Dues persones
intoxicades pel
fum en l'incendi
d'un habitatge
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L'Ajuntament de Granollers ha
adjudicat la realització d’un projecte demostratiu al riu Congost
en el marc del projecte europeu
Life Alnus a l’empresa Aprèn
Serveis Ambientals, SL, amb un
pressupost de 124.555 euros. Es
tracta d'una actuació pionera en
la recuperació de les vernedes
fluvials que preveu intervenir en
cinc trams diferents del Congost.
El contracte amb Aprèn Serveis
Ambientals preveu desenvolupar
els propers mesos els treballs de
recuperació de l'hàbitat fluvial,
als quals es destinarà el gruix del
pressupost –118.555 euros–, i inclou dos anys de treballs de conservació i manteniment –amb una
partida de 6.000 euros; 3.000 cada
any–. En els treballs de recuperació de riberes és imprescindible
efectuar un manteniment mínim
de dos anys. Els dos principals
objectius d’aquest manteniment
són permetre l’establiment de la
vegetació instaurada i controlar la
proliferació de les espècies exòtiques invasores.
El Life Alnus té una durada de
quatre anys –fins al juny de 2021–
i es desenvolupa de manera experimental a Catalunya, per cercar una estratègia alternativa de
conservació de les vernedes mediterrànies que permeti invertir
la regressió i degradació d’aquest

Camp municipal
de futbol de Ponent

Plaça de la
Constitucio

Col·legi
Jardí

PONENT Un dels punts on es preveu reintroduir bosc de ribera al Congost
hàbitat de ribera, i crear un model
exportable a la resta de l’arc biogeogràfic mediterrani.
A Granollers es preveu implementar quatre projectes demostratius en trams fortament alterats i que requereixen tècniques
complexes. Es tracta de l'alliberament fluvial del riu, la millora de
la connectivitat ecològica longitudinal, la recuperació de l'hàbitat
de la verneda i la consolidació i
millora ecològica dels marges erosionats.
L'actuació adjudicada pretén
restituir l'hàbitat dels trams urbans altament modificats amb

mesures com la reintroducció
posterior de l'hàbitat mitjançant
plantacions forestals –es preveuen 16 bosquines amb arbres i
arbustos autòctons, així com l'eliminació de la vegetació invasora–,
i la correcció morfoestructural del
calaix fluvial –actualment amb un
traçat rectilini–, control del perfil i
millora ecològica dels marges.
Així, es donarà més amplada a
l’escullera d’aigües baixes (de manera que es desplaçarà uns 10 o
12 metres) tant a l’altura del parc
de Lledoner com del parc Firal.
També s'hi faran quatre travesses
en el primer punt i tres en el se-

gon, així com una altra a Palou, a
l'altura del gual d'Arquímedes.
A Palou també es reforçaran les
plantacions existents a la base del
talús amb una bosquina de verneda d’uns 30 metres de llarg i uns
quatre d’ample. Per millorar la
connectivitat, als diversos punts
s’eliminaran elements d’obra d’antigues canalitzacions transversals
en desús, així com es consolidaran
els marges erosionats
A l’entorn de la depuradora, a
l’extrem sud del terme, es reconstruirà un tram de 170 metres de
llargària d’un talús erosionat pel
pas d’aigua per la base. Seguirà el
model aplicat fa uns anys a l’entorn de Palou: es farà una estructura enterrada entre 2 i 2,5 metres amb blocs de pedra de més
de 800 quilos que arribarà a una
alçada d’1,5 o 2 metres. La funció
d'aquesta escullera és donar protecció a la base del talús per a contenir l'avanç del front erosiu del
meandre, donat que és una zona
on el riu té tendència a erosionar.
A continuació es col·locarà una escullera vegetada o viva amb blocs
iguals o superiors de 800 quilos
des de la base del talús fins a una
alçada d'1,5 a 2 metres.
En col·laboració amb el Consorci
Besòs Tordera, el Life Alnus també
preveu intervenir al terme de les
Franqueses i Canovelles. i m.e.

Dues persones van resultar ferides
de caràcter lleu, dimecres de la setmana passada, en un incendi registrat en un habitatge del carrer Joanot Martorell, 36 de Granollers. El
foc es va produir en una habitació
del segon pis de l'immoble i el fum
va afectar la resta de l'habitatge.
Els Bombers van rebre l'avís a les
20.21 h, i fins a tres dotacions van
desplaçar-se a l'habitatge. El foc
va afectar una habitació del segon
pis, on va cremar material electrònic, com un ordinador i una impressora, i el fum va escampar-se
per la resta de l'habitatge. Arran
d'això, un home de 36 anys i una
dona de 35 van resultar intoxicats
lleus pel fum i van ser traslladats a
l'Hospital de Granollers. i

Mor un home
sobtadament a
l'avinguda del Parc

Un home d'entre 60 i 70 anys, veí
de les Franqueses, va morir dimarts al migdia, per causes aparentment naturals, quan caminava en ple carrer per l'avinguda del
Parc de Granollers. L'home caminava a prop del parc Torras Villà
quan va desplomar-se i va caure
a terra. Els serveis d'emergències
no van poder reanimar-lo.
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OBITUARIS A L'OCTUBRE VA CELEBRAR EL SEU CENTENARI
arxiu

Mor als 100 anys la dona més gran de Llerona
Conxita Serra, la veïna més gran de Llerona, amb 100 anys, va morir diumenge
a l'Hospital General de Granollers. Serra era veïna de Can Bosch Nou, on
vivia des que es va casar i on durant tota la vida s'havia dedicat a la pagesia.
A l'octubre va celebrar el centenari envoltada de la filla, els néts i els besnéts.

Programes de suport a la inserció
L’Ajuntament de les Franqueses
participa un any més en programes de formació i inserció laboral
promoguts pel Consell Comarcal i
la Generalitat. Es tracta de Talents
en Potència, que insereix laboralment persones amb discapacitat o
trastorns mentals a través d’acompanyament individualitzat, forma-

ció en competències i pràctiques
en empreses, i Treball i Formació, a
través del qual es contracta durant
6 mesos un beneficiari de la renda
garantida de ciutadania per tal de
donar experiència laboral i formació a persones amb problemes per
reincorporar-se al món laboral i en
situació de vulnerabilitat social.

SERVEIS SOCIALS L'AJUDA SERÀ PER A DESPESES D'ALIMENTACIÓ

EQUIPAMENTS

L'Ajuntament col·labora
amb El Xiprer amb 10.000 €

Crèdit de la
Diputació per
equipar l'aula de
natura del Falgar

LES FRANQUESES. L’Ajuntament de
les Franqueses ha donat un xec de
10.000 euros a la Fundació El Xiprer Vallès Oriental amb l’objectiu
d'ajudar en les despeses derivades
de l’atenció d'aquesta entitat als
veïns del municipi. El Xiprer atén
cada any unes 3.000 persones, de
les quals unes 460 són veïnes de
les Franqueses.
"En total fem uns 12.000 lots de
menjar cada any", destacava Natàlia Sanchis, directora de l'entitat,
una xifra que "afortunadament
no puja però que malauradament tampoc no baixa". Sanchis
explicava que, "malgrat que de
pobresa sempre n'hi haurà", dels
diversos projectes que du a terme
l'entitat "n'hi ha un que ens agradaria no haver de fer, com és el
repartiment d'aliments".
Mercè Riera, presidenta d'El Xiprer, agraïa l'aportació i destacava
que "els diners ens ajudaran per
a les coses del dia a dia, com l'alimentació i la higiene", mentre
que el regidor de Polítiques Socials,
Ferran Jiménez, destacava la tasca

d'El Xiprer en la "dignificació" de
les persones, i no només pel repartiment d'aliments. "Una abraçada
i una acollida són molt importants perquè les persones se
sentin reconfortades, i això és el
que fa El Xiprer", deia. "Per això,
perquè és una entitat molt necessària, volem col·laborar-hi".

De les 3.000 persones
que atén cada any l'entitat,
unes 460 són veïnes
de les Franqueses
Finalment, l'alcalde, Francesc
Colomé, agraïa la feina que du
a terme El Xiprer com a centre
d'acolliment a persones amb dificultats i animava a "a posar-s'hi
i col·laborar-hi; cal que tothom
s'hi impliqui perquè amb les administracions soles no n'hi ha
prou". Aquest és el segon any consecutiu que es fa aquest conveni de
col·laboració. X.L.

L’Ajuntament de les Franqueses comptarà amb un crèdit de
150.000 euros de la Diputació de
Barcelona per a l’equipament de
l’aula de natura del parc del Falgar.
Així ho va fer públic la Diputació
divendres, que va confirmar la concessió de crèdits per valor de més
de 4,5 milions d’euros a 30 ajuntaments de la demarcació en el marc
de l’anomenada Caixa de Crèdit,
un instrument de cooperació local que permet el finançament de
noves inversions a un tipus d’interès al 0% i amb una amortització
màxima de 10 anys. L'aportació
serà per equipar l’aula de natura,
un projecte licitat al desembre que
servirà per difondre el coneixement de la natura a les escoles, fer
visites guiades al parc i promoure
el respecte a la natura. L’equipament, d’uns 500 metres quadrats,
també ajudarà a mantenir el parc i
a tenir millor control davant possibles deterioraments.

6

dj, 10 gener 2019

El 2018 ha estat el segon
any més plujós dels darrers 30
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*L'observatori està situat a Corró d'Avall, de manera que no recull la pluja excepcional
que al setembre va deixar més de 90 l/m2 a Granollers en poc més de mitja hora.
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va resultar ferit lleu dimarts a la tarda en un atropellament a la cruïlla entre la plaça Espanya i el carrer Aragó, al barri Bellavista de les
Franqueses. El menor accedia a l'estació de tren des de la plaça Espanya
acompanyat d'un adult quan un cotxe va envestir-lo.

La Policia Local de Canovelles ha
detingut un veí de Granollers, Orman B., de 40 anys, quan intentava
fer una operació de venda de droga a la cruïlla dels carrers Molí i Pi.
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escalfar la Mediterrània, i a la
tardor, quan comença el fred, la
humitat del mar és transforma

Els fets van passar el 3 de gener en
un operatiu habitual de control del
petit tràfic d’estupefaents. Després
d’escorcollar-lo, li van trobar 23
bosses de cocaïna de 0,65 grams
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La policia de Canovelles deté un
Atropellat un jove en cadira de rodes granollerí per tràfic de drogues
LES FRANQUESES. Un menor d'edat en cadira de rodes, veí de la Llagosta,
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Dimecres, l'ens estatal de loteries
confirmava que només s'havia premiat un dècim a les Franqueses.
Aquest és un dels premis més
importants que ha repartit l’administració des que es va posar en
marxa, ara fa 15 anys. L’any 2009
va segellar una Bonoloto guanyadora de 114.000 euros, i posteriorment també va registrar una
Quiniela premiada amb 18.000
euros. També han repartit altres
premis menors, de 3.000 o 4.000
euros. D’altra banda, durant el sorteig de Nadal de la loteria estatal,
les Franqueses també va repartir
premis. En aquell cas va ser una
petita part del quart premi del número 67.774, que es va repartir a
l’administració que hi ha al bar Los
Cazadores del carrer Girona.
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nor, situada a la carretera de Ribes,
69, de Corró d’Avall, va repartir
diumenge part del segon premi de
la Loteria del Nen, corresponent
al número 61.776. L'establiment
és punt de venda de loteria des de
fa 15 anys, i en aquest cas va vendre un dècim del número premiat –amb 75.000 euros–. De fet, el
premi va ser molt repartit, ja que
el mateix número es va vendre a
unes 60 administracions de tot
l'Estat. “Des de Loterías ens han
d’acabar d’informar del total
de butlletes venudes”, explicava
dimarts el responsable de l’establiment, Jordi Guàrdia, qui també
apuntava que “tant poden haver
tocat a clients habituals com a
gent que passa de tant en tant”.
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LES FRANQUESES. La Merceria Elio-
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El segon premi de
la Loteria del Nen,
venut a les Franqueses
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SORT Els venedors de la Merceria Elionor, dimarts, satisfets amb el premi

2018, l’any que hem deixat enrere,
ha estat a Granollers i les Franqueses el segon més plujós des
de 1984, només per darrere dels
registres de 1996. Aleshores van
caure 975 litres per metre quadrat, mentre que aquest any han
estat 901 litres. En tots dos casos
les xifres són àmpliament superiors a la mitjana, que és de 580
litres per metre quadrat cada any.
En el cas del 2018, el mes d’octubre va registrar una pluviometria
força per sobre del que és habitual, amb 270 litres per metre quadrat, mentre que al desembre només van recollir-se 5 litres.
Josep Lluís Albarracín, un veí
de les Franqueses que recull les
dades amb una estació meteorològica a casa seva des de fa més de
30 anys, assegura que la tendència
és que cada cop cau més quantitat
de pluja. A més, als darrers anys
es nota clarament com “cada vegada plou més malament, d’una
manera més desordenada, amb
llargs períodes de sequera i
després tempestes molt fortes”.
Albarracín també explica que una
de les causes que expliquen que
aquest any hagi plogut tant és que
“a l’estiu va fer molta calor, va

1990

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. El

85
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88
89

x.l.

METEOROLOGIA SEGONS L'ESTADÍSTICA, CADA COP PLOU MÉS I DE MANERA MÉS IRREGULAR

1984

JOCS A LA BUTLLETA PREMIADA LI CORRESPONEN 75.000 EUROS

en pluja”. “Tot plegat és una demostració del canvi climàtic que
estem vivint”, assegura.
cadascuna, cinc bosses de cocaïna
d’un gram, tres ous de haixix de 10
grams i dues peces d'haixix de 4,60
i 2,26 grams respectivament, a més
de 380 euros en metàl·lic. El detingut va mostrar una forta agressivitat i resistència a la detenció, i va
causar lesions de caràcter menys
greu als dos agents que van intervenir en l'operatiu.
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SERVEIS TALHER I EL COMITÈ D'EMPRESA NEGOCIEN DES DE 2017 EL CONVENI LABORAL, QUE ES DESENCALLA ARRAN DE L'AMENAÇA DE VAGA I LA MEDIACIÓ A TREBALL

Principi d'acord per aturar la vaga
dels treballadors de la neteja viària
ARXIU

GRANOLLERS. La direcció de Talher,

que des de 2017 s'encarrega del
servei de recollida d'escombraries
–orgànica i rebuig– i neteja viària
a Granollers, i el comitè d'empresa
han arribat a un principi d'acord
sobre les condicions del conveni
laboral, dimarts al vespre en la mediació al Departament de Treball.
El matí de dimecres l'assemblea de
treballadors el va ratificar per unanimitat, però s'està a l'espera que
l'Ajuntament –adjudicatari del servei– ratifiqui també les condicions
acordades entre empresa i empleats. Les negociacions es van intensificar arran de la convocatòria de
vaga que el comitè d'empresa va
anunciar la setmana passada.
Així, doncs, de moment, el comitè d'empresa ha endarrerit la
vaga un dia –havia de començar a
les 6 h de dijous–, de manera que
atorga temps al consistori perquè
pugui ratificar per escrit l'acord
laboral –després d'una reunió
convocada d'urgència per dijous

ESCOMBRARIES La vaga estava inicialment convocada a les 6 h d'avui dijous
al matí–. Un cop s'hagi produït
aquesta signatura, els treballadors desconvocaran la vaga, ara
prevista per a les 6 h de divendres.
De fet, davant d'aquest principi
d'acord, la Generalitat encara no
ha decretat serveis mínims. "Dimarts al departament vam considerar que el principi d'acord

es ratificaria tant a l'assemblea
de treballadors com a l'Ajuntament, per la qual cosa no vam
pensar en demanar els serveis
mínims", detalla Antonio Tejeo,
president del comitè d'empresa.
L'acord entre direcció i plantilla manté el conveni laboral amb
les condicions actuals i hi afegeix

quatre punts. A petició de Talher,
s'estableixen els increments salarials durant els propers tres anys,
a banda de quin sigui l'increment
de l'IPC anual. Així, aquest 2019,
els sous s'incrementarien un
2,5%; el 2020, un 2%, i els 2021,
un 3%. Tejeo recorda que els empleats de la neteja viària tenen el
sou congelat des de 2012, "perquè vam entendre la situació de
crisi", però ara cal revisar-ho.
A petició del comitè d'empresa,
Talher accepta mantenir els drets
i plus dels treballadors, així com
limita la mobilitat dels treballadors a altres municipis i explicita les raons que poden motivar
un acomiadament. "No es podrà
acomiadar si no és per una causa molt greu. En el sector és habitual imputar baix rendiment
al treballador i, finalment, reconèixer que és un acomiadament
improcedent. Ara caldrà que
l'empresa hagi obert un expedient previ amb dues incoacions

de faltes per poder fer fora un
empleat", detalla Tejeo.
Fa gairebé dos anys, el comitè
d'empresa ja va convocar una vaga
en el moment del traspàs del servei
d'Urbaser a Talher per reclamar la
subrogació del personal i que es
mantinguessin els salaris i plus –
com el de festius– de la plantilla.
Llavors la vaga no es va arribar a
produir perquè in extremis es va
pactar la subrogació i Talher es va
comprometre a mantenir les mateixes condicions als treballadors
durant un any i mig, com a mínim,
temps que havia de servir per pactar el nou conveni col·lectiu.
Ara, el comitè d'empresa –liderat pel sindicat Co.Bas (Comissions de Base)– ha convocat la vaga
"pels mateixos motius, és a dir
per no perdre els drets i evitar
retallades", explica el president
del comitè, Antonio Tejeo.
Actualment, el servei de neteja
municipal té una setantena d'empleats, entre fixes i eventuals.
Malgrat que es tracta d'un conflicte laboral entre els treballadors i l'empresa adjudicatària,
el comitè d'empresa considera
que "els diners que ha destinat
l'Ajuntament al contracte del
servei són insuficients". M.E.

¿TENÍA ACCIONES O BONOS
DEL BANCO POPULAR?
RECUPERE SU INVERSIÓN.
UNA ASISTENCIA JURÍDICA

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

GRANOLLERS
Anselm Clavé, 19, 2ª Planta
MATARÓ
Camí de la Geganta, 115

93 755 22 74

www.collsilveira.com

El 7 de junio de 2.017 Banco Santander adquirió el 100% del capital social del Banco Popular, amortizando la totalidad de las
acciones, al valor de cero, tanto circulantes como procedentes
de la conversión de instrumentos de deuda subordinada. En
consecuencia, los accionistas y bonistas perdieron su inversión.
Menos de un año después, el Juzgado de 1ª Instancia número
11 de Oviedo acaba de dictar la reciente sentencia de fecha 23
de marzo, declara la anulación de esta suscripción de acciones, debiendo la entidad restituir la inversión realizada con
su interés legal, y el cliente devolver los títulos recibidos así
como los rendimientos de cualquier clase obtenidos de ellos,
también incrementados en el interés legal devengado desde su
pago. Impone las costas a la entidad financiera.
Parte de un riguroso análisis jurídico y económico, tras el que
concluye que existía una notable diferencia entre la situación
patrimonial y financiera en que realmente se encontraba el
Banco Popular, que determinó su intervención meses después,
y aquella que expresó en el folleto de la oferta pública, en el
que, en suma, se erigía en el banco más rentable del mercado
español, si bien en atención a determinados parámetros. Y tal
información falseada o irregular llevó a los clientes a hacerse
una representación equivocada de la rentabilidad de su inversión, pues prácticamente sin solución de continuidad desde
la finalización de la oferta el banco desveló una situación netamente distinta, hasta que finalmente fue intervenida y vendida
por un euro a otra entidad, con pérdida íntegra de la inversión

Para ello se consideran los siguientes factores: como la omisión del negocio bancario, la manipulación de las ratios de:
rentabilidad del banco (ROTE), del indicador de la rentabilidad
sobre activos (ROA), de eficiencia, del Margen de Intereses/
Activos totales medios, del Margen de explotación/Activos
totales medios, y de morosidad. Además, se realiza un análisis
comparativo con otros Bancos españoles, y se contrastan las
cifras de sus cuentas trimestrales, para finalmente incidir en
las consecuencias económicas asumidas por el Banco Santander, que se vio obligado, tras comprar el Popular, a realizar
una ampliación de capital por importe de 7.000 millones para
sanear los activos tóxicos de su balance.
Según el perito que intervino en el pleito, y así se recoge en
la Sentencia, estos números se deben a ajustes que deberían
haberse hecho desde al menos el año 2012 y no pueden atribuirse a mala gestión en los últimos meses del 2016, sino al
falseamiento de las cuentas desde ese año 2012.
Es una historia muy similar a la ya vivida hace unos años con
la salida en bolsa de las acciones de Bankia, y como en aquella
vez, COLL&SILVEIRA ADVOCATS pone a su disposición nuestro
equipo de especialistas en Derecho Bancario, con sede en
MATARÓ, GRANOLLERS y GIRONA, para asesorarle y ayudarle a
recuperar su dinero.
Llame e infórmese.

PRIMERA CONSULTA GRATUITA
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CONSULTORI MÈDIC

URBANISME SE SUBSTITUIRÀ TOT EL PAVIMENT, QUE ESTÀ EN MAL ESTAT, I S'HI POSARÀ MOBILIARI

Comencen les obres de la plaça
entre els carrers Llevant i Pinyol
GRANOLLERS.

P.-Què són les malalties
autoimmunes?
R.-Les cèl·lules de l’organisme
tenen la facultat de reconèixer-se
entre elles com a part d’un mateix
conjunt. Quan per algun motiu
algunes cèl·lules pateixen alguna transformació (no es coneixen
exactament totes les causes que
provoquen aquests canvis), l’organisme no les reconeix com a
pròpies, i això es tradueix en diferents malalties. Algunes són força
freqüents, com ara la diabetis,
l’artritis reumatoide, l’hipotiroïdisme, etc.
Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita
ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

tre dels edificis de formigó de colors terrosos
i ocres, mentre que el
pas en diagonal serà de
lloses de formigó grises.
S'ampliaran els escocells
dels arbres existents i
se'n plantaran tres de
nous. A la cantonada interior de la plaça, on hi
havia els antics cinemes
Oscar, s’eixamplarà la
vorera i es crearà un espai per estar-s'hi entre
els arbres, al voltant de
la font existent.
Els fanals es mantindran però es canviarà la
lluminària per làmpades
led per millorar l’eficiència energètica. Els bancs
existents es reubicaran i se’n
col·locaran de nous, de material
100% reciclats, al costat de les
jardineres.

Carrer de
Llevant

P.-La vacuna de la grip prevé al
100% la malaltia?
R.-El virus de la grip pateix variacions anuals, i per aquest motiu la
vacuna no pot prevenir al 100% la
possibilitat de contraure-la. Ara
bé, el grau de protecció és molt alt
–encara que pot variar d’un any a
un altre– i, en tot cas, les persones vacunades acostumen a patir
un procés gripal més lleu.

ajuntament

Aquesta
Carr
er d
setmana han començat
e Jo
sep
Piny
les obres de remodelaol
ció de la plaça situada a
la cruïlla entre els carrers de Llevant i Josep
Pinyol, que han estat
adjudicades a Señales
Girod, SL per un import
de 135.371,44 euros,
IVA inclòs, i que tenen
una durada prevista de
tres mesos.
El projecte preveu
un nou disseny per a
aquesta plaça, de 1.328
metres quadrats, amb
la substitució del sauló i de tot el paviment,
que està en mal estat, i PROJECTE Hi haurà més jardineres, bancs i arbrat
la incorporació d'un pas
en diagonal, des del carrer Josep jardineres i bancs al voltant dels
Pinyol al carrer Llevant. A cada arbres i els fanals existents.
costat d'aquest pas hi haurà petits
El nou paviment de les voreres
espais de repòs creats amb noves serà de panot gris i el del períme-

POLÍTICA L'EXREGIDORA VOL TORNAR A LA PRIMERA LÍNIA DESPRÉS D'UNS ANYS DESVINCULADA

Cristina Tarrés, disposada a
encapçalar el PP a Granollers
L’expresidenta local del PP a Granollers, presidenta de l'AV Joan
Prim-Centre i regidora popular a
la ciutat de 1995 a 1999, Cristina
Tarrés, ha formalitzat el tràmit
administratiu per tornar a la militància del PP a Granollers.
El moviment arriba després
d'uns anys en què Tarrés ha militat a Montornès, on de 2003 a
2015 va exercir de regidora. Tarrés ha explicat que està disposada
a implicar-se en una candidatura

"i si cal, encapçalar-la", amb la
idea d'ajudar "a tirar endavant
la ciutat des de l'experiència".
També assegura que la seva idea
és vincular-se novament al PP, tot
i que "cal veure on se situa el PP
de cara a les eleccions municipals: tot apunta que es parlarà
molt d'independència, i jo el
que vull és ser realista, que es
parli de gestió municipal i de
com servim al ciutadà".
En aquest sentit, Tarrés no des-

arxiu

CRISTINA TARRÉS
carta valorar la seva implicació
amb altres opcions de "centre
dreta liberal".

EQUIPAMENTS

La xarxa de centres
cívics enceta
els nous cursos i
tallers al febrer
La xarxa de centres cívics enceta
les propostes del nou any a l’entorn
de les àrees temàtiques habituals,
a més d'activitats per a infants i joves, activitats comunitàries i exposicions. Les activitats que desenvoluparan els cinc equipaments entre
febrer i juny inclouen una trentena
de cursos i tallers nous, com ioga terapèutic, tècniques de relaxació, taller de sòl pelvià i correcció postural
–a l'àmbit de salut i benestar–; guitarra, percussió corporal, tècniques
de teatre i interpretació davant la
càmera, –dins d'expressió i creativitat–; cuina coreana, rebosteria
nòrdica, receptes saludables i ràpides, i introducció de probiòtics a
la cuina –terra i fogons–; i plantes
aromàtiques i reciclatge d'objectes
amb valor afegit, entre altres. La
inscripció es pot fer a partir dilluns
i fins a l’1 de febrer, als equipaments de la xarxa o en línia a www.
granollers.cat/centrescivics.

Xerrada sobre el
procés de primàries
amb Jordi Graupera
Diumenge (12 h), el candidat a l'Alcaldia de Barcelona per la plataforma Primàries Barcelona i impulsor
de la iniciativa, Jordi Graupera, farà
una xerrada al Casino sobre aquest
procés electoral que s'està desenvolupant també a Granollers, actualment amb més de 670 inscrits. A
les 11 h, el comitè electoral local de
Primàries Granollers ha convocat
una assemblea d’electors per aprovar modificacions al reglament de
les Primàries i proposar la constitució del comitè de garanties.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

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

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un finançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fins al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat
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POLÍTICA NOU ACTE VANDÀLIC A L'ESPAI PÚBLIC DEL PASSEIG DEL TAGAMANENT

Arrencada la senyera
del monòlit de la Diada
per segon cop en un mes

LES FRANQUESES. La senyera que
acompanya el monòlit commemoratiu de la Diada de l'Onze de Setembre del passeig del Tagamanent
ha estat arrencada per segon cop en
només un mes. A finals de novembre
ja es va reposar després de desaparèixer, i ara ha tornat a ser arrencada. A més, també s'han fet pintades
al mobilitari urbà. No és la primera
vegada que aquest monument pateix actes vandàlics. El setembre de
2017, pocs dies després de la celebració de la Diada, el monòlit i la
zona ajardinada que l'envolta també van patir desperfectes.

ajuntament

ajuntament

PINTADES Al mobiliari urbà

PAL Amb la bandera arrencada

EQUIPAMENTS

SERVEIS

El camp de
futbol de
Llerona renovarà
la il·luminació

Amenaça de vaga
dels treballadors
de la neteja viària
de Granollers

LES FRANQUESES. L’Ajuntament ha
licitat la renovació de la il·luminació del camp de futbol de Llerona
amb l’objectiu de reduir el consum energètic fins a un 40%. Per
fer-ho, s’instal·laran noves lluminàries led. Segons els darrers càlculs, l’ús intensiu del camp de futbol de Llerona, gairebé 60 hores
setmanals, ha disparat la despesa
energètica en aquesta instal·lació.
El plec de clàusules de la licitació
preveu una inversió de 38.231
euros per substituir l’enllumenat actual, quatre columnes amb
3 focus halògens cadascuna, per
8 unitats led, també instal·lades
a les mateixes torres. El termini
per presentar propostes es tanca
el 17 de gener, i un cop adjudicats
els treballs hi haurà un termini de
dos mesos per executar el canvi d’il·luminació. Al novembre,
l'Ajuntament també va licitar el
contracte de subministrament
per al canvi de llums del camp de
futbol de Corró d'Avall.

GRANOLLERS. La direcció de Talher,

que des de 2017 s'encarrega del
servei de recollida d'escombraries i neteja viària a Granollers, i el
comitè d'empresa han arribat a un
principi d'acord sobre les condicions del conveni laboral, dimarts al
vespre en la mediació al Departament de Treball. El matí de dimecres l'assemblea de treballadors
el ratificava per unanimitat, però
s'està a l'espera que l'Ajuntament
–adjudicatari del servei– ratifiqui
també les condicions acordades
entre empresa i empleats. Així,
doncs, de moment, el comitè d'empresa ha endarrerit la vaga –que
havia de començar a les 6 h de dijous– un dia, de manera que atorga
temps al consistori perquè pugui
ratificar per escrit l'acord laboral
–després d'una reunió convocada
d'urgència per a dijous al matí–.
Un cop s'hagi produït aquesta signatura, els treballadors desconvocaran la vaga, ara prevista per a les
6 h de divendres.

Defuncions
Les Franqueses del Vallès
06/01 Conxita Serra Parés
100 anys
06/01 Joan Argemí Castellsagué 92 anys
Granollers
30/12 Gabriel Bautista Gómez 82 anys
30/12 Dolores Encinas Bautista 74 anys
30/12 Antònia Jané Pou
86 anys
01/01 Enriqueta Sallent Rovira 89 anys
01/01 Margarita Barroso Valerio 78 anys
01/01 Mª elena Martín González 79 anys
01/01 Ángel Gonzálvez Ferre
81 anys
02/01 José García Villalaín
78 anys
02/01 Josep Torras Galvany
77 anys
02/01 María del Valle Caña García 62 anys
02/01 Montserrat Sabé Casadevall 66 anys
02/01 Ángel Macías Tejeda
73 anys
02/01 Mª Francisca Martín Aguayo 91 anys

03/01
03/01
03/01
04/01
04/01
04/01
04/01
05/01
05/01
05/01
05/01
05/01
06/01
07/01
07/01
07/01
07/01

María Carrasco Sánchez 97 anys
Miquel Alabau Ferrer
94 anys
Roser Artigas Margenat 83 anys
Ángel Martínez Medina
79 anys
Carmen Martínez Sánchez 87 anys
Mei Portero Castillo
56 anys
Pedro Torres Vicario
71 anys
Àlex Parera Saborido
12 anys
Felipe Torrecillas Marín 73 anys
Regino Morales Fernández 85 anys
Aurora-Manuela Delgado 76 anys
Andreu Pujol Rosàs
66 anys
Antonio Gutiérrez Sánchez 84 anys
Francisco Álvarez Blanco 76 anys
Vicente Oliva Ricote
84 anys
Carlos López Sánchez
55 anys
Maria Torrents Asturgó
102 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras
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OPINIÓ

Editorial

Des del balcó

PENDENTS DE L’ATUR ENQUISTAT
Després d’unes dades esperançadores el 2017 –en què l’ocupació perduda
durant la crisi no es recuperava, però sí que l’atur anava descendint de
manera constant–, el 2018 deixa una massa lleu baixada de la desocupació.
Amb el balanç del darrer any en mà, es palesa, doncs, una frenada a la
recuperació de l’ocupació i el manteniment d’una taxa d’atur que no baixa
de l’11%.
El 2018 també ha deixat una situació enquistada de precarietat laboral,
de manera que les mesures de reducció de salaris i de drets socials dels treballadors justificades per la crisi s’han convertit en norma, tot i l’inici de recuperació econòmica. Així, els treballadors pobres són un fenomen cada cop més
habitual. I aquests problemes no són només individuals, sinó que afecten en
col·lectiu tota la societat.
Mantenir salaris baixos i una alta taxa de temporalitat en els contractes,
sumat a una població activa disminuïda, significa que l’Estat del benestar que
s’havia assolit no podrà mantenir els mínims –sense garanties del sistema de
pensions i amb retallades en els serveis bàsics–.
És imprescindible revertir la reforma laboral, garantir uns salaris mínims dins
dels estàndards europeus i impulsar la innovació i la formació. Les accions
locals per atreure empreses seran, a la llarga, poc valuoses, si no s’exigeix una
mínima qualitat dels llocs de treball.

Bústia
L’adéu a la galeria d’art AB
Benvolguts amics i artistes, en definitiva
persones que estimem i estimarem l’Art.
Lamento molt haver de comunicar-vos
que, per motius de salut, després de 40 anys
i mig, la nostra galeria AB Galeria d’ArtAntoni Botey, va tancar definitivament les
portes el passat 31 de desembre.
Voldria fer extensiu el meu agraïment a
tots aquests artistes que heu fet possible
durant tots aquests anys viure la nostra il·
lusió. I que ens heu deixat unes vivències
extraordinàries i un gran regal conèixer-vos.
Voldria deixar ben clar que ha estat un
plaer formar part d’aquest col·lectiu de
bojos per l’art, tant en els seu inicis, quan
vàrem decidir obrir la galeria, com fins ara.
Podria explicar vivències i records, però
per algú coses petites serien molt grans i
coses molt grans series petites. Per això
crec que el més important que faré a partir
d’ara serà rellegir totes les cartes i escrits
que tenim arxivats en paper de sis mil cinccents artistes a la galeria per tornar a reviure des del principi totes les vivències per
insignificants que siguin i recordar sempre el millor, mirant sols la part positiva i
enriquidora que estat aquest llarg passeig
de la meva vida i el més important el que

he après compartint espai-temps amb tots
vosaltres.
Una abraçada a tots.
Estaré sempre vetllant per l’art.

josep botey baró / Propietari
de la galeria d’art AB / granollers

Salut individual i col·lectiva

Aquí hi ha una qüestió de la qual els polítics s’ocupen molt poc. I és que no tenen
en compte una cosa tan important com és
la salut individual i la col·lectiva. El soroll
és un factor importantísim d’emmalaltiment dels éssers humans i ho és tant com
la pol·lució. Per això avui dia es parla de
contaminació acústica, i crec que tenen raó.
Per altra banda, el substitut del llenguatge
pot ser el no-lleguatge. Hi ha dos lleguatges
molt importants. El soroll, per un costat, i
la violència, per l’altre, i moltes vegades es
passa de l’un a l’altre –és a dir, tenen una
certa tranversalitat–. De manera que els
nois i les noies tinguin paraules és molt impotant. Qe no es quedin reduïts a les 700 o
800 paraules que maneguen. I aquests mots
perquè tinguin sentit per ells mateixos potser els han de rebre desde l’art, l’observació
i l’esperiència dels sentits.
anna m. muntada / GRANOLLERs

SANTI MONTAGUD

MOMENTS MÀGICS

A

l gener, de tant en tant, el sol
s’enfonsa i ho taca tot d’ametista. L’aire es torna brillant,
espès, enganxós, una mica com
els núvols de sucre que el pare ens comprava quan el tren i la bruixa s’instal·laven al
carrer dels Caputxins i la vila era més poble
que ciutat. Són dies freds, esventats, que
cal anar a veure’ls morir a poc a poc des
del Puig de les Forques, absorbir moments
especials, irrepetibles i màgics que ens ajudin a justificar el pas per aquest embolic,
per aquesta casualitat, per aquesta barreja
de tot i de no-res.
Sempre m’ha agradat buscar moments,
conservar-los desordenats en un calaix que
obro en moments d’enyorança deixant que
la pell se m’ompli de puntets, els ulls d’aigua, la boca es torci i la mirada se’m clavi
més enllà de tot.
Avui, amb l’ajut d’un whisky japonès, he
reviscut unes nits dels anys seixanta quan,
ben sopat, pujàvem en aquell Renault Gordini (B-343.131) i voltàvem la comarca per
contemplar els arbres de Nadal que il·luminaven les nits fredes de desembre.
A principi dels setanta, conservo una nit
de juliol a l’Hotel Roca-Mar de Cadaqués,
jo era dalt d’un mur blanc i a l’escenari en
Serrat cantava la història d’una guitarra
que li van regalar quan era adolescent.
I lentament van sorgint moments rebregats: la fluorescència del fitoplàncton en un
bany nocturn amb els companys d’institut
en una cala d’Eivissa o una nit pel riu Ebre
en una barca robada o l’excursió pel Montseny nevat sota una lluna plena. I tardes
i nits de cementiris: Santa Quitèria amb
amics i amigues, la Doma fugint dels cops
de roc del guardià; una obra de Poe al cementiri de Cardedeu, les psicofonies al de
Granollers i un gat cabró que va provar la
força del meu cor, o aquelles tardes al ce-

mentiri inoblidable i boscós de Marata.
O el fum de maria i les cançons d’en
Krahe, d’en Sabina, d’en Llach dins d’un escarabat atrotinat i en direcció a Sant Celoni. O les xerrades de matinada i al voltant
d’una llar de foc a la Granja de vedells d’en
Tetó amb l’inoblidable pòquer de Jordis.
Una nit d’estiu al llac de Puigcerdà, una
foguera al bosc de Santa Agnès, un passeig
nocturn pels passadissos de l’Institut de
Granollers.
Una carta de la meva filla quan encara,
ella, era innocent.
La química d’una abraçada nocturna al
carrer Indústria de Granollers que em va
canviar la vida.
El daltabaix, la tristesa, la impotència i
tota la ràbia del món després de la mort de
massa gent... i del meu pare i de la Montse.

La vida autèntica hauria
de ser una col·lecció
de llunes, de rius, de músiques,
d’amics i d’emocions

La cançó Monólogo d’en Silvio en un bar
de la Habana Vieja amb en Joan, era l’any
96 (...vivo en la vieja casa de la bombilla verde, si por allí pasarán recuerden...)
O un capvespre de tardor, d’olor de vainilla i color de grosella, amb un cel que s’omplia d’ocells que fugien ordenats, entre
núvols blancs en forma de dracs, mentre la
música d’Albinoni acompanyava el sol cap
a l’altre banda del Nil.
I és que la vida autèntica hauria de ser
això, una col·lecció de llunes, de rius, de
músiques, d’amics i d’emocions. Records
que tot sovint apareixen quan algú marxa
per sempre, encara que, després, com absurds robots desmemoriats, tornem a la
rutina, a la inèrcia de la mediocritat nostra
de cada dia. I és una puta llàstima.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN
@granollers Es podria localitzar
l’empresa que produeix des de fa
anys la pudor cada dia d’hivern
que hi ha anticicló i fer-la corregir
les emissions? Sóc l’únic que ho
nota/pateix? Gràcies

A #Granollers el tractors ja no
estiren les carrosses de reis,
els han substituït uns Audis
nous, lluents i cars. Molt
adient amb els temps que
corren. #nitdereis

open_mountain @pas_bcn

Ferran @contry88

somlesfranqueses@diarisom.cat

Editora fundada l’any 2001

somgranollers@diarisom.cat

Centre audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat somlesfranqueses.cat
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Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats
Multinacional alemana, del sector
Químic (Plàstic), ubicada al Vallès
Oriental, precisa incorporar:
TÈCNIC DE MANTENIMENT
MAQUINÀRIA INDUSTRIAL (CAPS DE
SETMANA I FESTIUS) (Ref.1101-01)
Funcions: Manteniment general de
las línies de Producción, realitzant el
manteniment preventiu i correctiu de la
maquinària.   Solucionar i realitzar reparacions incidències a nivell mecànic i
elèctric. Realització del manteniment d'
Instal·lacions Auxiliars. Cal un gran coneixement a nivell electromecànic. Requisits: Imprescindible FPII / Grau superior en mecànica o similar. Experiencia
mínima de 4 anys com Tècnic de Manteniment Electromecànic de Maquinaria.
Disponibilitat per treballar els caps de
setmana. Valorable experiència en maquines 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 inclosos. S'ofereix contracte directa i estable
amb l'empresa. Retribució negociable.

Empresa industrial ofreciendo
soluciones integrales en la
manipulación, automatización y
dosificación de productos ubicada
en el Vallès Oriental precisa:
ADMINISTRATIVO-VA/
RECEPCIONISTA (Ref.1101-02)
Se encargará de gestionar las tareas
administrativas así como atender la
recepción y centralita, para garantizar el buen funcionamiento de la empresa, de acuerdo con los procesos y
proced. internos establecidos, en los
términos de calidad y eficiencia. Se
precisa: Formación a nivel de FPGS
o Grado (Empresariales,ADE, etc).
Idiomas: Inglés: advanced; Catalán y
castellano:avanzado. Valorable otros
idiomas. Informática: Dominio office
(Excel avanzado), conocimientos en
uso de ERP's o programas de gestión
documental. Experiencia: Mínimo 5
años en puestos de administración.
Se ofrece contrato estable y directo con la empresa. Horario: Entrada
entre 8-9h. salida entre 17-18.45h.
Viernes intensivo. Sueldo aprox.
20000 € -22000 € brutos anuales.

Empresa industrial del Baix Montseny, precisa incorporar:
PERSONA PARA MANTENIMIENTO (Ref.1101-03)
Persona con formación a nivel de FP II, CFGM o
CFGS en Mecánica y/o Electricidad. Imprescindible conocimientos y experiencia Eléctrica y
Soldadura. Se valorará muy positivamente experiencia en tareas 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.1101-04)
Cerquem candidats/es amb formació a nivell
de FP i CF en Administració 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. Requisits indispensables:   Domini a nivell elevat
de l’Excel, Coneixements de legislació laboral,
Coneixements de comptabilitat. S'ofereix contracte directa i estable. Sou orientatiu: 21.500 €
b/a. Horari de 9 a 17h.

Taller de fabricació, reparació i
manteniment de maquinària
industrial, precisa:
CAP DE TALLER ( Ref.1101-05)
Candidats/es amb reconeguda experiència en feines de responsable de
taller mecànic (mínima de 10 anys).
Formació mecánica a nivell de: FP II,
maestria industrial, CFGS, etc. Amb
dependencia directa de la propietat ,
es responsabilitzarà del bon funcionament del taller mecànic d'empresa
consolidada i de prestigi en el seu
sector. És imprescindible tenir coneixements de torn i fresa. Condicions
i retribució negociable en funció de
l'experiència i valúa dels candidats.
Empresa dedicada a la gestión de
Parkings, busca para Granollers:
OFICIAL-ADMINISTRATIVO/A PARKING-MEDIA JORNADA ( Ref.1101-06)
Candidatos/as con formación a nivel
de FP II, CFGM o CFGS en Administración, con conocimientos de Ofimática
y con experiencia en tareas administrativas y con aptitud comercial para la
venta de productos y el asesoramiento
al cliente. El puesto de trabajo es de
media jornada y se precisa de disponibilidad horaria. Se trabajará los sábados por la mañana. Puesto estable
y con contrato directo con la empresa,
en horario de media jornada.

XIOL

Autoescola

de Granollers cerca

PROFESSOR/A DE TEÒRICA
URGEIX
Contactar al 93 870 03 96
autoescuelaxiol@hotmail.com
SERVEIS

CONTACTES

S’OFEREIX AUTÒNOMA Per portar
comptabilitats/
Fiscal/Impostos, a
Pimes i autònoms.
Tel: 651 04 00 07.

RELAX

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA
LOCAL EN ALQUILER
GRANOLLERS. Joan
Prim. Sup 100 m2.
P. 1.100 €/mes (Ref
976). T. 93 870 36 66.

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

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

SOP SELECCIÓ S.L. Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

MB MOTORS
ctra. Granollers-Masnou, km. 15,5. Granollers
Tel. 93 861 15 61 / www.mbmotors.es

Smart lidera la mobilitat elèctrica

Té una quota del 24% del mercat estatal de turismes elèctrics purs

Smart ha liderat el mercat estatal de turismes elèctrics purs, amb 1.459 unitats
matriculades el 2018, la qual cosa suposa
una quota de mercat del 24%. La marca,
que només comercialitzarà la versió elèctrica el 2020, continua el camí cap a una
mobilitat urbana lliure d’emissions. Amb
la finalitat d’eliminar les barreres d’accés
a aquesta mobilitat, facilita la instal·lació
de punts de recàrrega i ofereix als seus

clients condicions de càrrega molt avantatjoses. Els seus models elèctrics Smart
EQ compten amb fins a 160 quilòmetres
d’autonomia i una agilitat inigualable, per
la qual cosa s’adapten a les necessitats de
mobilitat dels clients i a les noves regulacions urbanes.
El 2017 Smart es va convertir en el primer fabricant en oferir tots els seus models
tant en versió tèrmica com 100% elèctrica.

TOYOTA KAI MOTOR
av. Europa, 5-7, Granollers
Tel. 93 849 50 88 / www.kaimotor.toyota.es

Concurs de dibuix de Toyota Kai

Els nens i nenes d’entre 4 i 15 poden dissenyar el seu cotxe somiat

El concessionari Toyota Kai Motor, amb
presència a Granollers, llença el concurs de
dibuix infantil Toyota Dream Car Art Contest, en el qual participen tota la xarxa de
concessionaris oficials de la marca nipona.
Els nens i nenes d’entre 4 i 15 anys poden
dissenyar el cotxe dels seus somnis, desenvolupant la imaginació i creativitat en cadascun
dels dibuixos que realitzin per al concurs.
Dream Car es divideix en tres categories: de 4

a 7 anys, de 8 a 11 anys i de 12 a 15 anys. Per
participar-hi, els nens i adolescents només
han de fer un dibuix a mà, a color, a mida A3
i portar-lo al concessionari Toyota Kai Motor.
Els participants poden utilitzar tot tipus de
paper i qualsevol tècnica artística. El dibuix
ha d’anar acompanyat d’un full d’inscripció
que es pot descarregar al web www.toyota.
es/dreamcar, en què també es poden consultar les bases legals del concurs.
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Mobilització de la CNT per un "muntatge policial"

Sorteig de Del Rec al Roc

La CNT del Vallès Oriental va mobilitzar-se divendres pels carrers del
centre de Granollers en solidaritat amb Jorge i Pablo, dos sindicalistes
de Logronyo "víctimes d’un muntatge policial, vigilats i castigats
per defensar els drets dels treballadors durant la vaga general
del 14 de novembre de 2012", apunten des del sindicat.

Dissabte (18 h), a la plaça de les Olles, tindrà
lloc el Sorteig de Nadal de l'associació Del Rec
al Roc. Hi haurà tres premis de 1.000, 500 i
250 euros, i els guanyadors hauran de gastar
el premi als comerços associats a l'entitat.

COMERÇ EL PERÍODE HA COMENÇAT AMB DESCOMPTES "AGRESSIUS", D'ENTRE EL 40 I EL 50%

La campanya comercial de
Nadal enllaça amb les rebaixes

15

CREACIÓ CONSOLIDAT EL MERCAT DE PETITS CREADORS

DFactory dobla l'afluència
de públic de l'any passat

x.l.

Gran Centre fa un balanç positiu de les compres nadalenques
x.l.

GRANOLLERS. La fi de les festes

nadalenques és sinònim d’inici
de rebaixes d’hivern. Amb tot, des
que el Govern va liberalitzar les
rebaixes, ara fa dos anys –va eliminar-ne el calendari, les va convertir en una recomanació i no en una
imposició i va donar llum verda
als comerciants perquè cadascun
triï quan vol fer els descomptes–,
els períodes de campanyes comercials són més confusos. “Des del
Black Friday, a finals de novembre, fins després de les rebaixes d’hivern, a finals de febrer,
estem pràcticament en campanya comercial contínua”, diu el
gerent de Gran Centre Granollers,
Ernest Sugrañes. Amb tot, afegeix,
“el 95% de les botigues respecten el calendari de rebaixes”,
que comença just després de les
festes de Nadal i que, en el cas de
Gran Centre, acabarà formalment
el 9 de març amb la festa de Botigues al carrer, que liquida estoc
d’hivern i presenta la temporada
de primavera.
“Aquestes setmanes coincideix el període de rebaixes amb
les vendes de productes d’hivern –aquest any encara no ha fet
prou fred– i amb els bescanvis
de productes comprats els dies
previs a Nadal”, diu el gerent de
Gran Centre, amb gairebé 200 co-

PETIT DFACTORY El mercat nadalenc infantil es va fer el 3 i 4 de gener
GRANOLLERS. Els organitzadors
REBAIXES La campanya de descomptes s'allargarà fins a finals de febrer
merços associats. "La campanya
ha començat amb descomptes
agressius, d'entre el 40% i el
50%", assegura.

La liberalització de les
rebaixes fa que en molts
casos hi hagi descomptes
durant mesos seguits

D’altra banda, segons Sugrañes,
la continuïtat de descomptes des
de finals de novembre també ha
permès que les vendes siguin cada
cop més esglaonades. “Els clients

ja no esperen a l’últim moment
per comprar, com era habitual
anys enrere, i això ens permet
millorar l’atenció perquè podem dedicar-hi més temps”,
apunta en relació amb els comerciants. I en això hi té a veure especialment el Black Friday, que
a finals de novembre ja anuncia
que s’acosten les festes de Nadal
i dóna el tret de sortida a la campanya comercial. Pel que fa a les
vendes dels comerços associats a
Gran Centre durant les festes nadalenques, Sugrañes assegura que
el resultat ha estat en general positiu, “tant o millor que en campanyes d’anys anteriors”. i x.l.

del DFactory, el mercat nadalenc
de petits creadors i dissenyadors
emergents centrat en els àmbits
de la moda, els complements, la
decoració i la gastronomia, instal·
lat a Roca Umbert els dies previs
a Nadal, han fet balanç de l'edició
d'enguany, la quarta consecutiva.
Han valorat de manera "molt positiva" tant l'afluència de públic com
el volum de vendes i la satisfacció
dels 55 expositors. "No hem pogut
comptabilitzar el nombre exacte
de visitants, però estem segurs
que hem duplicat l'assistència de
l'any passat", diu Àlex Marés, qui
també destaca la bona acollida dels
tallers i activitats paral·leles organitzades durant l'esdeveniment.
"Hem fet ple a tots els tallers, i
de cara a l'any que ve ja ens hem
proposat ampliar el programa",

explica. També de cara a l'any
vinent, l'organització es planteja
créixer en metres quadrats. "Encara és aviat per parlar-ne, però
vist l'èxit d'aquest any ens agradaria créixer i poder incorporar
més espai", apunta.
D'altra banda, la principal novetat d'aquest any, el Petit DFactory,
el mercat dedicat als productes artesanals infantils i familiars creats
per dissenyadors i artesans emergents, amb una trentena d'expositors i celebrat per primera vegada
les tardes del 3 i 4 de gener, no
ha tingut el resultat que s'esperaven els organitzadors. "Ha passat
gent, però les visites no s'han
traduït en vendes", lamenta Marés. Per això avança que de cara a
l'any vinent "caldrà polir i millorar algunes coses, i potser programar-lo en cap de setmana".
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Agustí Campà participa en el seu 26è Dakar

El CF Les Franqueses es reforça

Agustí Campà, de 59 anys, ja està endinsat en la 26a aventura en el ral·li
Dakar, que enguany transcorrerà íntegrament al Perú. El granollerí ho
fa com a mecànic elèctric dels camions del Team KH-7 Epsilon, pilotats
per Jordi Juvanteny i José Luis Criado. L'aventura finalitzarà el 17 de
gener a Lima després de 5.000 quilòmetres repartits en 10 etapes.

El CF Les Franqueses, 10è amb 23 punts
al grup 4 de Segona Catalana, ha aprofitat
l'aturada nadalenca per reforçar-se amb
dos centrals: Agustí Planas i Iván Molpeceres.
Dissabte (16.30 h) visita el Can Parellada, 14è.

FUTBOL | Tercera Divisió ARA ÉS NOVÈ AMB 33 PUNTS ABANS DE VISITAR LA POBLA DE MAFUMET

L'ECG no aconsegueix
traduir el domini en gols

FORMAVA PART DE L'INFANTIL B DE L'EC GRANOLLERS

El món del futbol plora
la mort d'Àlex Parera

ecg

L'equip de José Solivelles va disposar de tres ocasions clares
dissabte per avançar-se davant l'Ascó, però les va desaprofitar
JORDI GANDUXÉ

EL CAPITÀ El jove jugador portava el braçalet a l'infantil B de l'ECG

SENSE GOLS Els granollerins no van aprofitar la superioritat en el joc que van mostrar davant l'Ascó

POBLA DE MAFUMET - ECG
Diumenge, 13 12 h Municipal

GRANOLLERS. La notable tempo-

rada que està fent l'EC Granollers
seria d'excel·lent si les ocasions
de gol que està creant gràcies al
bon joc combinatiu es traduissin més sovint en gols. Dissabte,
al camp del carrer Girona, els de
José Solivelles van mostrar una altra vegada aquesta falta d'encert i

només van poder sumar un punt
davant l'Ascó, el 16è classificat.
Així, perden una posició –ara són
novens amb 33 punts– a la taula.
L'EC Granollers va sortir a jugar
amb la novetat d'Eloi Zamorano
com a capità a causa de la greu
lesió que va patir Ricky Alcántara, qui dissabte va veure el partit
des de la grada, en l'últim matx
del 2018. Els primers 15 minuts ja
van mostrar quina seria la tònica
durant la resta del partit: els locals tenint el control de la pilota,
arribant amb perill per les dues
bandes, però topant-se una vega-

RICKY DIU ADÉU A LA TEMPORADA

n Els encarregats de substituir en les funcions de capità Ricky Alcántara –la

ressonància ha confirmat els entre tres i quatre mesos de baixa pel trencament
del lligament extern del genoll– van ser Martí Soler i Joan Inés. "Els dos han estat
molt bé, igual que Oriol Molins l'estona que ha participat al mig del camp.
Però hem d'anar provant fins que trobem l'opció més bona. En la segona part,
l'Ascó ens ha guanyat terreny perquè ens ha tret el control de la pilota. I això és
el què ens donava el Ricky, el control i la pausa per tornar a enganxar-nos", va
dir el tècnic granollerí. "Però ell ja no podrà tornar a jugar aquesta temporada.
La idea no és buscar-li un substitut. Ara bé, si trobem un jugador que millori
allò que tenim, la direcció esportiva valorarà la incorporació", va puntualitzar.

da rere una altra amb la defensa
de l'Ascó en el moment de l'última
passada, que buscava Xavi Civil.
Ell seria qui en la segona part –en
el 60, en el 83 i en el 86– tindria
tres ocasions clares de gol per donar la victòria als blancs-i-blaus.
Cap de les tres va entrar i l'Ascó
va aconseguir alentir el joc a base
de pèrdues de temps mentre els
locals s'ofegaven en la frustració.
"Considero que davant l'Ascó
hem perdut dos punts perquè
hem fet una primera mitja hora
molt bona i hem acabat el partit
millor que ells, gaudint d'ocasions de gol", va explicar José
Solivelles en finalitzar l'enfrontament. "Malgrat això, no s'ha vist
un joc gaire vistòs", va admetre.
Diumenge (12 h), els granollerins
visitaran el camp de la Pobla de Mafumet, 15è amb 26 punts. En el partit de la primera volta, el filial del
Nàstic de Tarragona va vèncer per
1 a 3 al carrer Girona. s.escudero
EC GRANOLLERS
FC ASCÓ

0
0

Dissabte a la nit es van confirmar
els pitjors presagis i Àlex Parera, jugador de l'infantil B de l'EC
Granollers, va perdre la vida. El
seu club així ho va confirmar amb
una piulada: "Àlex Parera, jugador de l'infantil B, ens ha deixat
aquesta nit. Des del club volem
enviar el més sincer dels condols a família i amics en aquests
moments tant difícils. Avui tot
el futbol et té present, capità.
Una estrella que sempre brillarà amb llum pròpia. Fins sempre petit!". El món del futbol ha
lamentat la mort del jugador de 12
anys, que també havia format part

del FC Cardedeu, a través de les
xarxes socials. "Aquest dissabte
ens ha deixat l'Àlex Parera. Ha
lluitat i lluitat, com ho feia al
camp de futbol, peró finalment
no ha pogut ser. Sempre et recordarem. #testimemalex.", va
piular el club blanc-i-vermell.
També el Barça, l'Espanyol, el
Girona, el València, la Damm i
molts altres clubs del futbol català
i d'altres esports ha donat el condol i mostres de suport a la família
i els amics d'Àlex Parera. Tots els
equips de l'EC guardaran un minut
de silenci en record de l'Àlex en els
partits de la propera jornada.

POLIESPORTIU EL LÍDER VA VÈNCER PER UN CONTUNDENT 0-7

El Bàdminton Granollers suma
una nova derrota a la lliga
El Bádminton Granollers va perdre per un contundent 0 a 7 davant el líder de la Top8 LaLigaSports, l'Ovida Bàdminton, en el
partit corresponent a la primera
jornada, ajornat en el seu moment
pels compromisos internacionals
d'alguns jugadors. Així, els vallesans sumen només una victòria
en nou partits i segueixen penúltims a la lliga. L'objectiu d'aquesta
temporada continua sent la sal-

vació, la qual ara mateix s'assoliria perquè només descendeix un
equip. L'últim lloc l'ocupa el CB
San Fernando, que encara no ha
sumat cap punt.
El pròxim compromís dels vallesans serà dissabte 19 (18 h) a
Jaén, davant el CB Arjonilla, quart
amb 15 punts. En el partit de la
primera volta disputat a Granollers, els locals van caure per un
ajustat 3 a 4.

ESPORTS

dj, 10 gener 2019

HANDBOL | Guerreras Iberdrola ARA ÉS QUART A DOS PUNTS DEL LIDERAT

El KH-7 cercarà una nova
sorpresa a la pista del Mecalia

xavier solanas

EN RATXA Les granollerines sumen tres triomfs consecutius, l'últim davant el BM Morvedre
GRANOLLERS. Després de tancar un notable 2018, el KH-7 va a per l'excel·lència
aquest any 2019. La primera pedra en
el camí serà de nivell: el Mecalia Atlético
Guardés, segon a la Lliga Guerreras Iberdrola amb 17 punts, només un més que els
sumats per les granollerines, quartes. El
partit es disputarà dissabte (20 h) al pavelló d'A Sangriña d'Aguarda (Pontevedra).
A casa, el Mecalia ha guanyat tots els par-

tits excepte un, l'empatat davant el Rincón
Fertilidad de Màlaga, equip que el KH-7 va
vèncer per 19 a 29 fa dues jornades.
L'objectiu granollerí en aquest segon
tram de temporada és classificar-se per
disputar una competició europea per primera vegada en la seva història. Després
del partit d'Aguarda, les granollerines
jugaran dos partits seguits al Palau d'Esports, davant el cuer i davant el líder.
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ATLETISME EL VEÍ DE CANOVELLES HA ESTAT SEMPRE MOLT IMPLICAT AMB AQUESTA PROVA

LA COMPETICIÓ ÉS PUNTUABLE PER A LA LLIGA COMARCAL

El km 13 de La Mitja ja porta el Pares i fills faran cros
nom de José Manuel Rodríguez en la diada franquesina
La Mitja de Granollers - les Franqueses - la Garriga es corre un dia
a l'any, però el seu esperit abarca
cadascun dels 365 dies. Dimecres es va tornar a palesar amb la
inauguració de la placa del quilòmetre 13, situat als Gorcs de les
Franqueses, que a partir de l'edició d'enguany portarà el nom de
José Manuel Rodríguez. El veí de
Canovelles va ser un participant
habitual de la prova fins que li van
detectar problemes cardiovasculars. Des d'aleshores, es dedica
a fer d'entrenador del club local
i prepara, en bicicleta, grups de
corredors de La Mitja. "Aquesta
prova em va inculcar la filosofia del maratonià: lluita, esforç
i sacrifici. I això ho he aplicat a
la cursa de la vida per gaudir del
camí malgrat els mals moments
que he tingut", va explicar Rodríguez abans de col·locar ell mateix
la placa sobre el ciment que havia
preparat un treballador municipal.
"La Mitja ha arribat fins on ha
arribat gràcies a la col·laboració de la gent. I, si el model no
professional se sustenta, és pel

sergi escudero

franquesins de totes les edats tindran una oportunitat per començar a fer minvar les conseqüències
dels accesos nadalencs amb el 24a
edició del Cros de les Franqueses i
la 27a del Cros Escolar.

Diumenge se celebrarà
al parc de la Verneda
una nova edició del
Cros Popular i l'Escolar

EL PROTAGONISTA El de Canovelles ha col·locat ell mateix la placa
treball impagable que fan persones com en José Manuel Rodríguez", va dir Toni Cornellas,
president de l'Associació Esportiva La Mitja. En l'acte també hi van
ser presents els alcaldes de les
Franqueses, la Garriga, Granollers
i Canovelles, i el president de la
Federació Catalana d'Atletisme i
integrant de l'AE La Mitja, Joan Villuendas. L'homenatge del km 13

se suma als del km 12, Toni de Arriba; el km 11, Francesc Campaña;
el km 10, Joan Rocasalbas; el km
9, Germà Morlans; el km 8, Roque
Soto; el km 7, Alfred Codina, i el
km 17,14, Núria Albó.
Com és tradició, al final de l'acte s'ha anunciat l'homenatjat de la
següent edició: Margarita Arderiu,
impulsora de diverses activitats
solidàries al Vallès. s. escudero

ELS DOS JOVES QUE VAN MORIR EN ACCIDENT DE TRÀNSIT VAN SER VOLUNTARIS DE LA PROVA

L'arribada de La Mitja serà un
homenatge a Pocurull i Batallé
Per primera vegada, l'Associació
Esportiva La Mitja posarà nom a
dos quilòmetres diferents en el
mateix any. Segons va anunciar
dimecres el seu president, Toni
Cornellas, al km 13 de José Manuel Rodríguez s'hi afegirà un altre
de molt especial: l'arribada al Pa-

LES FRANQUESES. Diumenge, els

lau d'Esports de Granollers.
El diumenge 20 de gener, aprofitant el torneig solidari que els
sèniors masculí i femení del BM
Granollers disputaran davant les
seleccions catalanes, es posarà
el nom de Martí Pocurull i Xavier Batallé, els dos joves jugadors

d'handbol que van perdre la vida
el setembre en un accident de
trànsit quan es dirigien a veure el
Girona.
Tant Pocurull com Batallé van
fer de voluntaris a La Mitja en
edicions anteriors i sempre van
estar molt implicats amb la prova.
"Aquesta prova tira endavant
gràcies als voluntaris. I ells,
igual que algun familiar seu,
van ajudar a fer més gran La
Mitja", va dir Toni Cornellas.

Serà a partir de les 9.30 h al parc
de La Verneda –carrer de la Penya
cantonada amb el carrer de la Ribera del Congost a Corró d'Avall–,
quan es donarà el tret de sortida a
la cursa dels adults. Una hora més

tard, els més petits podran emular
als seus pares i familiars amb el
Cros Escolar. En els dos casos, les
inscripcions seran gratuïtes i es podran fer al mateix lloc de l'inici de
les curses fins 15 minuts abans del
tret de sortida. L'esdeveniment està
organitzat pel Patronat Municipal
d'Esports de les Franqueses, amb la
col·laboració del Consell Comarcal
Esportiu del Vallès Oriental.

Oberts a tots els públics

Tant el Cros Escolar com el Cros
Popular seran puntuables per a
la Lliga Comarcal de Cros en totes
les categories fixades pel Consell
Esportiu. Malgrat això, hi podrà
participar tothom qui vulgui independentment del seu nivell atlètic. L'objectiu és arribar a casa
amb les vambes plenes de pols.

HANDBOL ELS FONS SERAN PER INVESTIGAR L'ALZHEIMER

El 20 de gener el BMG
jugarà el torneig solidari
El Fraikin i el KH-7 BM Granollers,
aprofitant l'aturada de la lliga
Asobal i la Guerreras Iberdrola,
s'enfrontaran diumenge 20 a les
respectives seleccions catalanes
absolutes. Primer serà el torn dels
nois entrenats per Antonio Rama,
que disputaran el seu partit a les
16.15 h. Un cop finalitzi, sortiran
a escalfar les noies dirigides per
Robert Cuesta, que jugaran a les
18.15 h. A la mitja part dels dos
partits hi haurà un partit de categoria aleví.
L'entrada serà de cinc euros i
tota la recaptació anirà destinada a

la Fundació Pasqual Maragall, dedicada a la investigació de l'alzheimer. La campanya, anomenada
Somriures que Curen i impulsada
per La Mútua de Granollers, també
compta amb el suport de l'Ajuntament de Granollers i de la Federació Catalana d'Handbol. En l'edició
de l'any passat, dedicada a la lluita contra el càncer infantil. es van
aconseguir recaptar 7.000 euros.
Serà una bona ocasió per veure
a la pista el talent de Judith Vizuete, Antonio García Robledo, Kaba
Gassama i Ian Terrafeta, entre altres jugadors.

Triomf català amb
regust granollerí
Enginyeria especialitzada · Sistemes d’eﬁciència energètica i energies renovables

Aerotèrmia
ACS (Aigua
Calenta
Sanitària)

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica
AUTOCONSUM

Calefacció
Refrigeració

Terra radiant i emissors de fred i calor

Gestor de consums i Bateries de liti

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

GRANOLLERS. Les granollerines
Mireia Pascual Oliver, Gemma Rodríguez Paniagua, Marta Vila i Maria Alarcón es van penjar dilluns
la medalla d'or en el campionat
d'Espanya d'handbol de seleccions autonòmiques en el pavelló
Pilar Fernández de Valladolid. En
la final, la selecció catalana es va
imposar per un contundent 38 a
24 a Galícia –al descans, les catalanes dominaven per 18 a 14–. En
semifinals, havien eliminat a Andalusia i, en quarts, a la Comunitat
Valenciana.
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CULTURA

Conferència sobre Leonard Bernstein

Presentació del Festival de Jazz

Amb motiu del centenari del naixement de Leonard Bernstein
l'any passat, les Aules d'Extensió Universitària (Agevo) dedicaran
la conferència de dimarts a aquest compositor, cèlebre per bandes
sonores com West side story i Un dia a Nova York, entre d'altres.
La ponència anirà a càrrec del divulgador musical Andreu Jaroid.

Avui, dijous, el Casino acollirà la presentació
del programa del Festival de Jazz de
Granollers, que enguany arriba a la 29a
edició. L'entitat JazzGranollers proposa nous
concerts, tot just acabat el 47è cicle al Casino.
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MÚSICA L'ESPECTACLE DE L'ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS TAMBÉ COMPTARÀ AMB PECES DE GERSHWIN I TXAIKOVSKI

CONCERT AMB L'OBC

L'OCGr viatja entre Debussy i Mahler

Veus cantarà la
BSO d''El Senyor
dels Anells' a
L'Auditori barceloní

El musicòleg i crític Xavier Chavarria oferirà una conferència prèvia sobre el concert
arxiu

ELS INFANTS VEURAN
'ELS SÚPER PODERS DE
LA FLAUTA TRAVESSERA'
n Diumenge a la tarda (17.30 h) l'OCG

també oferirà un concert familiar, que
durà per títol Els súper poders de la
flauta travessera. Amb la narració de
David Puertas i el so de l'Orquestra,
s'explicarà un conte musical amb notes de Debussy, en què un personatge
–mig monstre, mig follet– es despertarà entre danses de fades, nimfes i la
màgia del bosc. El preu de l'entrada és
de 3 euros i l'espectacle té una durada
de mitja hora.

OCG 'Memòries de viatges' és el segon concert de la temporada al Teatre Auditori de Granollers
GRANOLLERS. L'Orquestra de Cambra de Granollers (OCGr), dirigida
per Corrado Bolsi, reprèn els concerts d'aquesta temporada al Teatre Auditori (TAG) inspirat en el
concepte de viatge. Així, després
d'encetar la ruta el novembre per
Berlín, Viena i Praga, de la mà de
Mendelssohn, Mozart i Beethoven,
aquest diumenge torna a prendre
les maletes per explorar les Memòries de viatges. De Debussy a
Mahler, un concert que segueix el
viatge de l'OCGr per les principals
obres de la música clàssica i que
se centra en les textures i els co-

lors d’un món impressionista que
parla dels desitjos i els somnis.
La selecció d'aquest recital començarà amb Lullaby de Gershwin,
"l'única cançó de bressol del
compositor, i que és una petita
joia de la música clàssica", explicava el musicòleg i crític Xavier Chavarria, qui, de fet, una hora
abans del concert –a les 18 h– oferirà una conferència per qui vulgui
aprofundir en la història d'aquestes
peces musicals excepcionals –en el
marc de la proposta del TAG d'Espectacles 3601 per a la millora de
l'experiència del públic–.

La primera part de Memòries
de viatges inclourà també peces
de Corigliano i Sibelius, per acabar amb el Prélude à l'après-midi
d'un Faune de Debussy "una obra
molt trencadora per l'època,
que obre la porta a la música
del segle XX", detallava Chavarria
a la presentació de la temporada.
De fet, aquesta peça de Debussy,
inspirada en la poesia de Mallarmé, és considerada l'inici de l'era
musical moderna.
La segona part s'obrirà amb una
obra fresca i vital, el Souvenir de
Florence de Txaikovski, i es clourà

amb el Lieder eines fahrenden Gesellen de Mahler, una peça intimista d'un viatge intern de l’amant
pel record de l’estimada perduda.
Aquesta peça serà interpretada
també per un solista debutant, el
baríton Ferran Albrich, alumne
del màster de cant del Conservatori del Liceu, que ha estat triat en
audicions en el marc dels convenis de col·laboració per a projectes pedagògics de l'OCGr amb el
Conservatori Josep M. Ruera i el
del Liceu. m.eras

Dg 13 de gener, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 20 € (10, zona B)

Veus, cor infantil d'Amics de la Unió,
actuarà el proper cap de setmana
a L'Auditori de Barcelona, juntament amb l'Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya
(OBC) i el Cor Jove de l'Orfeó Català, dirigit per Esteve Nabona. Les
formacions interpretaran la banda
sonora original de la pel·lícula El retorn del rei, la tercera de la nissaga
d'El Senyor dels Anells. La projecció
del film es farà en versió original
amb subtítols en català. El retorn
del rei va rebre 11 Oscar, de manera
que va igualar el rècord de Ben-Hur
i Titanic, i entre els guardons hi havia el de la millor banda sonora i millor cançó, a càrrec de Howard Shore. Segons la crítica, mai una música
en el cinema s'havia apropat tant a
l'òpera, el poema simfònic i l'èpica
–al pur estil wagnerià-.
L'espectacle –per al qual només
queden entrades amb visibilitat
reduïda– es podrà veure divendres (20 h), dissabte (19 h) i diumenge (11 h) a L'Auditori.
A l'octubre Veus també va acompanyar l'OBC a La Missa de Leonard
Bernstein a L'Auditori, un espectacle estrenat dos anys abans però
repescat amb motiu del centenari
del naixement de l'autor. Al desembre Veus tornava a L'Auditori amb
el Concert de Nadal amb la Banda
Municipal de Barcelona, i a l'abril
hi serà de nou amb la Passió segons
sant Mateu, amb Jordi Savall.
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TRADICIÓ UN ANY MÉS, ELS REIS D'ORIENT VAN ARRIBAR EN HELICÒPTER A BELLAVISTA I CORRÓ D'AVALL, ON VAN TENIR UNA RECEPCIÓ MULTITUDINÀRIA

Melcior: "Compartiu el que estigui al
vostre abast, així ens ajudarem tots"
LES FRANQUESES. La nit de Reis va

tornar a ser màgica a les Franqueses. Un any més, i ja en són cinc,
Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar en helicòpter al municipi, "el
mitjà de transport més útil per
abastar un territori tan ampli
com el de les Franqueses". La
primera parada la van fer al parc
del Mirador de Bellavista, des d'on
van iniciar la cavalcada, la millor
manera per conèixer els carrers i

places del barri i saber on havien
de deixar els regals. Posteriorment van fer parada al Centre Cultural, on van saludar els infants i
van recollir desenes de cartes carregades de desitjos.
Minuts més tard, a Corró d'Avall,
l'helicòpter aterrava a la plaça Joan
Sanpera, on centenars de famílies
esperaven impacients l'arribada
dels Reis d'Orient. Rebuts per les
autoritats, Ses Majestats van re-

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

córrer la rambla de la carretera de
Ribes en cotxes clàssics, i arribats
a la plaça de l'Ajuntament, un passadís de foc a càrrec dels diables
Encendraires els va marcar el camí
fins a l'interior del consistori.
Enfilats al balcó, l'alcalde, Francesc Colomé, donava la benvinguda als Reis i com a símbol d'hospitalitat els donava el pa i la sal, així
com les claus que donen accés a
totes les cases del poble. Colomé

assegurava haver fet "un control
exhaustiu de tots els nens de les
Franqueses i rodalia" i desplegava un llarg informe amb els noms
de tots els nens i nenes del municipi, de qui assegurava que "tots i
totes s'han portat molt bé; tots
es mereixen els regals que han
demanat". "A més –continuava
l'alcalde– demano salut, treball
i llibertat per a tota la gent de
bona voluntat".

El rei Melcior, en nom dels tres
Reis d'Orient, s'adreçava als menuts aplegats a la plaça per demanar-los que "compartiu amb
els vostres amics, familiars i
coneguts tot allò que estigui al
vostre abast, de manera que
així puguem ajudar-nos els uns
als altres". Tot seguit els Reis van
recórrer alguns carrers de Corró
d'Avall fins a la plaça de l'Espolsada, on van recollir les cartes amb
els desitjos dels més petits.
Finalment, els tres Reis també
van passar per Llerona. Desenes
de famílies, després de preparar
els tradicionals fanalets, van anar
a rebre els Reis a la rotonda de la
carretera de l'Ametlla, des d'on van
anar en cercavila fins a l'envelat de
les Antigues Escoles. Allà, Festes
Laurona va organitzar la recepció i
el lliurament de cartes als Reis, i els
més petits van tenir l'oportunitat
d'explicar directament a Melcior,
Gaspar i Baltasar els seus desitjos.
Acabades les cavalcades va començar una llarga nit de feina per
fer arribar a cada casa del municipi
tots els regals. i Fotos: xavier solanas
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TEATRE LA TEMPORADA DE LES SALES FRANQUESINES TAMBÉ INCLOU LA 13a MOSTRA D'ART ESCÈNIQUES FESTIVAL DELS AMATEURS

El Cicle d'Espectacles Familiars es
reprèn amb 'Laika', de Xirriquiteula
LES FRANQUESES. Els teatres franquesins reprendran dissabte la
temporada amb l'obra Laika, de
la companyia Xirriquiteula Teatre,
en el marc del 13è Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars. La temporada, de gener a abril, inclourà
cinc muntatges més per a tots els
públics, a més de la 13a Mostra
d'Arts Escèniques Festival dels
Amateurs, amb set funcions.
Així, dissabte 12 (18 h), el Teatre Auditori de Bellavista rebrà la
Laika, la gosseta que va passar a la
història com el primer ésser viu en
orbitar al voltant de la Terra i que
ara recorda Xirriquiteula per mitjà
d'un espectacle multidisciplinari
–recomanat a partir de 6 anys–,
dirigit per Enric Ases i interpretat
per Iolanda Llansó, Marc Costa,
Christian Olivé i Daniel Carreras.
El preu de l'entrada és de 5 euros
per a adults, 4 l'entrada reduïda.
El Cicle d'Espectacles Infantils i
Familiars comptarà també aquesta temporada amb el muntatge de

xirriquiteula

'LAIKA' És el primer dels sis muntatges del cicle entre gener i abril
clown i màgia Amb P de pallasso,
de Sabanni (Jordi Saban) –el 26 de
gener al Casal Cultural de Corró
d'Avall–; la Menuda comèdia! de
Jordi del Rio –el 9 de febrer al Teatre Auditori de Bellavista–; l'Adéu
Peter Pan de Festuc Teatre –el 23
de febrer a Corró–; amb el musical
Fascinatio de Jordi Quimera –el 16

de març a Bellavista–, i amb Corre
trufa! de la companyia Pentina el
gat –el 20 de març a Corró–.
D'altra banda, la Mostra d'Arts Escèniques començarà el 19 de gener
al Casal Cultural de Corró d'Avall
amb Taula rodona. La joia de ser
catalans, amb El Tramvia del Foment Mataroní, que interpreta una

FORMACIÓ
EMPRENEDORIA
23 DE GENER

Programa
d’activitats
per a l’empresa
i l’emprenedoria

GENER
FEBRER
2019
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat:
93 861 47 83
www.canmuntanyola.cat

Horari: 9.30 a 12.30 h
Formació de 3 h
PRESTACIONS I COBERTURES
DE LA SEGURETAT SOCIAL
PER AUTÒNOMS
Emprenedoria i
treball autònom.
Granollers Mercat

Cotitzar en el Règim Especial
de Treballadors d’Autònoms.
L’atur dels autònoms. Com
acreditar el cessament d’activitat d’un autònom. Com
cotitzar per contingències
professionals. La baixa laboral. Prestació per Incapacitat
Permanent. Tipus de jubilació: anticipada, activa... Tipus
de pensions.

comèdia inacabada de Pere Calders,
reinterpretada per Víctor Alexandre. El 2 de febrer serà el torn del
grup de Santa Perpètua de Mogoda
Tàndem, que durà Losers al Teatre
Auditori de Bellavista; el 16 de febrer, d'Impuls Teatre de Molins de
Rei amb la comèdia Nit de ràdio 2.0
a Corró; el 9 de març, de Pierrot Teatre de Centelles amb Els rústegues
de Carlo Goldoni; el 23 de març al
Corró amb Perduts en el temps dels
locals Toc Toc Teatre Laurona de
Llerona, i el 30 de març a Bellavista amb Arc de Fals, que hi durà El
principi d'Arquímedes. La cloenda
de la mostra serà el 6 d'abril amb el
clàssic de Shakespeare Othello, interpretat per Les Antonietes Teatre,
a l'Auditori de Bellavista.
Les entrades anticipades es poden comprar a les taquilles del
Teatre Auditori de Bellavista i del
Casal Cultural de Corró d'Avall, de
dilluns a dissabte, de 17 a 21 h, i
dissabte, de 10 a 14 h. També a
www.teatres.lesfranqueses.cat. i

Horari: 9.30 a 12.30 h
Formació de 3 h
ELS CONTRACTES
MERCANTILS MÉS
HABITUALS
EN UN NEGOCI
Emprenedoria i empresa
Granollers Mercat

Contingut de la sessió:
Els contractes mercantils: Que son i principals
avantatges. Compravenda de mercaderies.
Arrendaments de local
de negoci. Leasing i
renting. Contractes de
col·laboració: prestació de serveis, comissió,
agencia i franquícia

GRANOLLERS. Al febrer comença-

rà la nova temporada del Centre
d'Arts en Moviment (CAM) de Roca
Umbert, amb activitats adreçades a
professionals del sector, però també d’altres adreçades a tots als públics. Pel que fa a aquestes darreres,
hi ha el Taller de teatre d’objectes
amb Xavier Bobés; La musicalitat
del cos amb Isabel López, i dues
improvisacions guiades amb Raquel Gualtero i Maria Hernando.
El moviment familiar es treballarà
amb Un món de cartró, per a infants
d’entre 3 i 6 anys; i Balla’m un llibre,
pensat per a nens i nenes d’entre 6 i
10 anys, acompanyats d’adults.
Pel que fa a professionals, hi ha
programats dos workshops amb
els ballarins Lali Ayguadé i Samuel
Minguillon. Per últim, i amb la intenció de seguir treballant a nivell
comunitari i d'inclusió, s’ha programat el taller La Bugada de creació
col·lectiva i adreçat a dones sense
cap límit d’edat i que es farà cada
dijous al vespre. Per participar-hi
cal formalitzar la inscripció a www.
rocaumbert.com/moviment. i

SESSIONS
GRUPALS

17 DE GENER

6 DE FEBRER

Horari: 9.30 a 12.30 h
Formació de 3 h
COM EVITAR ELS
IMPAGATS I COM
GESTIONAR-LOS?
Emprenedoria i empresa
Granollers Mercat

Contingut
de la sessió:
1. Com evitar els
impagats?
2. Com gestionar
el cobrament :
- Requeriment previ
- Demanda inicial
de procediment
monitori
- Procediment verbal

16 a 20 h
Formació de 16 h. Empresa
CURS DE SELECCIÓ
PER COMPETÈNCIES
Dirigit a: Responsables
de selecció (professionals
de RRHH, directors/es,
etc) d’empreses del Vallès
Oriental. Granollers Mercat

22 DE GENER

9.30 a 12 h
Emprenedoria
KIT DE COMUNICACIÓ PER
EMPRENEDORS Estratègia
i eines per a comunicar el
teu projecte.
Granollers Mercat

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

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

Amb el suport de

Tallers aptes per a
tothom al Centre
d'Arts en Moviment

FORMACIÓ
DESTACADA

Organitza

30 DE GENER

DANSA

25 DE GENER
9.30 a 12 h
Formació.
Emprenedoria.
SESSIÓ INFORMATIVA
PER MUNTAR UNA
EMPRESA. Tràmits,
fiscalitat, 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
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ART EL PROPIETARI, JOSEP BOTEY, ABAIXA LA PERSIANA PER MOTIUS DE SALUT

La galeria d'art AB ha tancat
definitivament 40 anys després
AB

DARRERA MOSTRA Va posar en valor artistes de la ciutat
El darrer dia de 2018 va abaixar
la persiana definitivament l'AB
Galeria d'Art-Antoni Botey, un establiment que ha estat referent durant més de 40 anys en el sector, no
només a la comarca, sinó arreu del
país i l'Estat. El seu propietari, Josep Botey, ha explicat que, després
d'una aturada de l'activitat fa ja
més d'un any per motius de salut,
finalment ha decidit tancar les portes de la històrica galeria d'art del
carrer Agustí Vinyamata de Granollers. "A partir d'ara, rellegiré to-

tes les cartes i escrits que tenim
arxivats en paper de 6.500 artistes per tornar a reviure totes
les vivències" de la galeria, explica
Botey en una carta als amics i artistes de l'AB [podeu llegir-la íntegrament a la pàgina 12].
La galeria AB es va gestar el
1977, quan la família Botey –i, en
especial, Antoni Botey i Gómez–
va decidir transformar l'antiga
casa dels avis en una galeria d'art.
El 2 de juny de 1978 va obrir les
portes amb l'exposició Presèn-

cia de l'avantguarda a Catalunya,
i amb la intenció de ser més que
una galeria i esdevenir un centre
de recerca de les arts plàstiques.
De fet, s'hi ha creat un arxiu bibliogràfic, que permet cercar informació de prop de 7.000 artistes.
La galeria AB va ser precursora
en la descentralització del mercat
de les arts i la seva difusió, que
fins a la dècada dels 80 va monopolitzar Barcelona. A més, va ser
un clar motor de projecció d'artistes locals i comarcals, com Vicenç
Viaplana, Vicenç Vacca i Lluís Estopiñan, entre d'altres.
Precisament, la darrera exposició a l'AB ha estat Temps de meditació, que recollia els treballs d'artistes de la ciutat, com Josep Uclés,
Antoni Clavé, Alberto Laporta,
Jaume Muxart i Francesc Serra.
La galeria AB va rebre el Premi
ACCA de la Crítica d’Art 2000 (Associació Catalana de crítics d’art)
per la seva trajectòria i dedicació
a l’art viu contemporani.
Josep Botey –fill del fundador,
que hi va treballar fins fa prop de
9 anys, quan va morir– assegura
que, malgrat aquest tancament,
continuarà "vetllant per l'art".

TRADICIÓ DIUMENGE S'HI CELEBRARÀ UNA MISSA ESPECIAL I UN VERMUT POPULAR

Palou celebra el patró Sant Julià

El centre cívic acollirà l'exposició de fotografies antigues del poble, amb
fons de l'Arxiu Municipal de Granollers, ideada pels 90 anys de l'agregació
La parròquia de Sant Julià de Palou
commemorarà diumenge el dia del
seu patró amb tres actes que ja són
tradició, així com una novetat: l'exposició sobre la història del poble.
El programa festiu començarà a les
12 h amb la missa especial, presidida per mossèn Josep Monfort, i que
comptarà amb els cants de Montserrat Armadans acompanyada a
l'orgue per Dolors Rovira. Segui-

dament (13.15 h), les Antigues
Escoles de Palou acolliran el vermut popular organitzat per l’AV de
Palou, que en aquesta edició anirà
acompanyat de la inauguració de
l'exposició Palou, temps enrere,
una mostra fotogràfica de l'Arxiu
Municipal de Granollers, que ja es
va poder visitar a l'edifici de l'ajuntament l'any passat amb motiu
dels 90 anys de l'agregació del po-

Farmàcies

Previsió meteorològica
de dijous 10 al diumenge 13 de gener
Dijous

13º

1º

Divendres

13º

2º

Dissabte

13º

3º

ble de Palou al municipi. La mostra
es podrà visitar fins al 31 de març
a la sala polivalent del centre cívic.
La jornada festiva es clourà amb
la quarta edició del Quinto Solidari
a benefici de Càritas i de l'església
de Sant Josep de Can Bassa –per
fer-hi millores–, que també se celebrarà a les Antigues Escoles, de
17.30 a 19.30 h, i que inclou una
cantada amb el cor Rogent.

Diumenge

12º

1º

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

Programació Esportiva
BÀSQUET. DISSABTE 12, 18.30 h
Pavelló Ramon Sitja. Girona

CEB Girona - CB Granollers

amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 13, 12.00 h
Camp Municipal de futbol (Pobla Mafumet)

CF Pobla Mafumet - EC Granollers

amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé
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AGENDA

Voltem per l’entorn

'Tires per la pau'
Can Jonch acollirà, des de dimecres i fins al 21 de
febrer, l'exposició Tires per la pau, amb els treballs
del premi especial Foment de la pau que impulsa
des de 2001 l'Ajuntament de Granollers en
el marc del Premi Escobar de Còmic i il·lustració.

GRANOLLERS
DIJOUS, 10
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library talks. Conversa en anglès
DIVENDRES, 11
11.45 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Taller Viu l'orquestra!
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids time (1-4 anys)
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L'illa de mai més. Club de lectura (8-9)
17.30 h Museu de Granollers
Insectes, crancs i aranyes a
les vostres mans!
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors.
Club de lectura jove (12-16 anys)
19 h Cinema Edison
Cold War
21.30 h Cinema Edison
A la deriva
DISSABTE, 12
10 h CAM. Roca Umbert
Entrenament físic basat en Body
Weather amb Helena Pallisé
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda 0-15 mesos
11 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració Tu investigues!
18 i 20.30 h Cinema Edison
A la deriva
21 h Centre cívic Palou
Ballada oberta de country
21 h Casino
Festa de country
DIUMENGE, 13
13 h Centre cívic Palou
Visita a l'exposició Palou, temps enrere,
de l'Arxiu Municipal de Granollers
17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Concert familiar Els
superpoders de la flauta travessera
18 h Teatre Auditori de Granollers

Espectacle 360º. Presentació
del concert Memòries de viatges:
de Debussy a Mahler
18 h Cinema Edison
Cold War
18 h Casino
Ball social amb Pere Rico
19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de música clàssica. Memòries
de viatges: de Debussy a Mahler,
a càrrec de l'Orquestra de Cambra
de Granollers
21.30 h Cinema Edison
A la deriva

DIMARTS, 15
18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules Universitàries
Agevo. Centenari de Leonard Bernstein,
a càrrec de Andreu Jariod, divulgador
musical i radiofonista
19 h Biblioteca Roca Umbert
Descobrint els clàssics. Club
de lectura per a majors de 17 anys
DIMECRES, 16
16.30 h La Troca. Roca Umbert

L'aplec de Sant Hilari reuneix
centenars de persones
cardedeu

Taller de lectura en veu alta
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de
correspondència. Descobreix
què passava a Granollers els anys 30
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos)
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+ 3 anys)

LES FRANQUESES
DIJOUS, 10
17.30 h Escola Bellavista Joan Camps
Juguem a… psicomotricitat
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
18 h Biblioteca Municipal
Espais de lectura
DIVENDRES, 11
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada

DILLUNS, 14
18 h Biblioteca Roca Umbert
Aula de Salut. Xerrada: Pautes
nutricionals per a l'esportista,
a càrrec de Meritxell Espinasa,
dietista i nutricionista
19 h Biblioteca Can Pedrals
Reduccions. Club de lectura i cuina
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DISSABTE, 12
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Cicle d'espectacles infantils i familiars.
Laika, de Xirriquiteula Teatre
DIMARTS, 15
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada

Exposicions
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
A cara o creu. Fins al 24 de març

Cardedeu celebrarà diumenge –el segon de gener– el tradicional Aplec de Sant
Hilari, en què centenars de persones es trobaran en un àpat popular acompanyat
dels càntirs i els panets que es repartiran després de la missa en honor al patró.
El programa de l'Aplec de Sant Hilari començarà, com és habitual, sobre les
10.30 h amb la tornada del foc de la Fira de Nadal a l'Ermita de Sant Hilari.
A les 11 h serà el torn de la missa en honor a Sant Hilari, seguida de la cantada
dels Goigs amb la col·laboració de l'Agrupació Coral Cardedeuenca. Tot seguit hi
haurà la benedicció i el repartiment dels panets. A les 12 h hi haurà una audició
de sardanes amb la Cobla Premià, i ja a la tarda, sobre les 15.30 h, gresca per a la
mainada i per a tothom, amb el grup All Foll. Els vehicles podran accedir a la zona
de l’aplec a primera hora, però, a partir de les 10 h i fins a les 18 h, el recorregut
principal d’accés a l’ermita de Sant Hilari estarà tallat al trànsit motoritzat, de
manera que es pugui fer el camí a peu o en bicicleta de forma segura. La restricció
de l'accés en cotxe s'ha dut a terme els darrers anys i ha estat ben acollida.
Es recomana fer les fogueres reduïdes i atendre les indicacions de
l’organització per motius de seguretat. A més, els espais més accessibles i
planers cal deixar-los per a les persones amb dificultats de mobilitat.
Tot plegat per garantir l’èxit d’aquesta concorreguda festa popular.

Mirades i diàlegs. Permanent.
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Escarabats. Fins al 27 de gener
Centre cívic Palou
Palou, temps enrere, de l'Arxiu
Municipal de Granollers. Inauguració
diumenge. Fins al 31 de març

Can Jonch
Exposició Tires per la pau, del
premi Escobar de Còmic i
Il·lustració. Des de dimecres i
fins al 21 de febrer
La Gralla
Exposició dels premis Dolors
Porredon. Fins a l'11 de gener

24

dj, 10 gener 2019

Som els més ràpids en vendre el seu habitatge,
valorem el seu immoble al millor preu del mercat.
I si té pressa en vendre’l, li comprem!
CASA EN VENTA 191 m2
C. AVET. URB. CAN MARQUÈS
Santa Eulàlia de Ronçana

G

Certificación
Energética

245.000€

Preciosa casa a cuatro vientos. Parcela de casi 700 m2. Garaje
para 3 coches y bodega. Actualmente tiene comedor de verano, cocina, baño y 1 habitación. 4 habs dobles y 2 baños. Gran
salón-comedor con chimenea. Cocina office reformada con
zona comedor. Muy bien ubicada, en urbanización muy tranquila y bien comunicada. Vistas increíbles. (REF. 109.955)

PISO EN ALQUILER 90 m2
C. EMILI BOTEY
St.Miquel-Tres Torres. Granollers

E

Certificación
Energética

840€

PÁRQUING INCLUIDO! Sin amueblar. 4 habitaciones 2 de ellas
dobles, 2 baños completos. Amplia cocina con lavadero integrado. Completamente exterior. Muy luminoso y bien comunicado. Completamente reformado. Ascensor. Aire acondicionado y calefacción gas natural. Ven a verlo sin compromiso.
Reserva tu visita al 697 323 311. (REF. 109.930)

PISO EN VENTA 90 m2
PZA. CAN MÒNIC
Granollers Nord

E F

Certificación
Energética

139.000€

Magnífico piso de 4 habs (2 dobles)! Baño completo
reformado. Cocina con galería. Completamente exterior y con
ascensor. Muy luminoso y con vistas. Gas ciudad. Para entrar a
vivir. Ideal como 1a vivienda o famílias. También como inversión. Mucho aparcamiento en la zona. Muy bien comunicado.
Financiación 100%. Infórmaté sin compromiso. (REF. 109.994)

PISO EN VENTA 76 m2
C. FONT DE L’ESCOT
Granollers centre

D E

Certificación
Energética

208.000€

Piso de VPO en finca seminueva de sólo 9 años. Junto c. Corró de Granollers. Completamente exterior. Muy luminoso!!!
Calefaccion y aire acondicionado. Con párquing incluido en el
precio. 3 habitaciones y 2 baños. Comedor y cocina con salida
a balcón y zona para comer (lavadero). Terrado comunitario.
Dispone de placas solares. Pocos vecinos. (REF. 109.941)

E

PISO EN VENTA 82 m2
C. COLÒMBIA
Font Verda. Granollers

Certificación
Energética

145.000€

¡Reformado en 2011! Recibidor, 4 habitaciones, 2 dobles y 2 individuales, baño completo con bañera, cocina con salida a amplio lavadero, comedor con salida a balcón de unos 7 m. Muy
tranquilo. Aire acondicionado frío y bomba de calor, calefacción a gas natural, suelos de gres, carpintería de aluminio, mosquiteras, toldo, puerta blindada. Con ascensor. (REF. 109.859)

E

PISO EN VENTA 82 m2
C. RIPOLLÈS
L’Hostal-Lledoner. Granollers

Certificación
Energética

145.000€

¡GRAN OPORTUNIDAD! Piso en buena zona para entrar a vivir.
Piso muy luminoso. Dispone de 3 habitaciones, 2 dobles y 1
individual. El dormitorio principal con vestidor. 1 baño. Cocina
totalmente reformada con lavadero. Amplio balcón. Junto todos los servicios y muy bien comunicado. Buena finca. Dispone
de ascensor. (REF. 109.974)

Li tramitem el certificat energètic i la cèdula

GRATUÏTAMENT

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

*Per a immobles en venda amb document formalitzat, segons condicions
pactades amb el propietari i amb Rivas Gran Habitat com a comercialitzador únic.

La seva immobiliària de confiança a Granollers
C. Barcelona, 126. Granollers. Tel. 93 181 82 96 · 697 323 311 · info@rivasgranhabitat.com · www.rivasgranhabitat.com

