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Espectacular dúplex seminou a Corró 
d’Avall, plaça de pàrquing inclosa, tras-
ter, terrassa, 2 habs + estudi, 2 banys 
complets, menjador saló amb sortida 
a balcó. Gran cuina o�  ce. Golfes amb 
sortida a terrassa amb vistes increï-
bles. Comunitat de pocs veïns. Mirem 
fi nançament sense compromís. 
(REF. 110025)

DÚPLEX de 120 m2  EN VENDA
c. Sant Ponç (Corró d’Avall). LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Home Staging GRATUÏT
Oferim als nostres clients un reportatge 
fotogràfi c gratuït. Treu el màxim valor al teu 
pis i accelera la seva venda. CONSULTEU-NOS

Certi� cació
Energètica
EN TRÀMIT

Els dies 12, 13 i 14 de juny, 37 alumnes de l'Ins-
titut Lauro de les Franqueses es van presentar a 
les proves d'accés a la universitat (PAU), la temuda 
selectivitat, i tots ells, el 100%, van aprovar-la. Són 
quatre alumnes menys que el curs passat, i aquest 
ha estat l'últim any que només s'hi han presentat 
els alumnes del Lauro, ja que l'any que ve ja hi 
haurà la primera promoció de segon de batxillerat 
a l'INS El Til·ler. L'alumna franquesina amb millor 
nota ha estat Marina Girbau, amb un 8,8. 

97,7% d'aprovats a Granollers
A Granollers han estat 339 els alumnes aprovats 
dels 347 presentats, una desena més que en la con-
vocatòria de l'any passat. Segons les dades facilita-
des pels mateixos centres, l'Escola Municipal del 
Treball, el Cervetó, l'INS Carles Vallbona i l'Edu-
cem han aconseguit un 100% d'aprovats, cosa que 
satisfà els responsables dels centres educatius.

Entre l'alumnat granollerí, Eva Michelet, de l'Es-

cola Pia, ha estat qui ha obtingut un millor registre 
a la selectivitat (9,50). Michelet, de fet, és també 
qui obté una nota més alta d'accés a la universitat 
(9,70), ja que el seu expedient de batxillerat gaire-
bé frega el 10. També han assolit el 9 a la selectivi-
tat Gabriel Araujo, de l'INS Antoni Cumella (9,10), 
i Miquel Àngel Pérez, de l'Escola Municipal del 
Treball (9), un centre que enguany gairebé ha do-
blat el total d'alumnes presentats respecte al curs 
passat. A més, Laura Rovira (Cervetó, 8,9), Adrià 
Barbecho (INS Carles Vallbona, 8,9), Irina Xicota 
(Celestí Bellera, 8,8), i Arnau Garcia (Educem, 8) 
han obtingut les millors notes dels seus centres, 
mentre que l'INS Marta Estrada encara no ha pre-
sentat cap promoció a la selectivitat.     

Pel que fa al conjunt de Catalunya han aprovat la 
selectivitat un 96,42% dels 29.243 estudiants que 
van presentar-se a la fase general, i la nota mitjana 
dels aprovats, 6,617, ha estat lleugerament infe-
rior a la del 2018 (6,622). i x.l.

      El 100% d'alumnes 
aproven la selectivitat

           Centre      Alumne/a PAU Batx.
Escola Pia
81 aprovats, 2 suspesos Eva Michelet 9,50 9,80
INS Antoni Cumella
27 aprovats, 1 suspès Gabriel Araujo 9,10 9,14
Escola M. del Treball
63 aprovats, 0 suspesos Miquel Àngel Pérez 9 9,01
Escola Cervetó
41 aprovats, 0 suspesos Laura Rovira 8,90 9,75
INS Carles Vallbona
45 aprovats, 0 suspesos Adrià Barbecho 8,90 9,67
INS Lauro
37 aprovats, 0 suspesos Marina Girbau 8,60 9,38
INS Celestí Bellera
69 aprovats, 5 suspesos Irina Xicota 8,80 8,55
Educem
13 aprovats, 0 suspesos Arnau Garcia 8 9,43

Marina Girbau és l'estudiant fran-
quesina que aquest curs ha ob-
tingut millor nota a la selectivitat, 
un 8,8. Veïna de Llerona i estudiant 
de batxillerat humanístic a l'Institut 
Lauro, l'any passat va començar 
cursant batxillerat social, però de 
seguida va canviar "perquè el que 
realment m'agradava eren les 
lletres i la llengua", explica. "M'he 
trobat molt còmoda en aques-
ta modalitat, sobretot estudiant 
llengües clàssiques, grec i llatí, les 
assignatures que més m'agraden 
i que més em vaig preparar per la 
selectivitat", afegeix. Justament, 
en l'assignatura de llatí va treure un 
10, "tot i que vaig sortir de l'exa-
men molt preocupada, perquè 
no estava gens convençuda de 
la traducció que havia fet", diu. 
A grec va treure un 9,5, i també 
va superar el 9 a català i història, 
"unes notes que no m'esperava". 

Girbau reconeix que el curs que 
ara acaba ha estat "dur i com-
plicat", de molta feina: "he anat 
estudiant durant el curs, fent 
deures, avançant treballs... i, al 
final, la bona feina té la seva re-
compensa", assegura.     

La Marina té clar què vol fer a 
partir del curs que ve: Ciències de 
l'Antiguitat. "És un nou grau de la 
UAB des de fa un parell d'anys 
que combina l'estudi de llen-
gües clàssiques amb aspectes 
com l'arqueologia i l'egiptologia, 
una manera diferent d'enfocar 
aquestes matèries i amb més 
sortida professional", indica.  

De fet, la Marina també ha 
participat aquest curs en la 5a 
Olimpíada Clàssica de la UAB, un 
certamen adreçat als alumnes de 
2n batxillerat de tot Catalunya que 
avalua els seus coneixements de 
grec i llatí. Girbau va quedar pri-
mera en la modalitat de llatí.  x.l.

m.g.

La franquesina
Marina Girbau treu 
un 8,8 de nota a les PAU

Eva Michelet, la millor de Granollers
Eva Michelet, alumna de l'Escola Pia, ha obtingut la nota 
més alta d'entre els instituts de Granollers, un 9,50. Mi- 

chelet, que ha fet batxillerat científic, admet que la se-
lectivitat "no ha estat tan terrible com semblava", i 
sobre el futur opta per estudiar Enginyeria Agrònoma. 

"Vull fer recerca en l'agricultura, fer projectes per 
crear noves maneres de cultivar els productes del 

camp", una matèria a la qual ja va dedicar el seu 
treball de recerca. 
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SOCIETAT
Viatge polític a Estrasburg
Desenes de veïns de Granollers i les Franqueses han viatjat 
aquesta setmana a Estrasburg convocats per l'ANC i Òmnium 
coincidint amb el ple de constitució del Parlament Europeu
i per reclamar a les institucions europees el dret de Carles 
Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras a ser diputats.

Els Mossos desallotgen amb força 
un pis ocupat del barri Congost

DESALLOTJAMENT  Desplegament policial per al desnonament d'una família amb menors al barri Congost, dilluns

GRANOLLERS. Els Mossos d'Esqua-
dra van desallotjar dilluns al matí 
un pis ocupat per una família amb 
una menor al barri Congost de 
Granollers. Des de primera hora 
del matí, membres de la PAH van 
estar davant del pis –propitat 
d'una immobiliària–, però no van 
aconseguir aturar el desnonament 
de l'Aicha i els seus familiars. De 
fet, la comitiva judicial ja havia 
intentat executar el desnonament 
dimecres de la setmana passa-
da, però la PAH ho va impedir. 

SERVEIS SOCIALS  UNA ACTIVISTA DE LA PAH VA SER TRASLLADADA A L'HOSPITAL ARRAN D'UN ATAC D'ANSIETAT

cup granollers

En aquesta ocasió, una vintena 
d'agents dels Mossos van actuar 
amb contundència per apartar la 
seixantena de membres de la PAH 
que els volien bloquejar el pas a 
l'habitatge del carrer Puiggraciós 
a través de la resistència passiva. 
Arran de la tensió del moment, una 
activista de la PAH va patir un atac 
d'ansietat i va haver de ser traslla-
dada amb una ambulància del SEM 
a l'Hospital. Segons la PAH, la dona 
va ser "arrossegada pels agents 
fora de l'operatiu policial, quan 

era evident que no estava en 
condicions d'aixecar-se".

Després del desnonament, al-
guns membres de la PAH van tras-
lladar-se a l'Ajuntament per recla-
mar una solució per a la família 
desallotjada. Dimarts, l'entitat va 
reunir-se amb la regidora de Ser-
veis Socials, M. del Mar Sánchez, 
amb qui van tractar l'emergència 
habitacional de moltes persones 
i, en concret, el cas de l'Aicha. 
"Vam proposar a l'Ajuntament 
algunes solucions, com el mo-

del 60/40, en què Generalitat, 
Ajuntament i família compar-
teixen les despeses d'un llo-
guer, però no hi vam veure 
voluntat perquè això implica 
diners i responsabilitat", explica 
Xosé Lombao, membre de la PAH.

Dues setmanes en una pensió
L'entitat reclama que es compleixi 
la llei 24/2015 i que es proveeixi 
la família d'un lloguer social. "Ni 
l'Ajuntament de ni la Generalitat 
no compleixen amb la seva obli-
gació de reallotjament. La mesa 
d'emergència local gestiona 24 
pisos, però estan tots plens, i la 
Generalitat no ofereix cap habi-
tatge perquè exigeix que les per-
sones que hagin de ser reallotja-
des portin un any empadronades 
al pis que han perdut, i aquest no 
és el cas", diu Lombao. 

Per respondre al cas, Serveis So-
cials van oferir a la família una nit 
d'alberg i l'estada durant 15 dies 
en una pensió de Canovelles, "molt 
lluny d'un habitatge adequat", 
considera Lombao, qui afegeix 
que, davant la falta d'una solució 
efectiva, "el més probable és que 
aquesta família acabi ocupant un 
altre habitatge". En aquest sentit, 
Lombao recorda que actualment 
l'ocupació s'ha convertit en "l'única 
alternativa" per a moltes famílies 
sense recursos. i m.e./x.l.

Juan M. Monsalve, al capdavant de 
la Fundació Privada Vallès Orien-
tal (FVO) els darrers 28 anys, va 
tancar a finals de juny la seva eta-
pa professional, de manera que l'1 
de juliol Rafel Arderiu el va relle-
var a la direcció general de la FVO.

Arderiu, llicenciat en Ciències 
Econòmiques i Empresarials, té 
una àmplia experiència en el sec-
tor. Ha dedicat la meitat de la seva 
etapa professional a l’adminis-
tració pública en tasques sempre 
relacionades amb el tercer sector, 
i en concret des del 2014 va exer-
cir com a subdirector de Gestió de 
Recursos del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies. Per 
facilitar el relleu del càrrec direc-
tiu, a mitjans de maig es va incor-
porar a l’equip de professionals de 
la FVO per iniciar així el procés de 
traspàs de les responsabilitats i 
funcions vinculades al càrrec.

Monsalve, per la seva banda, 
continuarà vinculat a l'entitat com 
a membre del patronat. Segons la 
FVO, "des del 1965, l’expansió de 
l’Associació Patronat Comarcal 
de Pares de Persones amb Dis-
minució Psíquica, avui Funda-
ció Privada Vallès Oriental, ha 
estat possible gràcies a l’esforç 
de moltes persones que s’han 
involucrat en el projecte: l’equip 
de professionals, pares i mares, 
educadors i col·laboradors". 

ENTITATS  

Rafel Arderiu 
relleva Juan M. 
Monsalve a la 
direcció de la FVO

El canvi climàtic, a La Tela
El planetari del Museu La Tela projectarà el 
divendres 12 (19 h) la pel·lícula Canvi climàtic. 
Quin futur ens espera?, una cinta pensada per 
a joves del projecte EYES i oberta al públic en 
general. Serà el divendres 12 de juliol a les 19 h.
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LES FRANQUESES. El nou pavelló 
poliesportiu de l'Espai Can Prat ja 
està en funcionament. Els preben-
jamins que participen en el casal 
del Juliol Esportiu van començar 
dilluns les activitats multiespor-
tives a la nova instal·lació muni-
cipal. Els joves participants van 
iniciar les activitats, dividits per 

EQUIPAMENTS  L'ESPAI TÉ MÉS DE 1.000 METRES QUADRATS

Entra en servei el pavelló 
esportiu de l'Espai Can Prat

ajuntament

PAVELLÓ  És el primer dels tres equipaments de Can Prat que obre les portes

grups, cadascun dels quals amb 
dos monitors, amb la realització 
de jocs de cooperació. El grup de 
prebenjamins del Juliol Esportiu, 
nascuts entre 2011 i 2014, tin-
dran el pavelló poliesportiu de 
l'Espai Can Prat com a instal·lació 
de referència per a la realització 
del casal fins al 26 de juliol.   

LES FRANQUESES. La Diputació de 
Barcelona, titular de la carretera de 
Cànoves, ha iniciat obres de repa-
ració de la via entre Corró d'Avall 
i Corró d'Amunt, concretament del 
ferm i de les parts més malmeses 
del tram que travessa el munici-
pi. Les obres, que duraran dues 
setmanes, van començar dilluns a 
la cantonada amb la carretera de 
Ribes i avancen en direcció Corró 
d'Amunt uns 500 metres cada dia. 
Per tant, durant aquesta setmana 
resulta afectat de manera tempo-
ral tot el tram entre la carretera de 
Ribes fins al punt quilomètric 2,5, 
aproximadament a la cruïlla de Ma-
rata. La setmana que ve s'enllestirà 
fins al punt quilomètric 5 a Corró 
d'Amunt. Les feines es fan en horari 
diürn i en cap cas hi ha talls totals, 
de manera que sempre es donarà 
pas alternatiu per un dels carrils 
de circulació. Durant l'evolució de 
les obres es produiran talls puntu-
als a les zones on es treballa. 

MOBILITAT  

La Diputació
fa manteniment
a la carretera
de Cànoves

GRANOLLERS. L’alcalde de Montor-
nès, José Antonio Montero, s'ha 
mostrat "horroritzat" amb els pro-
blemes de civisme i seguretat que 
genera la discoteca Bora Bora, si-
tuada en terme de Montornès però 
molt a prop de Granollers i, especi-
alment, de Palou. En una entrevis-
ta a les edicions del Baix Vallès del 
diari Som, Montero diu entendre el 
malestar de Granollers –"ens hor-
roritza el que passa els caps de 
setmana"–, i assegura que continu-
arà treballant per minimitzar l'im-
pacte de la discoteca mentre estigui 
oberta. "De vegades hem muntat 
dispositius policials sols, i de ve-
gades hem planificat actuacions i 
des de Granollers no han acabat 
venint...", diu amb un cert to crític 
amb la capital comarcal, mentre 
recorda algunes de les actuacions 
impulsades des de Montornès, com 
forçar l'establiment a avançar l'ho-
rari de tancament de les 6 a les 4 h. 
"L'endemà, però, ja havien pre-

sentat una reclamació i el jutge 
els va donar la raó el mateix dia", 
recorda. "Això ens diu que aques-
ta gent té molta mà i que un pas 
en fals jurídic podria fer, no no-
més que no tanqués, sinó que 
l'Ajuntament hagués d'assumir 
alguna sanció". Montero reconeix 
que els dos municipis han reclamat 
conjuntament a la Generalitat "que 
faci una actuació contundent, ja 
que les possibilitats que la dis-
coteca tanqui abans que acabi el 
contracte –que creiem que acaba 
el 2020, però no ho tenim gaire 
clar– està en mans de la Genera-
litat". Per tot plegat Montornès ha 
reclamat novament a la Generalitat 
que faci les inspeccions que puguin 
facilitar el tancament per consum 
de drogues o presència de menors, 
tot i que de moment Interior només 
ha fet una gran operació de control. 
"En això –diu Montero– sempre 
hem anat de la mà de Grano-
llers".  l.o.

Els prebenjamins que participen en les activitats 
del Juliol Esportiu són els primers a estrenar-lo

"Montornès no gira l'esquena
al problema del Bora Bora, 
però no farem un pas en fals"

CONVIVÈNCIA  NOVA PETICIÓ A LA GENERALITAT PERQUÈ ACTUÏ
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La sala d'actes de l'Escola Muni-
cipal de Treball (EMT) va acollir 
dimecres el veredicte i acte de 
lliurament de les Beques d'Estudi 
Josep Homs, en el marc de l'acte 
de cloenda del curs. La junta ava-
luadora, després d'estudiar les 
propostes dels tutors i tutores i 
professorat de segon de batxille-
rat i segon curs de cicles forma-
tius de grau superior, va acordar 
atorgar les beques a Giulia Teodo-
ra Comulesco, Sergi Valdés Gris, 
Laura Hospital Rofes i Julio Batis-
te Fernández.

Segons la junta, "tots quatre 
han tingut una destacada tra-
jectòria d'estudi i treball que es 
reflecteix en un expedient aca-
dèmic que els fa mereixedors 
d'una beca que premia aquests 
valors en record de qui va ser 
professor de l'Escola Municipal 
del Treball (EMT) i director del 
Pla Estratègic de Granollers, 
el geògraf Josep Homs (1954-
1997)". La beca puja a 1.000 
euros per alumne, i serveix per 
contribuir a pagar la matrícula 

En l'acte de cloenda del curs 
també van lliurar-se els premis 
als alumnes amb millor expedient 
acadèmic de 4t d’ESO, les matrí-
cules d'honor de batxillerat, així 
com les orles. També van gradu-
ar-se set alumnes del cicle de grau 
mitjà de Xarxes, instal·lacions i 
estacions de tractament d’aigua 
de l'Escola Municipal del Treball. 

universitària del curs vinent. 
La junta avaluadora està inte-

grada per Francesc Arolas, re-
gidor d'Educació de Granollers; 
Montse Bosch, directora de l’EMT; 
Perfecto Fonfria, exprofessor del 
centre; Joaquim Colom, en repre-
sentació de la Unió Empresarial 
Intersectorial, i Fina Martí, vídua 
de Josep Homs, com a secretària.

ajuntament

EDUCACIÓ  L'ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL TAMBÉ HA GRADUAT LA PRIMERA PROMOCIÓ DEL CICLE DE TRACTAMENT D'AIGUA

Giulia T. Comulesco, Sergi Valdés, Laura 
Hospital i Julio Batiste, beques Josep Homs

ACTE A L'ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL  Els joves becats, part de la junta avaluadora i l'alcalde de Granollers

Aquest cicle ha estat finançat per 
Sorea, que ha aportat 100.000 eu-
ros per a la construcció de l’aula 
de l’aigua i per l’aportació de tot 
el material hidràulic per poder 
impartir la formació.

D’altra banda, Sorea ha aco-
llit en formació dual els alumnes 
d’aquesta promoció a les diverses 
empreses del Grup Agbar.  m.e.

Dues estudiants de Granollers han 
resultat guanyadores de la 21a edi-
ció dels Premis als millors treballs 
de recerca d’estudiants de batxille-
rat que lliura la Universitat de Vic 
(UVic). Es tracta de Maria Urgell 
Andújar, de l’Institut Celestí Belle-
ra, que ha obtingut un premi exae-
quo en la categoria Eumo_dc pel 
treball Kubrick & Misogyny: Stan-
ley Kubrick's selected filmography 
analyzed under a feminist perspec-
tive; i Tània Moya de l’Escola Pia, 
que va aconseguir un primer pre-
mi exaequo en la categoria Funda-
ció Caixa d’Enginyers pel treball 
Existeix jet lag en els animals?.

En l’edició d’enguany s’hi van 
presentar 177 treballs, 16 més 
que l’any anterior, procedents de 
141 centres de 35 comarques. Es 
van premiar 35 treballs i es van 
repartir 12.000 euros en premis. 
L’objectiu del certamen, un dels 
més antics i consolidats de Catalu-
nya en el seu gènere, és promoure 
i incentivar la vocació científica i 
el gust per fer recerca en els fu-
turs universitaris.  

BATXILLERAT

La UVic premia els 
treballs de dues 
alumnes del Celestí 
Bellera i l'Escola Pia

GRANOLLERS.  La Fundació Espavi-
la, amb seu a Granollers, va lliurar 
la setmana passada al Palau Ro-
bert de Barcelona les beques de 
la vuitena convocatòria d'Educar 
Fomentant l'Esforç. Els projectes 
guanyadors van ser els de les esco-
les Sant Sebastià de Nulles (Projec-

te Most), a l'Alt Camp; l'Escola Ser-
ralavella d'Ullastrell (Fem Escola, 
Fem Societat), al Vallès Occidental; 
a l'espai FisiKids de Sant Vicenç de 
Torelló (Els infants, exploradors 
del món que els envolta), a Osona, 
i l'Escola Montserrat de Cornellà 
(Tàndem), al Baix Llobregat. Es 

ENTITATS  LA FUNDACIÓ, AMB SEU A GRANOLLERS, HA PREMIAT QUATRE PROJECTES D'ARREU DEL TERRITORI CATALÀ

Espavila lliura les beques 
Educar Fomentant l'Esforç

espavila

LLIURAMENT DE LES BEQUES  L'acte es va celebrar al Palau Robert de Barcelona

tracta de quatre beques, d'entre 
1.000 i 3.000 euros cadascuna.

L’objectiu de la convocatòria de 
les Beques Educar Fomentant l’Es-
forç és estimular i promoure totes 
les iniciatives que es duguin a ter-
me a Catalunya en l’àmbit educatiu 
i lúdic adreçades a infants i joves 
de 0 a 18 anys, amb l’objectiu de 
promoure la cultura de l’esforç, tot 
inculcant valors fonamentals, com 
ara el treball, la responsabilitat i 
l'optimisme, entre d'altres.  
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ELS NOSTRES SERVEIS: 
Atenció personalitzada | Instal.lació, confecció i entapissats | 
Rivetat de catifes | Transport a domicili | Finançament fins a 12 
mesos * | Targeta Premium

* Fins a 6.000€ sense interessos

PINTURES   ACCESSORIS   PAPER PINTAT   REVESTIMENTS   PAVIMENTS   PARQUETS   
ROBA DE LLAR   CORTINES DESCANS   DECORACIÓ   CATIFES   JARDÍ   PORTES

C/ Joanot Martorell, 272 | 08402 Granollers
    93 849 87 44         lober16@grupolober.com
    Dilluns a Divendres: 8 a 20h
    Dissabtes: 9 a 20.30h

Fins al

60%
de Dte.

NOVA BOTIGA ONLINE

www.grupolober.com

Tovallola platja lleugera 
(90x170cm)

ARA: 6,90€
ABANS: 9,60€

Pareo cotó Eco 100% 
(100x180cm)

ARA: 4,90€
ABANS: 9,90€

REBAIXES
Liquidació en llar i decoració
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CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

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

Dr.-A l’òptica m’han detectat 
una pressió intraocular elevada i 
m’han dit que puc tenir glaucoma; 
que vagi urgentment a l’oculista.
R.-Realment l’han informat bé. 
Potser és una mica exagerada la 
urgència, si bé és convenient que 
vagi vostè a l’oculista. La pressió 
intraocular elevada (no m’ha fa-
cilitat la xifra, el més normal és al 
voltant de 21,22) el que realment 
indica és la possibilitat de tenir 
un glaucoma, no necessàriament 
que n’hi hagi. la recomanació que 
li han fet és correcta; vagi a un of-
talmòleg perquè li faci les proves 
pertinents.

P.-Tinc els triglicèrids alts i el 
colesterol normal. Què he de fer? 
És un risc per al cor l’augment de 
triglicèrids?
R. Malgrat que no em diu la xifra, 
no és convenient la hipertrigli-
ceridèmia. En aquest cas, tret de 
tenir nivell molt elevats, acostuma 
a funcionar de manera adequada 
la dieta, l’exercici i la disminució 
de pes. L’increment de triglicèrids 
amb xifres de colesterol correctes 
no té un risc cardiovascular ex-
cessiu, si bé xifres molt altes de 
triglicèrids poden relacionar-se 
amb altres patologies. En tot cas, 
convé disminuir la xifra i li reco-
mano que consulti al seu metge de 
capçalera.

conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

A la nostra residència treballem per a que el teu gos 
se senti com a casa. En un entorn ideal en plena 
natura, el teu millor amic rebrà un servei integral i 
exclusiu de benestar i salut de la mà dels nostres 
professionals.

I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

Escola d’educació 
i residència canina

LES FRANQUESES. L'Ajuntament  
va precintar dijous de la setma-
na passada dues zones verdes 
de Corró d’Avall després que s’hi 
detectessin nius de vespes terris-
saires: un a la zona verda entre la 
carretera de Cànoves i el carrer 
del Bruc i un altre a la plaça de 
Can Gallina. L’ús i l’accés a les dues 
places ha quedat restringit durant 
la setmana mentre es realitza el 
tractament per eliminar els nius, 
situats sota terra. 

Amb tot, arran d'aquests casos 
i d'un primer que va detectar-se a 
Llerona fa dues setmanes, la lluita 
i la prevenció de l'anidament de 
vespes terrissaires al terra de les 
zones verdes s'ha estès a tot el mu-
nicipi, de manera que els tècnics 
estan revisant tots els parcs i les 
places per detectar la presència de 
nius i aplicar-hi, si cal, un biocida 
(tractament de lluita biològica). 

El tractament no és tòxic ni afec-
ta els humans i té una efectivitat 

MEDI AMBIENT  EN CAS D'HAVER D'APLICAR EL TRACTAMENT ES TANQUEN ELS ESPAIS PÚBLICS DURANT UNS DEU DIES

Les Franqueses estén la lluita 
contra les vespes terrissaires

ajuntament

TANCAT  La plaça de la carretera de Cànoves és un dels espais tancats

en 24/48 hores. Uns dies més tard, 
però, es torna a fer una revisió per 
controlar la possible eclosió de les 
larves i, si cal, es repeteix el tracta-
ment. Un cop se'n comprova l'efi-
càcia es reobre l'espai als veïns.

Aquest tipus de vespa anida sota 
terra i no és especialment agres-

siva. No obstant això, per evitar 
picades als parcs infantils, s'aplica 
el biocida allà on se'n detecta la 
presència. Fins ara han estat tres 
punts: els dos darrers de Corró 
d'Avall i el que va detectar-se fa 
uns dies a la plaça Àngel Guimerà 
de Llerona, just a la zona de jocs 

GRANOLLERS. L’Ajuntament, a 
través de l’empresa Moix Serveis 
i Obres, SL, durà a terme la nit 
divendres, de 22 a 6 h, un tracta-
ment fitosanitari per al control, 
en diverses palmeres de la ciutat, 
de l’escarabat morrut, un insecte 
que té la capacitat d'excavar ga-
leries de fins a un metre de llarg 
al tronc de les palmeres fins al 

punt que, en ocasions, pot arribar 
a matar els arbres. El tractament 
fitosanitari, que té l'objectiu de 
protegir les palmeres i eliminar 
aquesta plaga d'insectes –són ani-
mals relativament grans, d'entre 
dos i cinc centímetres de llarg i de 
color vermell–, es farà pel mètode 
d’inundació a la capçada.

Mentre es dugui a terme el trac-

Tractament fitosanitari 
contra l'escarabat morrut

tament fitosanitari, l’empresa se-
nyalitzarà l'actuació segons el pla 
de treball, sempre que es prevegi 
presència de personal a l’espai a 
tractar i evitarà el pas d’animals do-
mèstics i personal aliè sense equip 
de protecció durant l’aplicació. 

Concretament està previst que 
el tractament es dugui a terme 
en 18 exemplars de palmera de 
la ciutat: una al carrer Josep Um-
bert; quatre de la rotonda del pas-
seig de la Ribera amb Ramon Llull, 
onze a la plaça de la Constitució, 
una a la plaça de la Pau i una al jar-
dí de la Mediterrània. 

d'un parc infantil. En aquest cas, 
tot i que en un primer moment 
es preveia l'aplicació d'un segon 
tractament per a l'eliminació to-
tal dels nius, finalment els tècnics 
han confirmat que, de moment, 
el primer tractament ha estat un 
èxit, de manera que la plaça ja tor-
na a estar oberta. 

Els tècnics revisen per prevenció totes les zones verdes del municipi

El Falgar i la Verneda compta des 
de fa pocs dies amb una nova se-
nyalització que recorda als usu-
aris la normativa bàsica de con-
vivència i civisme. Es tracta de 
diversos plafons, en alguns casos 
informatius i en altres d’advertèn-
cia, per tal que l’estada de l’usuari 
sigui plenament profitosa i de co-
neixement de la biodiversitat, i re-
corda que el Falgar "és un espai 
natural i no un parc urbà".  

Falgar: espai natural 
i no parc urbà

n El president de l'Associació d'Empre-
ses de Control de Plagues de Catalunya 
(ADEPAP), Quim Sendra, ha alertat que 
el mosquit tigre, les paneroles i la ves-
pa asiàtica són les principals amenaces 
de plagues d'aquest estiu a Catalunya. 
Sendra ha explicat que una primavera 
més càlida i menys plujosa del que és 
habitual i una previsió d'estiu calorós 
poden fer que en les properes setma-
nes s'identifiquin noves plagues. Sen-
dra assegura que és més que provable 
que aquest estiu augmentin els nius 
de vespa velutina arreu del país. L'any 
passat es van expandir de forma ràpida 
a les comarques tarragonines i van fer 
presència al Vallès Oriental, on enguany 
seran més habituals. Les seves picades 
causen un dolor intens i una coïssor 
semblant a la d'una cremada. 

LES VELUTINES, LA 
PLAGA D'AQUEST ESTIU
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Divendres els termòmetres es van 
enfilar fins a temperatures rècord 
en una de les onades de calor més 
intenses de la història del Vallès 
Oriental. Segons les dades de Jordi 
Almirall a Meteoclimatic, Grano-
llers va arribar als 40,8 de màxima 
divendres, venint d'una mínima de 
22,6 graus. L'onada de calor s'ar-
rossegava dissabte amb una míni-
ma molt alta, de 25,9, i una màxima 
de 36,9. La temperatura va anar 
baixant fins a estabilitzar-se dilluns 
entre els 31 i 32 graus de màximes. 

La de divendres és la tempera-
tura més alta registrada a Grano-
llers des que es va iniciar el re-
cull de dades el 1991 –segons el 
Museu de Ciències Naturals–. La 
tercera més alta es va produir el 
juliol de 2015, amb 38,3 graus.

Piscines obertes
A causa de l’onada de calor que 
afecta tot Catalunya, es van pren-
dre algunes mesures excepcionals 
per fer-hi front. Els ajuntaments 

de Granollers i les Franqueses van 
obrir les piscines exteriors muni-
cipals de manera gratuïta per als 
col·lectius més vulnerables: gent 
gran, infants i dones embarassa-
des –amb l'accés condicionat a 
l’aforament de les piscines–.

Concretament, van poder ac-
cedir-hi gratuïtament els infants 
fins a 13 anys residents al mu-
nicipi acompanyats d’un adult, i 
per cada infant també podia ac-
cedir-hi gratuïtament un adult. 
També els majors de 60 anys i les 
embarassades residents al muni-
cipi van poder accedir gratuïta-
ment a la piscina durant el cap de 
setmana. La mesura es va aplicar 
a les Franqueses de dijous a diu-
menge, i a les piscines de Grano-
llers, divendres i dissabte.

A més, coincidint amb la Grano-
llers Cup, també van instal·lar-se 
fonts a la via pública. I, davant el 
risc d'incendis, la Generalitat va 
prohibir la sega als camps durant 
l'onada de calor. i

Calor de rècord 
en superar els 40 
graus divendres

METEOROLOGIA  LA TEMPERATURA MÉS ALTA REGISTRADA
l.m.

A LA PORXADA  A les 19 h, el termòmetre, exposat al sol, encara marcava 43ºC

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat, a través del Servei 
de Vigilància i Control de l'Aire 
de la Direcció General de Quali-
tat Ambiental i Canvi Climàtic, 
va declarar dilluns l'episodi per 
alta contaminació per partícules 
PM10 a tot Catalunya i mantenia 
actiu l’avís preventiu per NO2 als 
40 municipis de la zona de pro-
tecció especial (ZPE) de l’ambient 
atmosfèric, entre els quals hi ha 
Granollers i les Franqueses.

La Generaliat va dur a terme un 
seguiment de l'evolució dels nivells 
i n'informava de l'estat fins dimarts 
a la tarda, quan va finalitzar l'episo-
di d'alta contaminació per PM10 i 
va passar a la fase d'avís preventiu, 
mentre que es va finalitzar l'avís 
per NO2. Al Canal Salut de l'Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya hi 
ha les principals mesures i recoma-
nacions a adoptar per tal de reduir 
l'exposició a la contaminació i els 
riscos per a la salut.

Així, mentre va durar la situació, 
el consistori granollerí va demanar 
la col·laboració de la ciutadania per 
seguir les recomanacions. En l'àm-
bit sanitari, es considera població 
especialment sensible a les partí-
cules PM10 qualsevol persona amb 
problemes de cor o de pulmons, 
nadons, nens en edat preescolar i 
dones embarassades. Es recomana 
que aquestes persones redueixin 
l’exercici físic intens, especialment 
a l’exterior, i no modifiquin els des-
plaçaments habituals. Pel que fa 
a les recomanacions generals per 
reduir els nivells de PM10, es de-
mana prioritzar els trajectes a peu 
o en bicicleta escollint carrers poc 
freqüentats pel trànsit; utilitzar el 

D'altra banda, les altres tem-
peratures també van contribuir 
divendres a fer que es produïssin 
nivells molt elevats d'ozó tropos-
fèric (O3). La Xarxa de Vigilància 
i Previsió de la Contaminació At-
mosfèrica (XVPCA) alertava que, 
per primer cop en 13 anys, supe-
rava el llindar d’alerta a la pobla-
ció a les estacions del Montseny, 
Santa Maria de Palautordera i Sant 
Celoni. També s’ha sobrepassat el 
llindar d’informació a Granollers i 
Vic, entre altres municipis.  m.e.

transport públic; reduir els despla-
çaments amb vehicle privat (si és 
possible, treballar a distància, vari-
ar l’horari de feina a canvi de viat-
jar amb transport públic, treballar 
en un altre lloc de l'empresa, més 
a prop de casa); utilitzar el cotxe 
compartit; realitzar una conducció 
eficient (arrencada suau, reduir la 
velocitat, utilitzar el fre motor, evi-
tar accelerades i frenades brusques, 
etc.), i, en el cas de disposar de dife-
rents vehicles, utilitzar el que tingui 
les emissions més baixes.

arxiu

MEDI AMBIENT  L'ONADA DE CALOR HA AFECTAT NEGATIVAMENT LA QUALITAT DE L'AIRE

Alerta per contaminació 
Els nivells de partícules en suspensió (PM10), diòxid de nitrògen (NO2) 
i d'ozó troposfèric (O3) superaven el llindar d'alerta establert per l'OMS

Punt de control espatllat
Des de dilluns, coincidint amb la declaració d'un episodi de contaminació, 
l'estació de control de qualitat de l'aire de Granollers està avariada, i no 
han estat disponibles les dades en aquest punt de mesurament. Segons 
explicava el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, 
al llarg de dimarts es va dur a terme el canvi de la carcassa del punt de 
mesurament. La reparació consistia en la substitució total de la cabina 
existent i els seus elements de suport, com l’estació meteorològica. Des 
de Granollers Pedala i la plataforma Integració Ronda i Sud, entre altres 
col·lectius, es mostrava la desconfiança pel fet que aquesta és la segona 
vegada enguany que en un episodi de contaminació les dades de 
Granollers no estan disponibles. Dimecres encara no hi havia resultats.
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GRANOLLERS. Veïns del centre de 
Granollers van endur-se un bon 
ensurt dilluns al vespre mentre 
passejaven pel carrer. Durant 
uns minuts es va generar un gran 
enrenou arran d'una aparatosa 
persecució policial que va cridar 
l’atenció de molts ciutadans, al-
guns dels quals fins i tot van córrer 
el perill de ser envestits pels dos 
vehicles implicats en la persecu-
ció. Un dels vehicles era un cotxe 
no logotipat de la Policia Local de 
l’Ametlla del Vallès, que perseguia 

a tota velocitat un Nissan Juke 
negre amb matrícula francesa. 
Aquest vehicle va ser detectat mi-
nuts abans pels agents de l’Amet-
lla fent una infracció, i van inten-
tar aturar-lo. Davant la negativa 
del conductor a aturar-se quan la 
Policia l’hi va requerir, va comen-
çar una llarga persecució policial 
que va arribar, entre derrapades,  
fins al centre de Granollers, amb 
els dos vehicles a tota velocitat. 
De fet, la persecució va provocar 
dos ferits lleus: una dona que va 

LES FRANQUESES. La tarda de di-
marts, al voltant de les 16.30 h, va 
declarar-se un incendi als camps 
del camí de Can Carreró, entre 
Corró d'Avall i Bellavista. El foc 
va començar amb l'incendi d'un 
tractor, que va quedar totalment 
calcinat, i va propagar-se tot se-
guit als camps del costat, en zona 
de sembrats i matolls.

La Policia Local i els Bombers, 
que van destinar-hi fins a cinc do-
tacions, van treballar al lloc dels 
fets durant una hora i mitja i van 
tancar els accessos a la zona per 
evitar qualsevol perill i també per 
facilitar la mobilitat dels vehicles 
d'emergències. Poc després de 
les 18 h, el foc, que finalment va 
afectar una superfície de terreny 
poc important, va donar-se per 
controlat.

D'altra banda, dilluns a la tar-

En aquest cas van intervenir-hi 
dues dotacions dels Bombers de 
la Generalitat, que van treballar al 
lloc dels fets durant una hora. En 
total van cremar una trentena de 
metres quadrats. 

da també va cremar una petita 
superfície de matolls al bosc de 
Can Ferran, a prop del polígon 
Coll de la Manya de Granollers, 
per l'entrada del carrer Copèrnic 
i molt a prop de la C-17 (km 19). 

bombers de la garriga

SUCCESSOS  UNA GRAN COLUMNA DE FUM VA SER VISIBLE DES DE DIVERSOS PUNTS DEL MUNICIPI

Crema un tractor a Bellavista i el 
foc s'estén als camps del voltant

ENSURT  El tractor va quedar totalment calcinat al mig del camí

'Garbuix' aplega més de 200 caminaires
Tot i la coincidència amb l'onada de calor, dissabte al vespre unes 200 
persones van participar en la 27a caminada nocturna que organitza la 
revista Garbuix i que en aquesta ocasió tenia dos recorreguts a escollir,  
un de 4,5 i un altre de 9 quilòmetres. La festa va acabar amb una revetlla 
a la plaça de Can Ganduxer pensada "per cremar-ho tot". Qui vulgui més 
passejades sota la llum de la lluna té l'oportunitat d'inscriure's a la 14a 
caminada que organitza el Club Ciclista de Corró d'Amunt el 20 de juliol.

revista garbuix

POPULAR  LA MARXA NOCTURNA CELEBRAVA LA 27a EDICIÓ

El grup jove Eco-Party, format per 
alumnes de l'INS Celestí Bellera, 
organitza dissabte, de 18 a 21 h, 
l'acció Save the Planet, una activi-
tat per conscienciar sobre el can-
vi climàtic i els seus efectes i per 
construir una societat més soste-
nible. Hi haurà dos tallers gratuïts 
a la plaça de l'Església: un d'elabo-
ració d'objectes a partir de mate-
rial reciclat i un joc de preguntes 
per conèixer la petjada ecològica. 
A partir de les 19 h, dins del Gra, 
es farà una xerrad debat a càrrec 
de l'entitat Granollers en Transició 
(GenT), i durant l'acte també hi 
haurà actuacions musicals a l'exte-
rior i una parada amb informació 
sobre les campanyes del col·lectiu. 
L'acció s'emmarca en el programa 
de Suport a Iniciatives Juvenils. 

L’Assemblea Integradora de la 
Ronda i Sud de Granollers ha de-
cidit aturar temporalment els talls 
parcials de trànsit que du a terme 
cada dilluns, dijous i divendres 
a la ronda Sud per protestar per 
l'elevat nivell de trànsit i contami-
nació que suporten els veïns de la 
via. L'aturada coincideix amb els 
mesos d'estiu i s'allargarà fins a fi-
nals de setembre, tal com ja van fer 
l'any passat. Amb tot, els veïns han 
demanat reunir-se amb l'Ajunta-
ment aquest juliol per conèixer de 
primera mà l’estudi sobre mobilitat 
i contaminació encarregat pel con-
sistori a començaments d'any i per 
reclamar, un cop més, mesures de 
pacificació del trànsit al tram cen-
tral de la ronda. Fins ara els veïns 
de la via han dut a terme 97 talls. i 

Tarda d'activitats 
per conscienciar 
del canvi climàtic

Els talls de la 
ronda Sud, aturats 
fins al setembre

patir un atac d’ansietat i un home 
que va resultar ferit en saltar per 
esquivar els dos vehicles. 

Després d'uns minuts de perse-
cució, la Policia Local de Granollers 
va aconseguir interceptar el con-
ductor que havia fugit de l'Ametlla 

i va aturar-lo a l’altura del carrer 
Torras i Bages, on va quedar de-
tingut per conducció temerària. 
Segons algunes fonts, el conductor 
va ser traslladat posteriorment a 
l'Hospital de Granollers. 

Un cotxe amb matrícula 
francesa que havia fet
una infracció fuig a tota 
velocitat de la Policia

Detingut per conducció 
temerària després d'una 
aparatosa persecució policial
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93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

El pis de la teva vida... 
a tocar del centre de Granollers!

• A la cantonada dels carrers  
Vallès i Comerç

• Davant del Museu d’Història Natural 
de Granollers i a cinc minuts del 
centre: bones comunicacions i  
tots els serveis 

• Pisos amplis i lluminosos amb 
superfícies entre els 70 i els 135 m2 

• Dúplex amb terrasses de fins a 50 m2  
i plantes baixes amb pati

• Disseny, qualitat i opcions de 
personalització

• Places d’aparcament i trasters  
al mateix edifici 

• Amb la garantia de Salas:  
des de 1992, al servei de l’habitatge

OBRA INICIADA: 25 pisos de 2 i 3 dormitoris, 
a un pas del Museu de Ciències Naturals
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LES FRANQUESES. Una vintena de dones 
d'origen marroquí, senegalès i pakistanès 
van rebre divendres el diploma per haver 
participat els últims mesos en els projectes 
Orienta Dona i Vincles, impulsats per l'àrea 
de Polítiques Socials de l'Ajuntament. 

El projecte Orienta Dona s’adreça a dones 
amb un baix coneixement de l’idioma i pre-
tén millorar la seva situació en els vessants 
social, laboral, formatiu, participatiu, per-
sonal i de coneixement del municipi. Al curs 
se'ls dóna instruments per apoderar-se i fo-
mentar la seva autonomia. Es duu a terme 
durant el curs escolar i es fan dues sessions 
a la setmana d'una hora i mitja cadascuna.

Pel que fa al projecte Vincles, finançat ín-
tegrament per Pla de Barris, les destinatà-
ries són les famílies d’alumnes nouvinguts 
que volen millorar la comunicació i la rela-
ció amb el centre escolar. En aquesta edició 
hi han participat les escoles Bellavista-Joan 
Camps i Colors. Les dones que hi han parti-
cipat han rebut sessions per facilitar la seva 
implicació en els centres educatius.

La regidora de Polítiques Socials, Marta 
Sánchez, agraïa el seu esforç i assegurava 
que són projectes "que donen les eines 
perquè les dones es puguin relacionar 
millor amb el seu entorn, cosa que els 
aporta seguretat i independència". 

CIUTADANIA  EN EL MARC DELS PROJECTES ORIENTA DONA I VINCLES

L'apoderament de les dones
ajuntament

DIPLOMA  Unes 20 dones han participat enguany en cursos d'integració i autonomia personal
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
23/06 Josep Bertran Llavina  86 anys 
24/06 Ana Giménez Cortés  90 anys
25/06 Juan-Francisco Morente Rodríguez 
   60 anys
25/06 Joan Mataró Francàs  95 anys
25/06 Joan Espelt Serra  87 anys
25/06 Jaume Planas Roquerols  65 anys
26/06 María-Jesús Villadranca Yanguas 
   98 anys
26/06 Francisco del Olmo Fernández 52 anys
26/06 Pascual Soret Toledo  88 anys
27/06 Neus Aleu de Casellas  92 anys
27/06 Teresa Moreno Garrido  89 anys
28/06 Pepita Martras Ballesté  86 anys
28/06 Elías Sánchez Porras  87 anys

28/06 Mariano Mateo Soto  82 anys
28/06 Francisco Aguilar Moreno  93 anys
28/06 Benedicta García Martínez  96 anys
29/06 Manuel Condes Raya  82 anys
29/06 Ascensión Cepeda Fernández  84 anys
29/06 Dolors Roca Guasch  87 anys
29/06 Pepita Canal Fontanals  92 anys
29/06 Isabel Avellaneda Dorca  95 anys
29/06 Pere Piera Guivernau  83 anys
29/06 Maria Àngels Vilademmunt Farré 
   69 anys
30/06 Antònia Vergés Cuyàs  90 anys
30/06 Lluís Madrid Garcia  81 anys
30/06 Antonia Morán Rodríguez  95 anys
01/07 Ángeles Aranda García  80 anys

La 17a Bicicletada del Besòs, ce-
lebrada diumenge amb el lema 
#kmcontraelcàncer, va aconseguir 
recaptar 8.500 euros per a la llui-
ta contra el càncer, gràcies als 357 
participants que van plantar cara 
a les elevades temperatures i al 
patrocini de Grifols, entre altres 
empreses. 

A les 9.30 h van iniciar camí 231 
ciclistes des de Granollers, 39 des 
de Montornès i 11 des de Mont-

nacions les empreses Sorea, Dre-
natges Urbans del Besòs (DUB), 
Merck, Derypol i Velutex Flock.

En total, s’han recaptat 8.500 eu-
ros, que es repartiran entre la Fun-
dació Oncovallès, amb seu a Grano-
llers i orientada al suport a malalts 
i familiars, i l’Obra Social de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu, per a les di-
ferents línies de recerca que té en 
marxa, com la que impulsa l’asso-
ciació La Lluita d’Arnau, dedicada 
a la histiocitosi i el càncer infantil.

Passades les 10.30 h van arribar 
els primers ciclistes al Parc Fluvial 
del Besòs, i els darrers ho van fer 
cap a les 12 h. A l’arribada els es-
perava l’avituallament i obsequis 
a càrrec de la marca de productes 
cosmètics per a pells sensibles La 
Roche-Posay. A més, va haver-hi 
un taller de zumba, el ja tradicio-
nal taller de caixes-niu a càrrec del 
Grup Ornitològic del Tenes i altres 
propostes mediambientals de la 
Jugateca Mediambiental de Sant 
Adrià de Besòs. A més, Oncovallès 
i La Lluita d’Arnau van instal·lar 
carpes solidàries.  

meló. A les 10.30 h s’hi van afegir 
els participants de Montcada (24) 
i Santa Coloma de Gramenet (52).

Entre tots van sumar 7.057 
quilòmetres, apadrinats per l’em-
presa Grifols a 0,20 €/km. L’ob-
jectiu fixat per la farmacèutica era 
apadrinar 15.000 km i, malgrat no 
haver-se assolit aquesta xifra, la 
multinacional catalana ja ha anun-
ciat que aportarà tota la quantitat 
prevista. A més, també han fet do-

Dijous i divendres passat, el Ser-
vei de Traumatologia de l'Hospital 
General de Granollers organitzava 
conjuntament amb la Universitat 
Internacional de Catalunya una 
jornada d'immersió clínica en re-
paració artroscòpica de lligament 
creuat anterior (LCA), en què es va 
explicar una nova tècnica quirúrgi-
ca de fixació femoral de l'LCA, amb 
alumnat d'arreu de l'estat. El pro-
grama, adreçat a metges especialis-
tes, va combinar l'observació de sis 
cirurgies dins del quiròfan de l'Hos-
pital amb pràctiques al Laboratori 
d’Anatomia Quirúrgica i Funcional 
de la UIC Barcelona, al Campus Sant 
Cugat. L'objectiu del curs era millo-
rar les tècniques d'artroscòpia de 
genoll per a la reconstrucció del 

lligament creuat anterior utilitzant 
tendons isquiotibials.

L'LCA és el principal estabilitza-
dor de la rotació antero-interna del 
genoll. El seu trencament és la lesió 
més freqüent en esports d'impacte 
i rotacionals. La majoria d'aques-
tes lesions requereixen tractament 
quirúrgic, i ara s'efectuen amb tèc-
niques mínimament invasives, i 
s'usen els tendons propis del paci-
ent. Això fa que no calgui immobi-
litzar el genoll i es pugui començar 
la recuperació l'endemà de la inter-
venció. L'Hospital realitza més de 
200 artroscòpies de genoll a l'any, 
de les quals un 25% són de l'LCA. 
Els resultats a llarg termini són de 
97% d'absoluta reincorporació a 
les activitats prèvies a la lesió.  m.e.

L'Hospital fa operacions 
de lligament creuat del 
genoll menys invasives

consorci besòs

SOLIDARITAT  VAN PARTICIPAR-HI 357 CICLISTES, DELS QUALS 231 VAN SORTIR DE GRANOLLERS SALUT  EL 97% TORNEN A FER LES ACTIVITATS PRÈVIES A LA LESIÓ 

La Bicicletada del Besòs recull 
8.500 euros contra el càncer

ARRIBADA  Oncovallès i La Lluita d'Arnau van instal·lar carpes solidàries

LES FRANQUESES. L'activitat física 
pot ajudar a millorar les lesions 
produïdes per les operacions on-
cològiques. La realització de certs 
exercicis ajuden, per exemple, a 
recuperar mobilitat a les dones 
operades de càncer de mama, i 
la pràctica del tir amb arc és una 
bona aliada per aconseguir-ho. Per 
això, el Club de Tir amb Arc de les 

Franqueses i Oncovallès han signat 
un acord de col·laboració per tal 
que les persones afectades per lesi-
ons d'intervencions oncològiques 
puguin practicar aquest esport a 
les instal·lacions franquesines. Pel 
club aquesta és una oportunitat 
per donar a conèixer aquesta mo-
dalitat esportiva i continuar amb la 
vocació de servei al municipi. 

Tir amb arc per a dones
operades de càncer de mama

ajuntament

TIR AMB ARC A LES FRANQUESES
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El restaurant llibreria Anònims 
acollirà avui, dijous (19 h), la pre-
sentació dels llibres Agitando los 
anarquismos d'Amedeo Bertolo i 
Anarquistas… Y orgullosos de ser-
lo! de Tomás Ibáñez, amb aquest 
darrer autor i pensador lliberta-
ri.  De fet, en aquest volum fa una 
antologia de l'activista llibertari 
Amedeo Bertolo, amb textos pu-
blicats a diferents mitjans de co-
municació europeus sobre la tra-
jectòria de l'anarquisme, amb un 
to desmitificador i rebel.  

'Anarquistas… y 
orgullosos de serlo!', 
amb Tomás Ibáñez

L'Anònims es va omplir divendres per 
escoltar l'exdiputat d'ERC al Congrés 
Joan Tardà i l'exlíder dels comuns 
Xavier Domènech, que presentaven 
el llibre Entre Itaca i Icària, fruit 
d'una conversa entre els dos polítics 
moderada per la periodista Àngels 
Barceló. Tardà i Domènech reflexi-
onen sobre la tensió política entre 
Catalunya i Espanya dels darrers anys 
i el decurs del catalanisme popular i 
d'esquerres en temps incerts. Ambdós 
opinen sobre els reptes que tenen les 
esquerres en el futur i van posar en 
comú "els terrenys compartits". 

          Domènech i 
Tardà duen 'Entre Ítaca 
i Icària' a l'Anònims

xavier solanas

La periodista i membre d'Honor 
de la Fundació Guayasamin Mont-
serrat Ponsa participarà dimecres 
(18.30 h) a l'Arts Sant Mònica a l'ho-
menatge amb motiu del centenari 
del naixement i el 20è aniversari de 
la mort de l'artista equatorià, con-
siderat un dels grans representants 
de l'indigenisme americà. A l'acte 
també hi seran la consellera M. Àn-
gels Vilallonga, l'exconseller Joan 
Guitart, l'expresident de la Unesco 
Federico Mayor Zaragoza i el músic 
granollerí Jordi Pegenaute.  

Montserrat Ponsa, 
en un acte de record 
a Guayasamin

La regidora i primera tinenta 
d'Alcaldia de Granollers, Alba 
Barnusell, serà diputada en repre-
sentació del Vallès Oriental a la Di-
putació de Barcelona. La resta de 
representants vallesans a l'admi-
nistració provincial seran el també 
socialista Óscar Sierra, alcalde de la 
Llagosta, i l'alcade de Llinars, Martí 
Pujol, com a representant d'ERC. El 
ple de la Diputació s'ha de consti-
tuir a mitjans de mes, però encara 
no hi ha la data exacta fixada. 

ADMINISTRACIÓ PROVINCIAL

Alba Barnusell 
serà representant 
a la Diputació
de Barcelona 

arxiu / x.s.
La presidència del Consell Comar-
ca del Vallès Oriental no està tan 
clara com a priori pensava ERC, 
qui pretenia revalidar el pacte en-
tre ERC i PDeCAT –ara JxCat– que 
es va signar el 2015 i que va dei-
xar fora del govern el PSC.

Dimecres ERC sorprenia amb 
un comunicat en què proposa 
un acord de "concentració" per 
constituir un govern a l'ens supra-
municipal que inclogui els quatre 
partits que han obtingut alcaldies 
al Vallès Oriental –ERC, PSC, JxCat 
i comuns–. "Les majories fruit de 
les passades eleccions munici-
pals –que van donar un empat a 
11 consellers entre ERC i PSC– ens 
obliguen a asseure'ns i arribar a 
un acord", apunta el president co-
marcal d'ERC, Oriol Ramon.

Segons fonts del PSC, però, 
aquest gir correspon al fet que ERC 
s'ha vist fora del govern, ja que 

dimarts proposava "partir-nos 
la presidència en dos anys. El 
resultat està prou igualat per 
compartir-la, però si ERC no ho 
accepta no descartem una majo-
ria alternativa", alerta Martínez.

Ara, doncs, les formacions man-
tenen les negociacions obertes, 
però el principal escull és qui 
presidirà el Consell Comarcal. 
L'executiva comarcal d'ERC pro-
posa com a candidat l'alcalde de 
Martorelles, Marc Candela, qui 
serà conseller comarcal per ERC 
juntament amb el regidor grano-
llerí Enric Gisbert i la franquesina 
Imma Ortega, entre d'altres.

El PSC, tot i que manté la incòg-
nita del candidat, podria postular 
la molletana Mireia Dionisio o el 
roquerol Carles Fernández, que 
seran consellers juntament amb 
el regidor granollerí Juanma Sego-
via, entre d'altres. JuntsxCat hi ha 

els socialistes han posat sobre la 
taula una altra fórmula, que amb 
JxCat (6 consellers) i comuns (2) 
els permetria tornar al govern co-
marcal. De fet, els socialistes asse-
guren que els primers a proposar 
el pacte a quatre bandes van ser 

ells, però que ERC inicialment s'hi 
va negar en considerar que el pac-
te no havia d'incloure "un partit 
que va donar suport al 155", di-
uen fonts properes a les negociaci-
ons. El president comarcal del PSC, 
Jonatan Martínez ha explicat que 

POLÍTICA  ESQUERRA FA VALER EL NÚMERO D'ALCALDIES A LA COMARCA I ELS SOCIALISTES, EL MAJOR NOMBRE DE VOTANTS

ERC i PSC es disputen la presidència del 
Consell Comarcal amb un govern ampli

triat el franquesí Francesc Colomé 
i el molletà Joan Daví, mentre que 
els comuns han optat per l'alcalde 
de Montornès, José Montero, i el 
president comarcal, Jordi Manils.

A les negociacions ERC ha fet va-
ler les 16 alcaldies aconseguides a 
la comarca –7 per majoria absolu-
ta–, mentre que els socialistes en 
tenen 6. En canvi, el PSC destaca 
que va ser el partit més votat a la 
comarca, amb 52.000 vots (ERC 
en va obtenir 48.000).

El ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental s'ha de constituir en-
tre els dies 17 i 23 de juliol. De mo-
ment, les negociacions es mante-
nen obertes amb "la voluntat d'un 
acord ampli".  Aquest "govern de 
concentració", de fet, ha estat vi-
gent els darrers anys al Consorci de 
Residus i al Consorci Besòs Tordera, 
i en aquests òrgans comarcals tam-
bé es pretén revalidar.  m.e. 

Els republicans, que a 
priori volien revalidar 

el pacte amb JuntsxCat,
 s'avenen ara a un acord

 també amb PSC i comuns
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‘El món s’acaba’, deia Xavier Grasset en l’època de Catalunya Ràdio. Aquesta 
frase que jugava a la ironia i l’humor s’ha convertit gairebé en certesa. Fa anys 
que la comunitat científica alerta dels perills del canvi climàtic, davant la  
incredulitat de gran part de la població i la indiferència dels poders econòmics  
i, sovint, polítics. I és així com aquesta setmana s’han viscut algunes de les 
conseqüències del maltractament que els humans han infligit al planeta. 
L’onada de calor, amb temperatures que van superar els 40 graus a bona part 
de la comarca i que no s’hi havien registrat mai, és una de les conseqüències  
més evidents del canvi climàtic. Però també hem vist la transcendència 
d’aquest augment de la calor i la sequera que comporta, amb uns incendis 
que en major o menor mesura –6.000 hectàrees cremades a les terres de l’Ebre, 
però també petits incendis arreu del territori vallesà– ens avancen quin és el 
futur previsible i obren un altre debat, el de la gestió del territori. I, per acabar-ho 
d’adobar, el clima ha contribuït a uns nivells de contaminació elevats, tant en 
partícules en suspensió, com en diòxid de nitrogen i ozó. Un altre problema 
que afecta directament la salut que està lluny de resoldre’s. Si no volem viure 
en un desert irrespirable, no només cal conscienciar la ciutadania, sinó que  
cal que les administracions apliquin mesures valentes ja, sense més excuses.

EL MÓN S’ACABA
Editorial

L’ACUDIT de Manel Fontdevila

Educadora social
TXUS TIJERASAmb ulls de dona

sobretot emocionalment. I és que em posa 
la pell de gallina sentir la gralla quan l’en-
xaneta corona un 4 de 8, escoltar un fado 
ben cantat vora el mar, caminar pels car-
rers empedrats de Siena, navegar pel Loi-
ra, embriagar-me de les olors d’espècies 
en un zoco.

Però on és aquesta meravellosa herèn-
cia cultural i històrica quan posen a la pre-
só a una capitana de vaixell, que només 
vol evitar morts, que vol acollir, que vol fer 
més ric el nostre dia a dia amb persones 
que porten històries, costums i coneixe-
ments a casa nostra? Gent que suma a la 
nostra població envellida, joventut i som-
nis. Compartir, conviure, acollir.

I puc entendre aquells que diuen que 
quan arriben són conflictius, no s’integren, 
etc. Imagineu per un moment que us con-
viden a una casa, us posen a dormir en un 
sofà atrotinat, no us deixen seure a taula 
amb ells, per dinar us queden les sobres... 
no us parlen, potser ni us miren...

Quan tenim convidats preparem la casa, 
un bon dinar... i un gran somriure. Cal aco-
llir amb condicions, anem 20 anys tard...

Malgrat tot, continuo confiant en viure 
mediterràniament, en compartir, conviure 
i acollir. Per continuar creixent i enriquint 
la nostra cultura... I amb un somriure ple 
de llum, vida i sal de mar.

ots els que em coneixeu sabeu 
que m’autodefineixo com una 
persona, afortunadament, me-
diterrània. Amb orígens ben 

variats, si remeno en els meus cognoms, 
en tinc d’àrabs, jueus i cristians. Sóc alegre, 
oberta m’agrada conèixer i acollin gent 
nova, vingui d’on vingui. Un vermut amb 
tots els amics o una sobretaula llarga amb 
la família, moments de convivència en què 
compartir la vida. Un tomàquet obert amb 
sal i bon oli d’oliva, una mica de fuet i una 
copa de vi blanc...

Granollers també és mediterrània, ciu-
tat de vida al carrer, de terrasses plenes al 
gener i al juliol... nens jugant a les places. 
Ciutat acollidora, ho hem vist aquests dies 
amb el ramat multicolor de joves jugadors 
d’handbol. Vila que fa la vida fàcil amb 
fonts i piscines obertes davant l’onada de 
calor; veïnat del barri del Congost lluitant 
contra el desnonament d’una família amb 
nens... Compartir, conviure i acollir.

Normalment em sento molt orgullosa 
de ser i haver nascut en un mediterrani 
ple de llum, de cultura i història mestissa 
en què la convivència ens ha enriquit ar-
tísticament, musical i gastronòmica, però 

T
MEDITERRÀNIA

fang i la terra els engoleix lentament, amb 
ràbia i amb mala llet, amb l’esperança de 
retornar-los a l’origen de tot, d’allà on mai 
haurien d’haver sortit.

Es creuen arrels, futur, fonaments d’una 
Europa nova i brillant però amb el pas dels 
anys només seran escarabats lluents, cucs 
de terra llefiscosos i porucs que s’arrosse-
garan pels llençols càlids de qualsevol ciu-
tat clònica, dura, contaminada i carnívora 
que ens devora dia a dia a cops d’euro i de 
fum i de ciment.

I moriran, naturalment que també mo-
riran, moriran amb la seguretat que el seu 
Déu els perdonarà i seran ben acollits en 
un paradís blau, en un paradís verd, en un 
paradís fiscal ple de verges, ple de sants 
i ple d’àngels que els envoltaran com les 
mosques a l’estiu, la seva mediocritat serà 
llegendària i quedarà per sempre més im-
presa en contes de terror, llibres d’història 
i fulls parroquials.

El vell continent s’està convertint en un 
niu de carcellers, d’autèntics miserables 
carregats de vots però, de tant en tant, 
entre les onades del nostre mar plastificat 
encara ens queden pirates, heroïnes, guer-
reres empresonades pel delicte de plantar 
cara a la mort i a lleis de màfies i de virreis 
poderosos.

lls van créixer nets i purs, en 
un món d’escoles i d’universi-
tats privades beneïdes pel tot-
poderós, es creien arrels, apòs-

tols, líders, els números 1 d’una educació, 
perdó, volia dir d’una competició. I s’han 
convertit en senyors de l’euro, monstres 
d’or, néts de la Verge Maria i d’un vampir 
del Tribunal Suprem, fills d’un joc d’ordi-
nador en una tarda de diumenge sense fut-
bol i d’una princesa d’un conte de pomes 
podrides, nans sàtirs i quaranta lladres.

I caminen, caminen entre el silenci en-
sordidor dels arbres dels seus jardins i els 
udols del vent del Nord que tot ho sap. Ca-
minen damunt les agulles hipodèrmiques 
d’uns pins que donaran la vida pels seus 
taüts, sota la llum d’una lluna plena, blava, 
freda que va parir Zeus una maleïda nit de 
diumenge. Caminen convertits en faquirs 
d’una dimensió desconeguda, com soldats 
de cavalleria d’aquella Itàlia, d’aquella Ale-
manya, d’aquella Espanya, esclaus d’un sis-
tema al qual adoren perquè els fa pistolers, 
caçadors, herois i mascles rics i poderosos.

Caminen cara al sol cap a la direcció 
marcada des de fa molt de temps, aixe-
cant murs, inventant lleis, xops d’una pluja 
àcida i obliqua, amb els braços amunt i el 
sexe en venda, mentre els peus se’ls tornen 

E
A CAROLA RACKETE, A PIA KLEMP

SANTI MONTAGUDDes del balcó
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LI FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT  TOTALMENT GRATUÏT

PLA RENOVE DUTXA
CANVIA LA TEVA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)

Segueix-nos a:

duchavida

Duchavida

*Regal dutxa pluja només per a instal·lacions 
completes (plat de dutxa+mampara)

EL PREU INCLOU: 
Plat de dutxa antilliscant classe 
3 (mida 120x70 cm). 
Acabats de rajola a escollir 
entre més de 20 models. 
Retirada de banyera antiga i runa 
ocasionada. 
Mà d’obra

599€
A més, per 400 €, afegeixi una mampara 
de vidre d’alta seguretat amb tractament 
anticalç inclòs

PROMOCIÓ ESPECIAL

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%). Exemple representatiu per a un finança- ment de 999 € (obra + mampara de 
vidre) a 12 mesos.TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€. Finançament subjecte 
a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fins al 31/12/201

INFORMI’S TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN: MOBLES DE BANY ·AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

REGAL*
Dutxa pluja

Només durant 

aquest mes

TREBALLEM A TOT CATALUNYA

Demani pressupost de forma totalment gratuïta
TRUQUI'NS 938 791 023 / 696 649 709

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DuchaVida_anuncioLOCAL.pdf   1   10/05/19   12:07
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER

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

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-

LLERS. Girona.Su-
perfície 73 m2. Pa-
vimento de gres. 
Cristal. Persianas. 
Luz y agua. P. 1.000 
€/mes (Ref. 984). 
EMINAD. Más in-
formación al telé-
fono de contacto: 
93 870 36 66.

PISO EN VENTA. 
MOLLET. CAN BO-
RRELL. Espectacu-
lar piso de 3 habs, 
2 baños, cocina de 

14m2, salón con 
salida a balcón. 
Calefacción. Pisci-
na, Parking y zona 
comunitaria.Precio: 
231.900€. 

PISO EN VENTA: 
MOLLET. COL·LE-
GIS NOUS. Piso 
de 1 hab., 1 baño 
completo, amplio 
salón, cocina in-
dependiente. Ven-
tanas de aluminio, 
suelos de gres, ca-

FEINA  / SERVEIS
DEMANDES

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS/
FISCAL/IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒ-
NOMS. Tel. 651 04 
00 07.

IMMOBILIÀRIA

TRASPASSOS
Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el tratamiento de 
aguas residuales, industriales y urbanas, con presencia a nivel mun-
dial, necesita incorporar para la oficina técnica en Les Franqueses 
del Vallès un/a:

DELINEANTE-PROYECTISTA  ( Ref.2806-02)
Las tareas a desarrollar serán : 
* Diseño de piezas para corte y plegado 
* Diseño de piezas mecanizadas
* Despieces, elaboración listas de componentes
* Elaboración de documentación técnica
* Ejecución de proyectos 

Empresa  fabricante de maquinaria indus-
trial para empresas  del sector del cartón 
precisa : 

MECANICO/ A  MONTADOR/A  ( Ref.2806-01)
Persona con formación a nivel de FP II o CFGS 
Mecánica  o similar. Se valorarán conocimien-
tos  de maquinaria industrial y electrónica , así 
como conocimientos de inglés.
Se encargará de realizar los montajes e ins-
talaciones de maquinaria industrial.
Imprescindible experiencia  mínima de 2 años 
en puesto similar.
Se precisa disponibilidad de viajar.
Puesto estable  y directo con la empresa , en 
jornada completa de 8 a 13h. y de 15 a 18h.
Sueldo y condiciones  negociables en función 
de la experiencia del candidato.

Empresa industrial fabricante de materiales 
para la construcción , situada en las cerca-
nías de Cardedeu , precisa : 

MECANICO/A INDUSTRIAL  (Ref.2106-03)
Candidatos/as con formación a nivel de CF o 
FP Mecánica o similar.
Imprescindible conocimientos o  experiencia 
en Motores , Variadores , reductores , equi-
pos hidráulicos y soldadura.
Dependerá del Jefe de producción y se en-
cargará del mantenimiento  tanto preventivo 
como correctivo de la maquinaria de  la em-
presa.
Se ofrece  un contrato estable y  directo con 
la empresa, en horario partido de 7 a 13h. y 
de 14h. a 18h., de lunes a viernes.La retribu-
ción orientativa será de 23-24.000 € brutos 
anuales.

Empresa dedicada a la explotación de canteras, ubica-
da en el Vallès Oriental , precisa incorporar un/a :
MECÁNICO/A-HERRERO/A  (Ref.2806-05)
Sus funciones principales serán el mantenimiento 
de la maquinaria de la cantera, reparaciones, va-
riaciones, etc.
Teniendo presente que es una cantera donde se 
fabrican áridos, se trabaja varias horas en el exte-
rior , reparando cintas , maquinaria , etc 
Buscamos 2 posibles perfiles : 
-Candidatos/as jóvenes con algún conocimiento 
de hierro y con ganas de aprender profesión de 
herrero ( manyà) 
-candidatos/as con experiencia en talleres de 
hierro , soldadura , soplete, estructuras, etc
Jornada partida de 8 horas + posibilidad de horas 
extras.Se ofrece contrato directo con la empresa y 
sueldo negociable en función de la experiencia y 
conocimientos.

* Planos de implantación, trato con proveedores
La persona contratada dependerá jerárquicamente del Director Industrial.
Imprescindible nivel usuario avanzado de AUTOCAD
Imprescindible persona con experiencia como delineante industrial y 
excelentes conocimientos como proyectista. Se ofrece estabilidad y 
continuidad laboral.
Incorporación a equipo de profesionales totalmente consolidado.
Horario : 09.00h a 14.00h - 15.00h a 17.45h
Salario : 2200 euros bruto con pagas 

lefacción, A/A. Con 
plaza de parking. 
Precio: 146.000€

RESTAURANT EN 
TRASPÀS. Zona pl. 
de la Corona. Sup. 
de 140 m2. Equipat 
i en funcionament. 
30.000 € traspàs i 
1.000 € lloguer. Te-
lèfon de contacte 
93 879 50 50

Com cada inici de juliol, arriba a Argento-
na la cita estrella per als amants de l’art i la 
cultura del fang a Catalunya. Enguany ho fa 
amb un dels països amb més tradició terris-
saire com a convidat: Portugal. Es tracta de 
l’Argillà, la Fira Internacional de Ceràmica 
que aquest 2019 se celebra del 5 al 7 de juli-
ol. Entre les 10 i les 22 h els carrers d’Argen-
tona s’ompliran d’artesans de la ceràmica, a 
més d'activitats per a tots els públics: tallers, 
demostracions de terrissa tradicional, acci-

Argillà, la Fira Internacional de Ceràmica    
Argentona acull de divendres a diumenge la fira més gran del sector

ARGILLÀ ARGENTONA
Places i carrers d'Argentona 

De divendres 5 a diumenge 7, de 10 a 22 h

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Del 4 al 6 de juliol no us perdeu les jor-
nades de portes obertes del nou Peugeot 
508SW. A Eutrasa Peugeot, a les Franque-
ses del Vallès, podreu conèixer el nou mo-
del i aprofitar les ofertes de llançament que 
han preparat al concessionari per a tota la 
gamma de productes Peugeot.

El nou Peugeot 508SW està equipat amb 
Night Vision i caixa automàtica de 8 velo-
citats. Té 4 cm més de longitud que la ver-
sió berlina (4,79 m totals) i calca totes les 

Peugeot 508SW, un familiar d'alta gamma
Eutrasa celebra tres dies de portes obertes al seu concessionari

EUTRASA, CONCESSIONARI OFICIAL PEUGEOT
carrer Catalunya, 39 - Les Franqueses del Vallès

Tel. 93 849 41 00 / www.eutrasa.com

ons artístiques, exposicions, una trepitjada 
de fang familiar, etc. L'Argillà Argentona és 
la fira de ceràmica més important del país i 
del sud d’Europa tant pel nombre i qualitat 
dels participants com per la xifra de públic 
(25.000 persones cada any). A més, és un 
sector emergent que guanya cada cop més 
força en la lluita per la sostenibilitat i con-
tra els plàstics o materials d’un sol ús. El 
càntir d’enguany està dissenyat per Miguel 
Milá, qui va ser Premi Nacional de Disseny.

qualitats dinàmiques descobertes al Peu-
geot 508, alhora que incorpora un generós 
maleter amb una capacitat que arriba als 
1.780 litres amb els respatllers abatuts. 

A més, un nou sistema també permet 
abatre els seients del darrere amb un sol 
cop de canell, de manera que s'aconsegueix 
un espai de càrrega totalment pla. Segons la 
versió, la porta pot ser motoritzada i dispo-
sar d'obertura mans lliures, una cosa molt 
útil si es tenen ocupades les dues mans. 
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ECONOMIA
McDonald's lliura a domiciliDeu nous plans d'ocupació a les Franqueses
La cadena de restaurants McDonald’s ha llançat 
a Granollers el servei de lliurament a domicili 
McDelivery en col·laboració amb la plataforma 
Uber Eats. Les comandes es poden fer a través 
de la seva aplicació sense un import mínim.

El Pla de Barris de Bellavista ha posat en marxa un nou pla d'ocupació que 
dóna feina a 10 veïns en tasques de mantenimen, una oportunitat laboral 
temporal per a veïns en situació d'atur que no ja reben cap prestació.
A més d'incorporar-se a la plantilla municipal durant uns mesos, els 
treballadors també reben formació en riscos laborals i seguretat a la feina.

La Mútua de Granollers va celebrar 
dijous la seva assemblea anual de 
socis en què es va donar compte de 
la situació econòmica i financera de 
l’entitat, es va fer balanç de l’exer-
cici 2018 i es van marcar els reptes 
de futur, centrats en “assegurar la 
viabilitat de les dues línies d’ac-
tivitat de l’entitat, l’assistencial i 
l’asseguradora, i fer-ne sosteni-
ble el model”, explicava el director 
general de l’entitat, Josep Rius. 

A grans trets, La Mútua va tancar 
l’any amb el mateix nombre d’as-
sociats que l’any anterior i una fac-
turació de 19,3 milions d’euros, un 
2,3% més que l’exercici anterior. No 
obstant, el resultat positiu net va ser 
de 440.278 euros, un 27% inferior 
al del 2017, motivat pel descens de 
l’activitat de l’entitat, l’augment de 
la sinistralitat i l'esforç inversor de 
l'últim any. En ingressos, en can-
vi, destaca un augment del 2% en 
les primes dels socis –fins als 11,2 
milions– per l'aplicació de noves 
tarifes, la reducció de descomptes 
comercials i el moviment d’altes i 
baixes d’assegurats. 

Pel que fa a l’àmbit assegurador, 
es consolidava el nou model tarifari 
de La Mútua Familiar –el 77,9% de 
la facturació de l’entitat–. També es 
registraven un 2,2% menys d’altes 
que l’any anterior, concretament 
1.435, i entre les activitats que més 
van augmentar hi havia les visites 
a domicili en l’àmbit ambulatori, 

la mútua

LA MÚTUA  Unes desenes de socis van participar en l'assemblea anual

EMPRESES  L'ENTITAT REGISTRA UN BENEFICI NET DE 440.000 EUROS, UN 27% MENYS QUE EL 2017 

la cirurgia i els actes terapèutics. 
També els serveis de rehabilitació 
i les assistències en viatge.

En activitat assistencial van aug-
mentar l’activitat quirúrgica amb 
ingrés, les estades hospitalàries i 
les proves diagnòstiques. Amb tot, 
aquesta línia d’activitat va tenir un 
any més resultats negatius, com-
pensats pel superàvit de l’àmbit 
assegurador. De cara als pròxims 
anys, les dues activitats hauran 
d’operar en dues societats separa-
des, de manera que La Mútua treba-
llarà perquè els dos àmbits siguin 
viables de manera independent.  

Urgències renovades
Durant l’assemblea també es van 
destacar les inversions de l’últim 
exercici: 500.000 euros per a la 

reforma del servei d’urgències  
–que ha suposat, entre d’altres, la 
creació de 5 boxs per atendre els 
pacients, 3 habitacions d’hospital 
de dia, noves sales d’espera i de 
recepció, espais per als professi-
onals i una nova rampa d’accés– i 
135.000 euros per a l’àrea d’hos-
pitalització i diagnòstic.

Finalment, pel que fa al pressu-
post del 2019, els responsables de 
La Mútua asseguren que “ens si-
tua al mateix nivell que el 2018, 
amb els mateixos beneficis”, es-
timats en uns 450.000 euros, i es 
proposen donar continuïtat a l’ac-
tivitat dels últims anys, "consoli-
dant l’obra social i millorant les 
infraestructures i els serveis as-
sistencials", especialment els que 
presta el Cemav.  x.l.

La Mútua manté facturació i 
aspira a consolidar el Cemav 

Les RedBaixes d'estiu més caloroses
Una vuitantena d'establiments i serveis associats a Gran Centre Granollers 
van avançar-se dos dies a les rebaixes d'estiu oficials i van començar a oferir 
divendres tota mena d'ofertes i descomptes, des de preus rebaixats fins a 
promocions especials. L'acció s'emmarcava en les ja tradicionals RedBaixes 
de Gran Centre, la porta d'entrada comercial a la temporada d'estiu.

j.ganduxé

El comerç de les Franqueses, de festa
El comerç de proximitat de les Franqueses va viure dissabte el seu segon 
Summer Market, un mercat estival organitzat per l’Associació de Botiguers 
Comerciants i Professionals amb l'objectiu de promocionar el texit econòmic 
local. La jornada va aplegar unes 30 parades amb productes de tota mena i 
durant tot el dia no va parar l'activitat, amb menjar, música, tallers i jocs.

jordi ganduxé

COMERÇ  EL SUMMER MARKET CREIX EN TALLERS I ACTIVITATS
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GRANOLLERS. Estabanell Energia 
i el Gremi d'Instal·ladors del Va-
llès Oriental han posat en funci-
onament una plataforma online 
que ha de permetre simplificar i 
agilitzar les gestions administra-
tives que els instal·ladors han de 
fer amb les empreses elèctriques, 
com ara la contractació del submi-
nistrament d’electricitat, la trami-
tació de butlletins elèctrics (CIE) 
o el canvi de comercialitzadora, 
tràmits que en última instància 
també afecten positivament sobre 
els usuaris finals, ja que s’escur-
çaran els tràmits. Dijous la plata-
forma es presentava als agremiats 
en un acte al TAG, en què es feia 
una demostració de l'eina tele-
màtica, així com es detallaven les 
novetats del darrer Decret estatal 
244/2019, que afavoreix la im-
plantació de l'energia solar per 
a l'autoconsum. El president del 
Gremi d'Instal·ladors, Cristóbal 
del Caño, recordava que la plata-
forma permetrà solucionar traves 

principis de juny per a la promo-
ció conjunta d'instal·lacions de 
plaques solars per a l'autoconsum 
a llars i empreses. 

El responsable de Grans Comp-
tes d'Estabanell Energia, Ricard 
Pedrola, assegurava que "l'ener-
gia solar té un gran potencial 
de creixement".  m.e.

amb les companyies subministra-
dores, així com és "una eina per 
potenciar les empreses instal-
ladores agremiades", destacava. 

Aquest servei telemàtic és la 
primera acció fruit d'un conveni 
de col·laboració signat pel Gremi 
–amb 400 associats– i Estabanell 
Energia –amb 5.000 clients– a 

m.e.

CONSUM  EN EL MARC DEL CONVENI ENTRE LA COMPANYIA ELÈCTRICA I EL GREMI PER A LA PROMOCIÓ DE LES PLAQUES SOLARS

Plataforma per agilitzar tràmits 
entre instal·ladors i Estabanell

PRESENTACIÓ  El TAG va acollir la trobada per conèixer la plataforma

n Estabanell Energia ha signat con-
tractes de comercialització d’energia 
elèctrica 100% renovable amb les em-
preses Aluminera Extrusión S.A., dedi-
cada a l’extrusió d’alumini, membre de 
Pimec i ubicada des de fa poc menys 
d’un any al polígon Coll de la Manya 
de Granollers, i amb el Gimnàs Espai 
Wellness, instal·lació esportiva de re-
ferència a Granollers situada al passeig 
Conca del Besós. Els contractes, per un 
consum d'1,6 GWH/any (Aluminera) i 
0,6 GWH/any (Espai Wellness), tindran 
una vigència de 2 anys. Fonts d'Estaba-
nell han explicat que són cada cop més 
les empreses i institucions que valoren 
de manera decisiva l’origen de l’ener-
gia que consumeixen. En el cas d’Alu-
minera Extrusión, la conscienciació de 
l’empresa per criteris de sostenibilitat 
ha coincidit amb els requeriments dels 
seus principals clients del nord d’Euro-
pa –Suècia, Alemanya i Holanda–, que 
valoren l’estratègia del seu proveïdor 
d’alumini extrusionat per abastir el seu 
centre de producció de Granollers amb 
energia d’origen 100% renovable.

ENERGIA 100% 
D'ORIGEN RENOVABLE 
A LA FIRMA ALUMINERA 

GRANOLLERS. La sala Tarafa va aco-
llir dijous la cloenda del curs 2018-
2019 dels Programes de Formació 
i Inserció, Pla Transició al Treball 
(PFI-PTT). Els cursos, impulsats 
per l'Ajuntament, s'adrecen a joves 
d'entre 16 i 21 anys que volen for-
mar-se professionalment per una 
via alternativa als cicles formatius 
de grau mitjà i obtenir el graduat 
d'ESO. Aquest curs, 46 alumnes 
han participat en els programes 
PFI-PTT i 15 han fet un curs de so i 
escenografia al Centre Vallès en col-
laboració amb l’empresa d’inserció 
Dimas. La majoria continuaran el 
curs que ve formant-se a través dels 
PFI-PTT i l’Escola d’Adults, mentre 
que altres han aprovat l'ESO i s’han 
matriculat a cicles de grau mitjà. 
Els programes PFI-PTT preparen 
l'alumnat per tres perfils professio-
nals: auxiliar de fabricació mecàni-
ca i instal·lacions electrotècniques, 
auxiliar d'hoteleria i auxiliar en 
vendes, oficina i atenció al públic. 

FORMACIÓ 

Uns 60 alumnes 
clouen els cursos 
d'inserció laboral 
de l'Ajuntament

Enric Gisbert, fins ara president 
de l'Associació d'Hotels del Va-
llès Oriental (HVO) i des del juny 
regidor d'ERC a l'Ajuntament de 
Granollers, ha cedit el testimoni 
al capdavant de l'entitat després 
de cinc anys. Sílvia Brunet, direc-
tora de l'Hotel Mercure Augusta 
de Vilanova del Vallès, ha agafat el 
relleu amb l'objectiu de defensar 

el interessos del sector, vinculats 
al turisme, la indústria i el comerç 
del territori. Gisbert, per la seva 
banda, es manté com a secretari 
a la junta. HVO representa 1.250 
habitacions d'hotels, fondes, pen-
sions, cases rurals i apartaments 
de la comarca, que facturen cada 
any 25 milions d'euros i on per-
nocten 515.000 persones. 

hvo

ENTITATS  EL RELLEU VA FORMALITZAR-SE DIMARTS EN L'ASSEMBLEA DE L'ASSOCIACIÓ

SÍLVIA BRUNET I ENRIC GISBERT

Sílvia Brunet, nova presidenta 
de l'Associació d'Hotels (HVO)

Una trentena de joves de Grano-
llers i les Franqueses s'han format 
fins ara en el programa Connecta 
Jove VO dins de la convocatòria 
Singulars, una iniciativa de Pimec 
en col·laboració amb els ajunta-
ments de Granollers, les Franque-

JOVES  HI PARTICIPEN 29 NOIS DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

ses i el Consell Comarcal i el suport 
d'altres ens locals. La finalitat del 
projecte és la inserció laboral  o el 
retorn al sistema educatiu de joves 
de 16 a 29 anys en situació d’atur. 

Els joves han rebut formació 
professionalitzadora en manipu-
lació logística i magatzem, comp-
tabilitat bàsica, administració i 
atenció al client i d'operaris in-
dustrials de fabricació mecànica. 

Actualment, 53 dels participants 
ja treballen en empreses del ter-
ritori i 15 han iniciat les gestions 
per tornar al sistema educatiu. 

L'ocupabilitat
dels joves, objectiu
d'un programa 
formatiu de Pimec
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Base Nàutica 
El Balís
LLOQUER D’EMBARCACIONS:
VELA | PÀDEL SURF | BIG SUP | CAIAC | MOTORA

· SUP: 10€ soci / 15 no soci 

· Caiac: 10€ soci / 15€ no soci (per caiac)

· Big SUP: 35€ soci / 55€ no soci (per Big SUP). Màxim 4 persones

· Embarcació sense titulació (Lolita): des de 85€ socis (2h) / 110€ no socis (2h)

· Lloguers embarcació: des de 36€ socis / 40€ no socis

De dilluns a divendres de 9 a 20h. / Dissabte i diumenge de 11 a 19h.

Info: esports@cnelbalis.com  /  T.: 93 792 99 00  /  www.cnelbalis.com

Descomptes als residents de les 3 Viles
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ESPORTS
Chaparro s'imposa a la Copa Catalana de Fons
La nedadora del Club Natació Granollers, Palmira Chaparro, es va 
imposar a la primera Copa Catalana de Fons, que es va disputar 
dissabte al Port de Barcelona. Nedant els 5.000 metres, Chaparro 
es va proclamar guanyadora, mentre que les seves companyes del 
club Aida Bertran i Núria Vera es van classificar en 4t i 5è lloc.

L'Uruguai s'entrena a les Franqueses
La selecció de l'Uruguai d'hoquei patins s'entrena 
–entre avui, dijous, i dissabte– a les instal·lacions 
de la Zona Esportiva de Corró d'Amunt, com a 
preparació per a la competició dels World Roller 
Games de Barcelona 2019.

GRANOLLERS. L’equip femení sèni-
or del club Balonmano Granollers, 
el KH-7, jugarà per primera vega-
da a la història a la competició eu-
ropea, la temporada vinent. Con-
cretament disputarà la Challenge 
Cup, la quarta competició europea 
de clubs en importància.

El BMG ha acceptat recentment 
la proposta de la Real Federación 
Española de Balonmano per obte-
nir una plaça extra de participació 
en aquesta competició. Aquesta 
invitació al torneig li ha arribat 
a l’entitat granollerina perquè el 
KH-7 és l’equip a qui li corresponia 
“per drets esportius adquirits”, 
arran de la quarta posició histò-
rica que van aconseguir les noies 
entrenades per Robert Cuesta a la 
lliga Guerreras Iberdrola.

A més, la Federació ha distingit, 
per segona vegada, Robert Cuesta 
com a millor tècnic de la Divisió 
d'Honor Femenina, i Giulia Gua-
reiro com la millor lateral esquerra.

Recompensa per un any històric
La temporada 2018-2019 ha estat 
la millor temporada de la història 
del primer equip femení del Ba-
lonmano Granollers. Mai havien 
quedat tant amunt a la màxima 
divisió estatal. De fet, les blanc-i-
blaves van estar a punt d’obtenir 
l’accés a Europa en l’última jor-
nada de la competició domèstica. 
Elles van fer la feina i van guanyar 

xavier solanas

HANDBOL  EL BMG ÉS EL PRIMER CLUB DE L'ESTAT AMB MASCULÍ I FEMENÍ A COMPETICIÓ EUROPEA

El KH-7 jugarà per primer cop 
a Europa la temporada vinent

el seu partit, però el seu competi-
dor per l’última plaça europea, el 
Mecalia Atlético Guardés, havia de 
perdre i no ho va fer.

Ara, la recompensa ha arribat 
al conjunt granollerí amb aquesta 
plaça europea extra que la directi-
va del BMG ha acceptat.

El fet que el KH-7 jugui a Europa 
la temporada que ve, suposa que 

el BMG es converteixi en el primer 
club de l'Estat que disputa com-
petició europea tant en categoria 
masculina com en femenina. Això, 
segons asseguren des del club, “és 
fruit de l’impuls de l’esport feme-
ní que està demostrant l’entitat, 
i que tindrà el seu màxim expo-
nent amb el Campionat Mundial 
d'Handbol Femení del 2021”.  

EL KH-7 BMG  El primer equip femení jugarà a Europa per primera vegada

SIS EQUIPS FRANQUESINS DISPUTEN LA PARTILLE CUP

L'AEH Les Franqueses viatja a Suècia
L'Associació Eportiva Handbol Les Franqueses ha viatjat a Suècia per disputar 
la Partille Cup, la competició d'handbol per a jugadors joves més gran del 
món. Un cop acabada la Granollers Cup, sis equips franquesins han marxat 
a competir en aquest torneig, que se celebra a Goteborg des de dilluns i 
fins dissabte, i que compta amb la participació de 20.000 jugadors. Entre 
esportistes i familiars, hi han viatjat 120 persones de l'AE Handbol.

aeh les FranQueses

L'EQUIP ESTÀ PREPARANT EL CAMPIONAT D'ESPANYA

La Selecció d'Handbol Platja, a Corró
La Selecció Catalana d'Handbol Platja, que entrena Daniel Lara i Sergi 
Rotllant, està preparant el campionat d'Espanya a les pistes d'handbol sorra
dels Wolves de Les Franqueses, al costat del Complex Esportiu Municipal.

Fch
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Carrer Nou,15. Granollers
93 870 07 80

Horari: Dll 15.30 a 20.30 h.
Dm a dv 9.30 a 20.30 h. Ds 9 a 13 h.

Benezet-Molins SCP

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA 2000

cng

LES NEDADORES  Les nedadores en infantil van fer un gran paper a l'Estatal

GRANOLLERS. El Club Natació Gra-
nollers (CNG) es va proclamar 
campió d’Espanya en categoria 
infantil, en el campionat que es 
va disputar a Valladolid del 27 al 
30 de juny. El club granollerí es va 
imposar en totes les modalitats.

En la competició de figures, Va-
leria Parra va assolir la medalla 
d’or, i Ariadna Conesa la de bron-
ze. D’altra banda, també van fer or 
Regina Casino –en solo–; Casino, 
Parra i Clàudia Soler van ser cam-
piones en duet. I, per completar el 

medaller, les infantils van pujar al 
primer esglaó del podi del Cam-
pionat d'Espanya tant per l'equip 
com pel combo, tot tancant així 
la competició amb quatre ors de 
quatre i amb una gran actuació 
prèvia en les figures. 

A més de les medalles, Valeria 
Parra i Regina Casino van ser pre-
seleccionades per al Real Federa-
ción Española de Natación per a 
disputar la competició internaci-
onal Copa Comen, amb la Selecció 
Espanyola infantil. 

NATACIÓ ARTÍSTICA  VAN OBTENIR QUATRE MEDALLES D'OR

El CNG s'alça amb el trofeu 
de campió estatal en infantil

LES FRANQUESES. El dissabte 13 
de juliol les Franqueses organit-
zarà per segon any consecutiu el 
torneig de les 24 h Madform de 
futbol sala. Aquesta competició 
se celebrarà fins al diumenge 14 
al Complex Esportiu Municipal 
de Corró d’Avall, en dues pistes 
cobertes –una d’elles de parquet i 
amb graderies–. 

Enguany, tal com explicaven 
des de l’organització del torneig, 
preveuen poder comptar amb la 
participació de 45 equips. “Es-
perem que s’apuntin més que 
l’any passat, ja que normalment 
els equips s’inscriuen a última 
hora”, declarava Miguel A. Do-
mínguez, el CEO de Madform. En 
aquest sentit, les inscripcions no 
es tancaran fins al primer dia de 
competició (dissabte 13).

Pocs equips femenins
De moment no hi ha cap equip de 
futbol sala femení inscrit, tot i que 
esperen comptar amb alguna for-
mació de noies. “Necessitaríem 
un mínim d’equips femenins 
perquè juguessin entre ells, si 

nil artiaga

FUTBOL SALA  ENGUANY S'HI ESPERA LA PARTICIPACIÓ DE 45 CONJUNTS 

Les Franqueses reeditarà 
les 24 hores Madform de futsal

no les noies haurien de jugar 
amb els nois”, assegurava Do-
mínguez.

Pel que fa a les categories, n’hi 
haurà tres: infantil, cadet i sèni-
or. Hi haurà premis per als tres 
primers classificats de cada cate-
goria. I, a més, per als sèniors, el 
campió rebrà 500 euros, i el segon 
classificat, 250.

L’exjugador del FC Barcelona 
de futbol sala, Francisco Serrano, 
serà l’encarregat de fer el servei 
d’honor del torneig. Serrano ex-
plicava que la competició servirà 
per "fomentar el futbol sala a 
les Franqueses". "Fins a l'any 
passat jo no havia vist futbol 
sala al municipi", afirmava re-
ferint-se a l'edició passada.  

PRESENTACIÓ DEL TORNEIG  La competició es disputarà el 13 i el 14 de juliol

xavier solanas

SORTIDA  El recorregut de la prova es va fer al Parc de Milpins

LES FRANQUESES. 250 ciclistes van 
participar a l’Open Barcelona BTT 
Kids Cup que es va disputar a les 
Franqueses diumenge. Aquesta 
era la quarta prova –de cinc en 
total– de l’Open BTT, i la prime-
ra vegada que la Unió Ciclista del 
municipi franquesí organitzava 
una cursa d’aquesta competició. 
La prova es va disputar en un cir-

cuit de cinc quilòmetres de recor-
regut, al Parc de Milpins.  Va tenir 
tres sortides, en funció de les dife-
rents categories. En total, van ser 
11 les categories que van partici-
par: des d’alevins fins a categories 
d'elit i màsters. 

La cinquena i última prova de 
l’Open Barcelona de BTT es farà a 
Lliçà d’Amunt el 14 de juliol. 

CICLISME  ERA LA QUARTA CURSA DE L'OPEN BARCELONA BTT

250 ciclistes omplen el Parc 
de Milpins de les Franqueses

FUTBOL  ÉS UN JUGADOR AMB EXPERIÈNCIA A TERCERA DIVISIÓ

GRANOLLERS. L’Esport Club Gra-
nollers ha fet oficial recentment la 
incorporació del davanter Arnau 
Fortuny, que arriba procedent de 
l’AEC Manlleu, i que ha signat per 
un any. El jugador de Caldes de 
Montbui és el tercer fitxatge del 
club granollerí per a la temporada 
vinent. Fortuny, torna a la Tercera 
Divisió després de competir, du-
rant els últims dos anys, a Primera 
i a Segona Catalana; i té una gran 
experiència en el futbol català.

El davanter vallesà ha jugat a 
Primera Catalana amb el Ripo-
llet i el Mollet; i a Tercera Divisió 
amb el Manlleu –on també va ju-

gar de juvenil a la Divisió d’Ho-
nor–. A més, en l’àmbit del futbol 
formatiu, Arnau Fortuny ja havia 
militat a l’Esport Club, a més de 
l’Espanyol i el FC Caldes, on, amb 
el primer equip, va ser el màxim 
golejador de la lliga i un dels grans 
artífex de l’ascens del club a Sego-
na Catalana. 

També al Caldes, va contribuir 
enormement en la permanència 
del club a la categoria durant dues 
temporades consecutives. Poste-
riorment, va marxar al Cardedeu, 
on va militar fins al tram final de 
la temporada passada, quan va 
tornar al Manlleu. 

L'Esport Club incorpora 
el davanter Arnau Fortuny

Granollers acull 
el Campionat 
d'Espanya Sub-20
Les instal·lacions del Club Atlètic 
Granollers acolliran, dissabte i diu-
menge, el 65è Campionat d'Espa-
nya Sub-20. Aquesta serà la terce-
ra vegada que la capital vallesana 
acull el campionat cadet després 
de les edicions de 2013 i 2016. 
Prop de 150 atletes catalans parti-
ciparan en la lluita per aconseguir 
el títol estatal de la categoria. En 
total hi haurà una participació de 
més de 800 atletes que vindran de 
la resta de federacions territorials 
espanyoles. De la representació ca-
talana destaquen la presència d’at-
letes com Jaël Bestué (FCB), que 
farà els 100 metres; Maria Vicente 
(Nike), inscrita en 200 m i salt de 
llargada; Meritxell Tarragó (AV 
Manresa) als 400 m; Èlia Saura (CA 
Canaletes) als 3.000 m, i Sara Galle-
go (ISS-L’H) als 400 m tanques. En 
nois hi participaran Arnau Monné 
(FCB) i  Bernat Canet (Cornellà At) 
als 100 m, Bernat Erta (FCB) i El-
vin Josué Canales (GEiEG) en 400 
m entre molts d'altres. 

ATLETISME
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El Palau d’Esports de Granollers 
va ser l’escenari de l’última jorna-
da i de totes les finals de la Grano-
llers Cup 2019, que es van dispu-
tar des del migdia fins a la nit de 
diumenge. 

El Balonmano Granollers (BMG) 
va ser el màxim guardonat amb 
tres trofeus, la mateixa xifra que 
en l’edició anterior, i tots tres amb 
equips masculins. D’una banda, 
l’equip en categoria júnior mascu-
lí va derrotar l’Handbol Parets per 
13 a 19, en la que va ser la segona 
final del torneig i el primer dels 
tres títols del club granollerí –i el 
primer finalista de l'entitat–. 

D’altra banda, el segon trofeu 
del BMG no va arribar fins a l’an-
tepenúltima final de la tarda, que 
precisament va enfrontar dos 

El BMG s'emporta tres trofeus a la 
Granollers Cup i col·loca sis finalistes

GRANOLLERS CUP  L'AEH LES FRANQUESES NO VA CLASSIFICAR CAP EQUIP PER A LES FINALS, EN QUÈ HI VA HAVER UN TOTAL DE DEU CONJUNTS DEL VALLÈS ORIENTAL

JÚNIOR MASCULÍ  El primer conjunt del BM Granollers en aixecar el trofeu

xavier solanas

equips de l’entitat, en la catego-
ria de juvenil masculí: el KH-7 i 
el KH-7 Sporting, amb un resultat 
favorable de 23-15 per al primer. 

Per últim, el Balonmano Grano-
llers va derrotar la selecció cata-
lana per 25 a 13 en la final en ca-
tegoria cadet masculí, en el partit 
que va tancar la Granollers Cup 
d’enguany.

Sis equips finalistes del BMG
En total, van ser sis els equips fina-
listes de l’entitat granollerina que 
van disputar les finals del torneig. 
Els dos equips femenins que van 
arribar a l’últim encontre no van 
poder alçar el trofeu: en categoria 
juvenil, el BMG va caure contra el 
BM La Roca per 14 a 12 en una 
emocionant final vallesana. I, en 

aleví femení, el Balonmano Gra-
nollers va perdre contra el Béziers 
–per 11 a 9–, en el que va ser l’únic 
títol del torneig per a un equip es-
tranger. De fet, el Béziers francès 
i el Byasen Handball Elite noruec 
van ser els dos únics clubs forans 
amb presència a les finals.

Les Franqueses, sense finalistes
Pel que fa a l’Handbol Les Fran-
queses, a diferència de l’any 
passat, cap equip de l’entitat va 
aconseguir classificar-se per a les 
finals de la Granollers Cup. 

Sumant el Balonmano La Roca –
guanyador de la final en categoria 
juvenil femení– i el Club Handbol 
Palautordera –que va derrotar el 
BM La Roca en la final en infantil 
masculí per 20 a 18–, en total van 

ser cinc equips campions del Va-
llès Oriental –un més que en l’edi-
ció del 2018–: tres del BMG, un 
del BM La Roca i un altre del CH 
Palautordera. 

Deu equips vallesans a les finals
A més, pel que fa als finalistes, els 
conjunts vallesans van dominar 
clarament la presència a les finals, 
amb deu equips; és a dir, la mei-
tat de la xifra total de finalistes; i 
el doble de la quantitat d’equips 
del Vallès respecte a la Granollers 
Cup de l’any passat. 

Aquestes deu formacions van 
estar repartides en quatre clubs: 
sis del BMG, dos del BM La Roca, 
un del Palautordera i un altre del 
Parets.

D'aquests equips del Vallès Ori-

ental, tres van ser femenins i set, 
masculins. L'únic femení que no 
era del BMG va ser el juvenil del 
Balonmano La Roca, que va derro-
tar el del BM Granollers.

En total, el Club Balonmano 
Granollers va classificar 19 equips 
per a la fase final dels 21 que el 
club va inscriure pel torneig. Per 
la seva banda, Les Franqueses en 
va classificar 8 de 13.

L'Esparreguera, primer campió
Pel que fa a la resta de con-
junts que van arribar a les finals, 
l’Handbol Esparreguera va ser el 
primer campió en derrotar per 17 
a 16 el Sant Llorenç, en la final en 
categoria júnior femení. 

En infantil femení, la selecció 
catalana va derrotar el Handball 
Elite per 17 a 7. En categoria aleví 
masculí, l’Handbol Club Laietà va 
doblar el caseller respecte al seu 
rival, l’Ègara (24 a 12). I, per úl-
tim, un equip de les Illes Balears, 
l’Handbol Puig d’en Valls, es va 
emportar el trofeu en la final en 
categoria cadet femení, en derro-
tar, per 16 a 12, l’Handbol Ribes, 
de Sant Pere de Ribes.  nil artiaga

Les xifres del torneig

En l'edició d'enguany de la Granollers 
Cup, han participat uns 4.900 juga-
dors. i 324 equips –15 menys que l'any 
anterior–. Han competit 77 conjunts 
internacionals –29 menys que l'any 
passat–; 188 catalans –tres més que al 
2018–; i 58 d'arreu de l'Estat –14 més 
que a l'edició passada–. En total, s'han 
jugat 30.066 minuts d'handbol –el que 
equival a tres dies–; i un total de 1.022 
enfrontaments, que s'han repartit en 
més de 300 al dia. Per últim, hi ha hagut 
un 44% d'equips femenins, respecte a 
un 56% de conjunts masculins.

HI HAN PARTICIPAT 
324 EQUIPS EN TOTAL

CADET MASCULÍ  L'últim equip campió del Balonmano Granollers a la Cup

xavier solanas



dj, 4 juliol 2019 31ESPORTS

ES VAN CANVIAR LES PISTES EXTERIORS PER PISTES COBERTES

L'onada de calor va incidir en el torneig
L’onada de calor va obligar l’organització de la Granollers Cup a traslladar  
tots els partits a l’aire lliure en pistes cobertes o interiors. D’aquesta 
manera, es van cancel·lar els enfrontaments del pàrquing del Palau, el 
pàrquing petit i la plaça de la Porxada. Els partits programats de la primera 
pista, es van traslladar al Pavelló Nou de la Roca del Vallès (els del dijous 
i els del divendres) i al pavelló El Sorralet de Montornès (els del dissabte 
i els del diumenge). D’altra banda, els encontres que s’havien de jugar al 
pàrquing petit, es van portar cap a Cardedeu, a la pista poliesportiva del 
Parc Esportiu Pompeu Fabra. I, per últim, els partits de la Porxada es van 
traslladar a l’Escola Municipal de Treball (EMT). A més, l'organització del 
torneig va instal·lar unes mànegues a l'exterior del Palau d'Esports perquè 
els jugadors i jugadores es poguessin remullar [a la fotografia].

xavier solanas

Dues campiones de 
l'AEH Les Franqueses 
amb Catalunya
LES FRANQUESES. Dues jugadores 
de l'Handbol Les Franqueses es 
van proclamar campiones de la 
Granollers Cup amb la selecció 
catalana, en la categoria d'infantil 
femení. Van ser Júlia Gómez i Lu-
cía Valencia, que van contribuir 
en la victòria del combinat català 
contra el Byasen Handball Elite de 
Noruega, amb un marcador final 
de 17 a 7.  

JÚLIA GÓMEZ I LUCÍA VALENCIA VAN GUANYAR EN INFANTIL

JÚLIA GÓMEZ I LUCÍA VALENCIA

pme les FranQueses

LA INAUGURACIÓ 
AL PALAU D'ESPORTS 
VA SER MOLT VISUAL 

El Palau d'Esports de Granollers va acollir el dimecres de la setmana passada al 
vespre una cerimònia d'inauguració, després de la que es va fer a la plaça de la 
Porxada amb tots els equips. La cerimònia del Palau va comptar amb una sèrie 
d'espectacles molt visuals, amb llums i colors, a càrrec de l'institut Celestí Bellera 
de Granollers. Es van escenificar coreografies conjuntes amb vestits que s'il·lu-
minaven amb la foscor. I la graderia del Palau també va col·laborar en l'especta-
cle visual amb les llanternes dels mòbils. Els padrins del torneig, Kaba Gassama i 
Marc Cañellas van fer uns parlaments per donar el tret de sortida de la competició 
i posar la cirereta del pastís a la cerimònia.

xavier solanas

L'ESPECTACLE DE LLUMS I COLORS VA ANAR A CÀRREC DE L'INSTITUT CELESTÍ BELLERA

225 voluntaris van 
ser protagonistes 
a la Granollers Cup
En total, van ser 225 els voluntaris 
que van col·laborar amb l'organit-
zació de la Granollers Cup 2019. 
El voluntariat va ser una peça 
indispensable per al bon fuciona-
ment de la competició, ja que feia 
tasques de control dels gols dels 
equips i els marcadors. Tots els 
voluntaris estaven repartits en di-
ferents seus. També ajudaven en 
tasques de bar, entre altres.  

x.solanas

EL VOLUNTARIAT  Els voluntaris van ser una peça clau en l'organització
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CULTURA
Musical de la Gent GranVisita guiada a l'exposició de retaule gòtic
L'Associació de la Gent Gran oferirà dissabte  
(19 h), al cinema Edison (antic Centre  
Cultural), un espectacle musical, amb el títol 
de Flors i violes. El muntatge tindrà noves 
cançons i actors.

Diumenge (12 h), la historiadora i assistent del comissari i documentalista 
de l'exposició Retorn a Granollers del retaule gòtic de Sant Esteve, Cinta 
Cantarell, hi farà una visita guiada. La mostra, al Museu de Granollers, no 
només permet admirar aquesta joia del gòtic català, sinó que també situa 
el context de la seva venda, al Granollers d'inicis del segle XX.

El Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) va acollir dijous la presen-
tació de la primera part de la si-
sena temporada d'Escena grAn, 
un projecte que suma el treball 
de cinc espais culturals –el mateix 
TAG, Llevant Teatre, la Nau B1 de 
Roca Umbert, la Casa de Cultura 
Sant Francesc i Can Palots de Ca-
novelles– per "buscar les millors 
propostes, travant complicitats 
amb l'espectador", deia el direc-
tor d'Escena grAn, Carles Ribell, 
qui recordava que en el període 
entre els propers setembre i ge-
ner s'hi han programat una setan-

tena d'espectacles, "variats i de 
qualitat artística". De fet, quan 
s'hi sumi la temporada de música 
clàssica, que es presentarà al se-
tembre, el nombre de propostes 
arribarà fins al centenar.

Per anar desgranant les princi-
pals propostes de la temporada, 
el periodista Eloi Vila va mantenir 
una xerrada amb els programa-
dors de les diferents sales, que as-
seguraven que "costarà triar" en-
tre una programació que enguany 
es presenta amb la imatge d'una 
margarida desfullada i el lema Sí 
que m'estima!

Pel que fa al TAG, Laura Llama-
zares destacava la posada en esce-
na de Jerusalem, una obra dirigida 
per Julio Manrique que s'estrenava 
dilluns al Grec de Barcelona, amb 
Pere Arquillué com a actor prin-
cipal en el paper d'un personatge 
marginal, un antiheroi. La progra-
madora del TAG també destacava 
Kingdom, la proposta de la com-
panyia Agrupación Señor Serrano, 
"tòtem del llenguatge no conven-
cional", en el marc de les propos-
tes GPS –Girem Propostes Singu-
lars–. Es tracta d'un espectacle de 
gran format que "ha estat premiat 

arreu del món", apuntava Llama-
zares. El TAG també rebrà Mishi- 
ma, que celebren 20 anys de trajec-
tòria amb el disc Ara i aquí, i Clara 
Segura i Bruno Oro en el muntatge 
Desconnexió, entre d'altres.

A la Nau B1, Carme Ramon hi 
proposa grups com Delafé, Ebri 
Knight, i Lildami i Suu, que pro-
tagonitzaran la primera sessió de 
trap de l'equipament. "Lildami fa 
trap en català allunyat dels es-
tereotips de drogues i violència 
d'aquest estil. El bolo ens fa il·lu-
sió perquè pot portar un públic 
que habitualment no ve", deia 
Ramon. A més, també destacava la 
nit dels bucs d'assaig de Roca Um-
bert, que comptarà amb les bandes 

toni torrillas

PROGRAMADORS  Eloi Vila, amb Miquel Fusté, Carme Ramon, Laura Llamazares, Montserrat Homs i Txell Remolins

PROGRAMACIÓ  LA PRIMERA PART DE LA SISENA TEMPORADA COMPTARÀ AMB UNA SETANTENA D'ESPECTACLES EN CINC ESPAIS ENTRE OCTUBRE I GENER

Julio Manrique, Clara Segura, Lildami 
i Mishima, noms propis a Escena grAn 66.000

ÉS EL NÚMERO D'ESPECTADORS 
DE LA TEMPORADA PASSADA, 
2.000 persones més que l'anterior, 
segons indicava el director gerent 
d'Escena grAn, Carles Ribell. A més, 
destacava que la programació  
va tenir un miler d'abonats, per  
tant, públic fidel als equipaments. 
La nova regidora de Cultura de  
Granollers, Maria Villegas, explicava 
que encara dos reptes de futur: "fer 
créixer la xarxa i fer-la extensible 
a tota la comarca" i "vetllar perquè 
l'accés a la cultura sigui igual per 
a tota la ciutadania". En aquest 
sentit, durant la presentació  
es va recomanar repassar els  
descomptes, com el 50% que tenen 
els joves entre 18 i 29 anys, així  
com els abonaments oberts  
(amb descomptes d'entre un  
20% i un 30% segons el número 
d'espectacles comprats).

Activitats 360º

Escena grAn aposta cada vegada més 
pels tallers, assajos oberts, presenta-
cions i converses abans i després dels 
espectalces per tal d'oferir a l'espec-
tador una experiència completa i que 
siguin més protagonistes. Així, es po-
drà aprofundir més en el detall de les 
propostes i els artistes.

UNA EXPERIÈNCIA 
COMPLETA PER 
A L'ESPECTADOR

locals Zanahorions i 3Golpes, així 
com amb els veterans BB sin sed 
com a caps de cartell, que dècades 
després del seu darrer treball tor-
nen amb La dirección que no tomo. 
A més, la Nau B1 encetarà una pro-
posta de metal a cada trimestre, 
fruit de l'èxit del passat concert de 
Soziedad Alkoholika. La propera 
temporada hi actuaran Crisix.

Tornant al teatre, l'auditori de 
Can Palots oferirà les comèdies 
Lapònia, amb el conegut Roger 
Coma; i Ovelles, de Flyhard Pro-
duccions, sobre tres germans que 

Continua a la pàgina següent
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ACROSS THE UNIVERSE  Un tastet del musical basat en temes dels Beatles

han heretat un ramat. El progra-
mador de l'equipament, Miquel 
Fusté, va destacar especialment el 
muntatge He man hé, de la compa-
nyia Zero en conducta, que hi bar-
reja dansa, teatre físic i una titella. 
"Al festival de titelles de Lleida 
ha triomfat molt; no us el po-
deu perdre", afirmava el progra-
mador qui, a més, indicava que el 
canovellí David Maqueda hi fa de 
tècnic i assistent de coreografia.

Les Impuxibles, convidades
Per la seva banda, Txell Remolins, 
de Llevant Teatre, recordava que 
els espectacles poden ser un bon 
regal, i proposava l'obra Akelarre, 
de The Felieuttes, un cabaret rei-
vindicatiu amb textos de Clàudia 
Cedó i música de Clara Peya. La pi-
anista també serà present en una 
altra proposta al TAG: Aüc de Les 
Impuxibles, que, de fet, seran la 
companyia convidada del TAG de 
la 2019-2020.

Aquestes dues propostes se su-
men a la mitja dotzena més pensa-
des en perspectiva de gènere, com 
el primer concert a la Nau B1 amb 
el rap electrònic i feminista de Pu-
pil·les! i la comèdia L'habitació del 
costat de La Brutal i dirigida per 
Julio Manrique, al TAG.  m.eras

El talent km 0 sempre és present a 
les temporades d'Escena grAn. De 
fet, en aquesta ocasió la gala inau-
gural, que comptarà novament 
amb la presentació d'Eloi Vila, tin-
drà com a colofó el concert Revo-
lution del cor Veus i cor Jove dels 
Amics de la Unió –un dels espec-
tacles revelació de la temporada 
passada–. 

A més, però, el canovellí David 
Maqueda portarà a Can Palots el 
muntantge Tornar a les arrels, que 
ha dirigit amb la companyia Va 
com va teatre, així com Llevat Te-
atre acollirà la coproducció d'Ar-
sènic Espai de Creació amb la sala 
Tantarambana Monster, de prop 
ningú és normal, una comèdia mu-
sical amb The Prinzelles sobre la 
necessitat d'acceptar-nos tal com 
som. De fet, Txell Remolins expli-
cava com sempre la voluntat de 
Llevant és donar cabuda als artis-
tes de Granollers i comarca.

Recordant els Beatles
Precisament, acabada la presen-
tació de la programació, a la porta 
del TAG, Sinofa Teatre oferia un 
tastet de l'espectacle Across the 
universe project, amb una tren-
tena d'intèrprets de la comarca 

"Els infantils són de 
tanta qualitat que 
no cal ser un nen 
perquè t'agradin
Els programadors unànimement 
afirmaven que els espectacles fa-
miliars que s'inclouran a la tem-
porada "són de tanta qualitat 
que no cal ser un nen perquè 
t'agradin". Entre les propostes, 
es repeteix el cicle per a nadons, 
així com el festival El més petit de 
tots, que durà al TAG la proposta 
de circ i dansa Jungla, de la com-
panyia Big Bouncers, així com els 
belgues Théâtre de la Guimbarde, 
amb Canto. El TAG també ha pro-
gramat Ludo, una posada en esce-
na de l'esperit del joc a través del 
circ, i la gira dels Lunnis amb la 
Lucrecia. En el marc de la progra-
mació estable de la Casa de Cultura 
Sant Francesc, la companyia Petita 
Brownie hi durà El Patufet; Aboon 
Teatre, Petit Baby Esfèric; Pamipi-
pa, El cargol treu banya; Giramàgic, 
Hai, la pescadora de somnis, i Txo 
Titelles, amb Cuac. També la Nau 
B1 dedicarà un concert als més 
petits, amb una sessió de rock en 
família per descobrir Queen. i

FAMILIAR

i músics en directe, que es va es-
trenar el juny a Cardedeu amb un 
gran èxit de públic. La directora, 
Laia Baraldés, explicava que es 
tracta d'una adaptació teatral de 
la pel·lícula de 2007 Across the 
Universe, que fa versions dels Be-
atles per parlar de l'esperit re-
volucionari dels 60 als EUA, amb 
les protestes contra la guerra del 
Vietnam, la lluita pel reestrabli-
ment dels drets dels afroameri-
cans, i el moviment hippy. A més 
d'actors d'arreu del Vallès Orien-
tal, el muntatge ha comptat amb 

l'ajuda de vuit coreògrafes, entre 
les quals Marta Carrasco; l'esce-
nografia dels germans Castells, i 
l'assessorament vocal del director 
d'In Crescendo, Lluís Pérez.

Nou cicle d'Aula Lírica
A més, també s'encetarà un nou 
cicle de sarsuela, de la mà de l'Aula 
Lírica de Granollers, amb la seva 
Gran Gala Lírica Catalana.

Tant Can Palots com el TAG tam-
bé obriran les portes als muntat-
ges dels Pastorets, entre altres 
propostes locals. 



dj, 4 juliol 201934

LA FURA IMPACTA DE 
NOU A ROCA UMBERT

La Fura dels Baus va tornar després d'anys a la fàbrica Roca Umbert, l'escenari 
triat per recuperar també una proposta dels 90, Manes, un muntatge de teatre 
gestual a l'estil furero més genuí, que tracta del retorn a l'instint i que no va deixar 
indiferent a ningú.

toni torrillas

ARTS ESCÈNIQUES  LA COMPANYIA VA PORTAR LA PROPOSTA 'MANES' A L'ANTIGA FÀBRICA

En mig any de vida el cinema Edi-
son –a l'antic Centre Cultural– ha 
projectat 87 pel·lícules, a les quals 
hi han assistit 14.127 espectadors. 
A més, al marge de les sessions 
que conformen la programació 
habitual –les sessions regulars, les  
familiars, el cinema clàssic i els do-
cumentals, el cinema de muntanya 
i el cicle Gaudí–, també s’hi han dut 
a terme 36 sessions per a escolars 
d’educació infantil, primària i se-
cundària, tant de cinema com de 
música i de teatre, amb un total de 
8.824 espectadors.

Coincidint amb l'efemèride, el 
cap de setmana passat l'Edison 
va fer la darrera projecció abans 
de la temporada estiuenca, en 
què impulsa el cicle de cinema 
a la fresca Cinemafreshhh!. Les 

sessions regulars tornaran el 12 
de setembre amb algunes nove-
tats, "perquè aquests mesos 
han servit també de rodatge i 
d’aprenentatge", explica Teresa 
Llobet, de l'Associació Cultural de 
Granollers, l'entitat que gestiona 
el cinema del carrer Joan Camps.

Temps de musicals a l'aire lliure
El Cinemafreshhh! es va encetar 
divendres al parc de Ponent, amb 
una col·laboració del cicle Liceu a 
la fresca. La programació habitual 
del Cinemafreshhh! al parc Torras 
Villà s'encetava, però, dimarts amb 
la comèdia d'èxit Campeones. Di-
marts vinent (22 h) arribarà una 
altra projecció al cèntric parc, que 
en aquesta ocasió farà protagonis-
tes els musicals. Es tracta d'El Gran 
Showman, una producció america-
na dirigida per Michael Gracey i es-
crita per Jemmy Bicks i Bill Condon, 
que explica la història de  Phineas 
Taylor Barnum, un visionari sortit 
del no-res, que va crear un especta-
cle freak que es va convertir en una 
sensació mundial. i m.e.

L'Edison fa mig 
any i atura les 
funcions a sala per 
sortir a la fresca

CINEMA  EL PARC TORRAS VILLÀ REP 'EL GRAN SHOWMAN'

En el primer semestre
de vida hi han passat
  14.127 espectadors i 

s'hi han vist 87 pel·lícules

L'escriptor, poeta, músic i divulga-
dor cultural Josep Pedrals serà avui, 
dijous (20.45 h), a Granollers per 
participar en un recital poètic a la 
fresca, al carrer Santa Elisabet, en-
tre la llibreria La Gralla i el restau-
rant La Gamba, organitzadores de 
l'activitat. La trobada, que compa-
ginarà poesia i un beure –La Gam-
ba convidarà a una cervesa a tots 
els assistents–, permetrà conèixer 
el llibre Els límits de Quim Porta de 
mà del seu autor. Pedrals hi ha fet 
un assaig novel·lat sobre qüestions 

de poètica i vida, en què els prota-
gonistes viuen tota mena d’aventu-
res a la recerca de l’ànima volàtil de 
Quim Porta, en el marc de la trilogia 
de Bolló: El furgatori, (2006), que es 
va convertir en obra de teatre, i El 
romanço d’Anna Tirant (1012), gua-
nyador del Lletra d’Or.

Pedrals és també autor dels po-
emaris Escola italiana (2003) i Ex-
ploradors, al poema! (2014), i mitja 
dotzena d'obres teatrals. El 2014 
va guanyar el premi Time Out al 
millor artista de Barcelona.  m.e.

La Gralla i La Gamba conviden 
Josep Pedrals a recitar al carrer

LITERATURA  ACABA DE PUBLICAR 'ELS LÍMITS DE QUIM PORTA'

Dansa integrada amb Liant la Troca
Divendres (20 h) la Nau Dents de Serra de Roca Umbert acollirà un nou 
muntatge de dansa integrada Liant la Troca. En aquesta ocasió hi es-
trenarà Carn, cendra i somni, un recorregut de patiments i anhels en 
el transcurs de la vida i l'arribada a la mort. Liant la Troca, dirigit per 
Jordi Cortés, compta amb persones amb diferents capacitats artístiques 
i motrius, que assagen a La Troca. L'espectacle és gratuït. 
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Després d'una primera experi-
ència reeixida, enguany torna La 
Lluïda, la festa major de Palou. 
Així, dissabte les Antigues Esco-
les, al passeig Francesc Fàbregas, 
acolliran concerts, vermut, cas-
tells i animació infantil. La Lluïda 
començarà amb una bicicletada 
popular dinamitzada per Grano-
llers Pedala, que recorrerà els 
entorns neorurals de Palou. Tot 
seguit (11.30 h) els Xics de Grano-
llers debutaran al poble de Palou, 
on no han actuat mai fins ara. I, en 
acabat, cap a les 12.30 h comença-
rà un vermut musical amenitzat 
per All Foll Friki Folk.

Ja a la tarda (18 h), el grup d'ani-
mació infantil vallesà En Faustí el 
Rondallaire i la banda Les Contra-
des farà el seu espectacle musical, 
ple de contes i humor.

A partir de les 21 h s'hi podrà 
sopar (hi ha opció vegana) i co-
mençaran els concerts, que comp-
taran amb Paula Peso, Fantàctels 
i Segonamà, una banda emergent 
arribada de les comarques tarra-
gonines. La festa s'acabarà amb el 
PD Barretina Soundsystem.

D'altra banda, Tres Torres viu-
rà el cap de setmana la seva festa 
major, organitzada per l'Associa-
ció de Veïns del barri. i

ALS BARRIS DE GRANOLLERS

Segonamà serà 
el cap de cartell de 
La Lluïda de Palou

Bellavista arrencarà avui, dijous, 
al vespre (22 h), la seva festa ma-
jor, la primera de les cinc que se 
celebren als pobles de les Fran-
queses. El primer acte de la Co-
missió de Festes serà, doncs, una 
sessió de cinema a la fresca amb la 
pel·lícula d'animació Coco.

La més d'una quarantena d'ac-
tivitats programades se succeiran 
a partir de divendres, amb una 
matinal de contacontes a la plaça 
Major, gimcana infantil i juvenil al 
parc del Mirador i un espectacle 
d'animació, de nou a la plaça. 

La cultura popular també serà 
ben present a la festa, que co-
mençarà oficialment a les 18 h 
amb la cercavila dels Gegants, 
Diables Encendraires i el Centre 
Municipal de Joves, que sortirà 
de la plaça Espanya per passar 
pels carrers Girona i Orient fins al 
passeig Andalusia. De fet, el ma-
teix divendres (22 h), els Encen-
draires començaran el correfoc 
infernal pel carrer Extremadura i 
passaran per la plaça de l'Esbarjo, 
els carrers Travessia, Barcelona i 

arxiu

ARROSSADA  Un dels actes més populars de la festa major

Bellavista enceta 
les cinc gresques 
franquesines

Ametllers fins al carrer Menorca.
Dissabte, a la mateixa hora, serà el 
torn del correfoc infantil. Les acti-
vitats dels Encendraires acabaran 
diumenge (21 h) entre el passeig 
d'Andalusia i la plaça Major, amb 
els San Fermines Infernals.

Altres entitats també organit-
zen actes festius, com la gimcana 
de l'associació Espirall, el joc heu-
rístic amb elements naturals  i la 
matinal de ioga de l'Espai Nadó, 
el jocs gegants –a l'estil Humor 
amarillo– del centre municipal de 
joves, el dinar de germanor de la 
Parròquia de Sant Francesc d'As-

n Les colles de Guillots i Suats també 
arrencaran la festa avui, dijous, amb la 
vuitena edició de la Caminada Nocturna, 
que sortirà a les 21.30 h de la plaça Major 
(cal inscriure's al facebook/guillotsisu-
ats). Les activitats continuaran divendres 
amb la ja tradicional Suada Guillada, una 
cursa d'obstacles pel centre de Bellavista, 
que sortirà a les 20 h de l'encreuament del 
Centre Cultural i la plaça Nova. Les colles 
també són les encarregades d'amenit-
zar la Canya Jove les matinades del cap 
de setmana a la carpa de la plaça Major. 
D'altra banda, dissabte, amb l'Hermandad 
Rociera, faran la xocolatada popular a la 
plaça Major (10.30 h), i després de dinar, 
a les 16 h, serà el moment de La becainada 
a la sala polivalent del Centre Cultural, per 
agafar forces. Finalment, diumenge (20 h) 
arribarà l'activitat estrella de Guillots i Su-
ats, que competiran en la mítica estirada 
de tractor infantil i d'adults.

GUILLOTS I SUATS 
ORGANITZEN CINC 
ACTIVITATS D'ÈXIT

sís i el festival de Festa Major dels 
grups de l'Escola de Dansa de l'As-
sociació de Veïns.

Els balls i la música també seran 
elements clau de la festa a la carpa 
de la plaça Major, on seran ame-
nitzats pels grups Mil Hombres 
(divendres) i l'Orquestra Energy 
(dissabte).

Com cada any, la festa es clourà 
diumenge (22.15 h) amb un es-
pectacle de varietats, enguany de 
la mà del monologuista Joan Do-
mínguez, el trasformista Marvin 
Salas i el mag Jordi Quimera, a la 
carpa de la plaça Major. 

FESTES MAJORS  ENTRE DIJOUS I DIUMENGE S'HAN PROGRAMAT UNA QUARANTENA D'ACTIVITATS PER A TOTES LES EDATS
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 04 al diumenge 07 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

32º 19º 32º 19º 32º 20º 31º 20º

GRANOLLERS. Els vallesans Red-
Led –guanyadors del concurs [És]
Música– i Aldarull van escalfar 
l'ambient divendres, a la primera 
nit de concerts del festival Musik 
N Viu. El mestissatge eclèctic d'Al-
darull –amb barreja d'ska, rock, 
punk i folk– va aplegar ja cente-
nars de joves a l'escenari del parc 
Torras Villà, que també va veure 

passar Zapato y Cordón i Crim, el 
cap de cartell de la nit programa-
da per Jovent Republicà. 

Dissabte va ser el torn d'Ausa 
i Asgram que van omplir el parc 
de propostes indie, amb Isla Iglú 
i Ljubliana & The Seawolf com a 
grups estrella. Amb tot, les pro-
postes més properes de Golíat, 
Psychotropic Swamp i Nologo 

també van demostrar el talent so-
bre l'escena.

El Musik N Viu continuarà el 
divendres 12 i el dissabte 13 al 
Parc Firal, amb els concerts pro-
gramats per Jovent Ignorat i Dia-
bles de Granollers, que han con-
fiat en bandes com Auxili, Miquel 
del Roig, Adala & The Same Song 
Band i Andana, entre d'altres.  

xavier solanas

MÚSICA  ELS FESTIVAL D'ESTIU VA VIURE EL PRIMER CAP DE SETMANA DE CONCERTS AL TORRAS VILLÀ

Musik N Viu, primera tanda d'èxit

ALDARULL  La banda vallesana va escalfar l'ambient de la sessió de divendres del Musik N Viu

Dtumbala durà la 
rumba i la copla al 
cívic de Can Bassa
En el marc del cicle Les dones pre-
nem l'escenari als centres cívics 
de Granollers, divendres (21.30 
h) l'equipament del barri de Can 
Bassa rebrà la banda de Sabadell 
Dtumbala, encapçalada per  la 
cantant Cristina Ruiz, coneguda 
com la Chispita. La veu potentís-
sima d'aquesta intèrpret es posa 
al servei de les coples i les rumbes 
de la dècada dels 80, versionades 
amb pinzellades d'humor i un xou 
enfocat per fer ballar. 

El cicle Obert x Vacances de Roca 
Umbert inicia les propostes musi-
cals amb el concert de Judit Ned-
dermann, que avui hi presentarà 
el seu tercer disc Nua (Satélite K, 
2018), un treball en què despulla 
la seva trajectòria vital i que tras-
llada tant reflexions íntimes com 
reflexions sobre el món.

La jove cantant i compositora ha 
rebut diversos reconeixements pels 
seus anteriors treballs –el 2014, el 
premi Descobertes de l'Strenes, i 

el 2016, premi Enderrock a la mi-
llor cançó d'autor, entre d'altres–. 
A banda del projecte en solitari és 
també la cantant de The Gramo-
phone Allstars Big Band, i ha col·la-
borat amb artistes com Clara Peya 
i Toni Xuclà, així com puntualment 
amb Joan Manuel Serrat, Macaco, 
Blaumut i un llarg etcètera.  m.e.

Judit Neddermann presenta 
'Nua' a l'Obert x Vacances

Dj 4 de juliol, 21 h
Terrassa del bar Roca Umbert. Gratuït
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AGENDA
Mar Coll i Jordi Oriol, al Gandulegem
Les gandules de la plaça de davant de Dents  
de Serra, a Roca Umbert, serviran dimecres  
(19.30 h) per descansar a l'ombra mentre s'escolta 
el diàleg sobre el fet literari entre la cineasta  
Mar Coll i l'autor i actor Jordi Oriol.

Mollet del Vallès és una de les quatre subseus del World Roller Games Barcelona 
2019, que es disputa des de dimarts fins dissabte. El municipi acollirà aquesta  
disciplina al Pavelló Municipal d'Esports Riera Seca, on es podran veure els 
partits del mundial femení i masculí sèniors de Roller Derby. Hi participaran un 
total de 16 equips de vuit països: Espanya, Japó, Estats Units, Austràlia, Costa 
Rica, Anglaterra, la Xina i Colòmbia. El Roller Derby, un esport encara minoritari 
al país, consisteix en un circuit ovalat on corren dos equips amb cinc patinadors 
cadascun. Cada equip puntua cada cop que un d'ells, el jammer, avança jugadors 
contraris. El altres no puntuen: ajuden a obstaculitzar els corredors de l'altre 
equip. Avui, dijous, es jugaran partits masculins a les 9 i a les 10.30 h, i femenins, 
a les 12 i les 13.30 h. Dissabte serà el torn de les semifinals, les masculines 
a les 15 i 19 h, i les femenines a les 18 i 19.30 h. El campionat mundial es clourà  
diumenge. A Mollet es disputaran els partits entre tercers i quarts classificats  
masculins (9 h) i femenins (10.30 h), i les finals, la masculina a les 
12 h i la femenina a les 13.30 h al cèntric pavelló del parc de les Pruneres.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 4
21.30 h Plaça Major de Bellavista
Festa Major. Sortida de la vuitena 
caminada nocturna 
A les 22 h, cinema a la fresca
DIVENDRES, 5
10.30 h Plaça Major de Bellavista
Festa Major. Contacontes 
i gimcana infantil i juvenil. 
A les 12 h, espectacle d'animació
16 h Casal d'Avis de Bellavista
Festa Major. Concurs de petanca
18 h Bellavista
Festa Major. Cercavila
19.30 h Plaça Major de Bellavista
Festa Major. Presentació de la festa
20 h Centre Cultural de Bellavista
Festa Major. La Suada Guillada
21 h Plaça Major de Bellavista

world roller games

DIJOUS, 4
10 h Roca Umbert
Taller de repertori Radical Light 
amb Salva Sanchis
17.30 h Centre cívic Can Gili
Tardes Kanalla (infants d 6 i 12 anys)
18.30 h Carrer Sant Elisabet (davant
dels restaurant La Gamba)
Rectital poètic amb Josep Pedrals
21 h Roca Umbert
Concert amb Judith Neddermann
DIVENDRES, 5
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans 
20 h Roca Umbert
Carn, cendra i somni. A càrrec  
de Liant la Troca
21 h Gra. Equipament juvenil
Dnit: Concert de La Rateta ja 
no escombrava l'escaleta
21.30 h Centre cívic Can Bassa
Concert amb Dtumbaga
DISSABTE, 6
8 h Av. Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Parc Firal 
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes). 
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Ass. d'Aturats
10 h Plaça Lluís Perpinyà
Encats solidaris. Protectora Vilanimal
10 h Centre cívic Palou
La Lluïda. Festa de Palou. 
9.45 h Bicicletada popular. 
11.30 h Actuació dels Xics. 
12.30 h Vermut amb All foll friky folk
18 h Masia de Tres Torres
Festes del barri de Tres Torres.  
Espectacle de bombolles de vapor. 
19 h Defensa personal per a dones. 
20 h Animació del grup de balls de saló. 
20.30 h Pintxorrada i botigarrada. 
22 h Ball amb l'orquestra Sandalo
18 h Gra. Equipament juvenil

Mollet és subseu del World 
Roller Games Barcelona

Ajuntament de Granollers 
El Granollers de 1979. Exposició 
de l'Arxiu Municipal de Granollers 
(AMGr). Fins al 2 d'agost
Museu de Granollers  
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
Afinitats. Permanent. 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent

Eco-Party. Save the planet
19 h Cinema Edison
Flors i violes, nou espectacle musical 
de l'Associació de Gent Gran
21 h Centre cívic de Palou
Concert amb Paula Peso
23 h Casino de Granollers
Festa dels anys 80
DIUMENGE, 7
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l'exposició Tu investigues
12 h Museu de Granollers
Visita a l'exposició Retorn a Granollers 
del retaule gòtic de Sant Esteve
12 h Masia Tres Torres
Festa major del barri. Parc infantil i 
activitats reflrescants
19 h Casino de Granollers
Ball social
DIMARTS, 9
22 h Parc Torras Villà
Cinemafreshhh! El gran showman
DIMECRES, 10
17.30 h Centre cívic Can Gili
Tardes Kanalla

Espai Tranquil Barbany
Exposició Un món en què el 
gènere no definirà la mesura dels 
nostres somnis, del talleret de 
l'Elena Frauca. Fins al 8 de juliol 
Artemisia, art & tendències
Inauguració de la mostra 
Paraula i dibuix en harmonia, 
de Teresa Costa-Gramunt i 
Adelaida Murillo. Fins al juliol

Festa Major. Ball de la Gent Gran
22 h Bellavista
Festa Major. Correfoc infernal
23.30 h Plaça Major de Bellavista
Ball per a tothom. A la 1.30 h, Canya jove
DISSABTE, 6
9 h Camp de tir
Festa Major de Bellavista. 
Campionat de Tir
10 h Plaça Major de Bellavista
Festa Major. Panera dels tresors, 
amb xocolatada popular, espectacle 
d'animació i festa de l'escuma
14 h Plaça Major de Bellavista
Festa Major. Arrossada popular, 
tobogan aquàtic i jocs gegants
18 h Centre Cultura de Bellavista
La Becainada
18 h Plaça Major de Bellavista
Festa Major. Zumba. 
A les 19 h Mostra d'entitats i a les 
20.30 h Exhibició del Gimnàs Nokachi
22 h Barri de Bellavista
Festa Major. Correfoc infantil
23 h Plaça Major de Bellavista
Festa Major. Ball per a tothom. 
I a partir de les 2 h, Canya jove
DIUMENGE, 7
9.30 h Parc del Mirador
Festa Major. Matinal de ioga
11.45 h Plaça Major de Bellavista
Festa Major. Processó i missa
12.30 h Plaça de l'Esbarjo
Festa Major. Sardanes i vermut d'entitats
14 h Plaça Major de Bellavista
Festa Major. Dinar de germanor. 
18 h Festival de FM
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert de fi de curs de les corals 
Xeremella i Camins 
20 h Plaça Major de Bellavista
Festa Major. Estirada de tractor. 
21 h Sanfermines infernals. 22 h Comiat 
de la festa i espectacle de varietats
DIMECRES, 10
21.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Espectacle de teles acrobàtiques
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