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EN PORTADA

Alerta roja per 
l'abús de consum 
de plàstics 
El Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Oriental alerta de l'increment de 
preus que hi haurà per fer ús de l'abocador
GRANOLLERS. La recollida selectiva 
de residus millora lentament al 
Vallès Oriental. Segons dades de 
l’Agència de Residus de Catalunya, 
la comarca va reciclar l’any passat 
el 40,8% de les escombraries, un 
2,6% més que l’any anterior. Les 
dades continuen sent inferiors a la 
mitjana catalana, que l’any passat 
va situar-se en gairebé el 42% de 
residus reciclats. El creixement és 
generalitzat a totes les fraccions de 
la brossa: l'orgànica, el paper i car-
tró, els envasos –sobretot plàstic– i 
el vidre, tot i que també augmenta 
el total d'escombraries generades 
(+2,9%), una tendència que s’asso-
cia a la recuperació econòmica i a 
l’increment del consum.

La Unió Europea ha marcat l’ob-
jectiu d’arribar al 50% de reciclatge 
de residus el 2020. “Al Vallès Ori-
ental hem superat el 40% des-
prés d’uns anys d’estancament, 
i ara toca fer un esprint més fort 
per assolir aquesta xifra”, diu 
Joan Daví, president del Consorci 
per a la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental. De fet, una de les mesu-
res per incentivar la separació de 
residus és l’encariment de la taxa 
dels abocadors. A Catalunya, enviar 
una tona de residus a aquesta ins-
tal·lació té un preu de 41 euros de 
cànon municipal. La previsió és que 
l’any que ve sigui de 47 euros i l’any 
2025 de 77 euros per tona. “Com 

838,7
TOT I QUE LA TENDÈNCIA EN LA
SEPARACIÓ DE RESIDUS VA A L'ALÇA,
l'àmbit del Consorci de Residus
continua per sota de la mitjana 
catalana: 15,97 kg per habitant i any 
pels 19,22 kg per habitant i any 
de Catalunya l'any 2017. 
En el cas concret de Granollers,
l'any 2017 van recollir-se
706,04 tones d'envasos lleugers, 
mentre que el 2018 van ser 838,67,
el que suposa un increment en 
només un any del 18,78%.

a l’hora de recordar què es pot 
abocar al contenidor groc, que 
no és qualsevol tipus de plàstic, 
sinó només envasos lleugers”. La 
recollida d’aquesta fracció de resi-
dus és, de fet, la que més ha crescut 
els darrers anys. Al Vallès Orien-
tal, per exemple, s’ha passat de les 
6.014 tones recollides el 2016 a les 
7.180 l'any passat, un 19,4% d’in-
crement en només dos anys. Mal-

grat les bones xifres, Daví també 
indica que “calen més polítiques 
que incentivin que els produc-
tors i distribuïdors redueixin 
l’ús de plàstics a l’hora d’em-
bolicar els seus productes”, i en 
aquest sentit valora positivament 
la directiva europea que prohibirà 
d'aquí dos anys la comercialització 
d’alguns objectes de plàstic d'un 
sol ús, com canyetes, coberts de 

plàstic o bastonets de les orelles. 
La Generalitat, de fet, ha assegu-

rat que avançarà l’adaptació de la 
directiva per aplicar-la al més aviat 
possible, ja que d’aquesta manera 
es preveu reduir bona part dels 
residus plàstics que es generen. 
“Ens hi hem de posar molt serio-
sament, perquè ens hi juguem el 
futur del planeta i del medi am-
bient”, conclou Daví. i x.l.

CAMPANYA PER PROMOURE EL RECICLATGE 
D'ENVASOS EN BARS, RESTAURANTS I CAFETERIES
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, 
en col·laboració amb l'entitat Ecoembes, va iniciar fa unes 
setmanes un projecte de reciclatge dels envasos lleugers 
procedents de l'hostaleria, la restauració i el càtering. El 
programa es desplega a Granollers i a nou municipis més 
de la comarca, que representen el 70% de la població total 
del Vallès Oriental. La campanya pretén afavorir la par-
ticipació d'aquests establiments en la recollida selectiva 
dels envasos lleugers, i incrementar els índexs de recolli-
da dels envasos procedents d’aquests tres sectors.

Per desenvolupar el projecte, s'ha fet un inventari de 
tots els establiments d'hostaleria, restauració i càtering 
d'aquests municipis, uns 870, per detectar les necessitats 

en matèria de reciclatge i definir el material que cal per fer 
una separació adequada dels residus i els inconvenients 
que troben per reciclar. També es visita els negocis per 
explicar-los la iniciativa, lliurar-los el material necessari 
per separar els residus correctament i es fan formacions 
per aconseguir una correcta separació dels residus. A 
més, també es lliura a cada establiment adherit un segell 
que acredita la seva participació en la iniciativa.

La campanya pretén augmentar els índexs de recollida 
selectiva i acostar-se als objectius marcats per Europa: 
arribar al 50% de recollida selectiva l’any 2020, al 55% el 
2025, al 60% el 2030 i al 65% el 2035. A Catalunya l’ob-
jectiu és encara més ambiciós: arribar al 60% l’any 2020.

arxiu

més malament fem el reciclatge 
més car ens costarà a la butxa-
ca”, diu Daví, qui també aposta per 
reforçar les campanyes de sensibi-
lització. "Informar a peu de con-
tenidor, per exemple, és eficaç 



dj, 11 juliol 20194

La patronal catalana de la petita i 
mitjana indústria Pimec també va 
alertar la setmana passada, en el 
marc del fòrum sobre la desplas-
tificació de la indústria, de l’excés 
de residus de plàstic que encara es 
generen en l’àmbit de la producció 
industrial. 

La patronal recorda que la majo-
ria de les 50.000 empreses del sec-
tor de la transformació del plàstic 
de la UE són pimes i avisa les com-
panyies que el 2030 tots els enva-
sos de plàstic introduïts al mercat 
europeu hauran de ser reutilitza-
bles o reciclables. Així mateix, a 
partir de 2021 no es podran co-
mercialitzar bastonets, coberts, 
plats, palletes, remenadors de 
begudes, recipients per aliments 
i begudes de poliestirè expandit, 
i a partir de 2025 les ampolles de 

PET hauran de tenir almenys un 
25% de plàstic reciclat. 

El president de Pimec, Josep Gon-
zález, alertava que Europa genera 
cada any 25,8 milions de tones de 
residus de plàstic i que només en 
recicla un 30%, i destacava que el 

85% de la brossa marina és residu 
de plàstic, un 50% del qual és plàs-
tics d'un sol ús. “Cal reaccionar en 
l’àmbit empresarial per millorar 
el medi ambient i combatre les 
conseqüències del canvi climà-

tic”, indicava. En la mateixa sessió, 
el conseller de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat, Damià Calvet, 
assegurava que “cal reforçar la 
sensibilització perquè la ciuta-
dania s’impliqui en la gestió dels 
residus”, i explicava les mesures 
que impulsa el govern per reduir 
els plàstics d’un sol ús a l’adminis-
tració pública i a la societat en ge-
neral. “No criminalitzem el plàs-
tic, només volem eliminar-ne 
l’abús i buscar noves oportuni-
tats de negoci innovant i fomen-
tant l’ecodisseny”, concloïa. 

Per la seva banda, Carlos León, 
membre de la comissió de sosteni-
bilitat de Pimec, alertava que “cada 
minut consumim al món un mi-
lió d’ampolles de plàstic i 10 mi-
lions de bosses, unes xifres in-
sostenibles pel medi natural”. i

La patronal Pimec planteja la
desplastificació de la indústria

"Cal reaccionar
en l'àmbit empresarial 
per combatre els efectes
del canvi climàtic"

L’empresa de distribució alimen-
tària Sorli, amb seu a Granollers, 
ha començat un procés de substi-
tució de totes les bosses de plàstic 
dels seus establiments per bosses 
compostables i de ràfia. D’aquesta 
manera, Sorli eliminarà totes les 
bosses de plàstic als més de 100 
supermercats que té a Catalunya, 
fet que suposarà una inversió ad-
dicional per a la firma de 200.000 
euros anuals. L’eliminació de les 
bosses de plàstic es farà tant a les 
caixes com a les seccions dels es-
tabliments i s’emmarca en l’apos-
ta de la companyia per la sosteni-
bilitat mediambiental.

Segons el Parlament Europeu, 
que prohibirà la comercialització 

de productes de plàstic d’un sol 
ús el 2021, els productes de plàs-
tic són els causants del 70% de la 
brossa marina i esdevenen parti-
cularment problemàtics els pro-
ductes lleugers d’un sol ús, com 
les bosses, perquè, entre d’altres, 
poden absorbir toxines.

La companyia granollerina 
compta actualment amb diferents 
línies d’activitat, com són els 
supermercats, les botigues Sorli 
Nyam, les gasolineres, els centres 
esportius i de salut, els restau-
rants i cafeteries i un centre co-
mercial exclusiu (Sorli Emocions), 
que inclou un hotel de 4 estrelles. 
Prop de 1.800 persones treballen 
actualment a Sorli. 

Sorli, amb seu a Granollers, 
elimina les bosses de plàstic 
dels seus supermercats

LA GRANOLLERINA NÚRIA VILA, REFERENT DEL GREEN DESIGN, APOSTA PER UN CANVI D'HÀBITS

sorli discau

SUPERMERCATS  La firma s'avança així a la prohibició que s'aplicarà el 2021

Núria Vila és una directora d’art i 
dissenyadora gràfica granollerina 
que amb el temps s'ha convertit en 
un dels referents del green design, 
una disciplina que busca reduir 
la petjada ecològica en el disseny, 
l’elaboració i la comercialització 
de productes. Des de fa una dèca-
da, Vila ofereix solucions el màxim 
d'ecològiques i sostenibles pos-
sibles perquè les empreses mini-
mitzin el seu impacte ambiental. 
"De les tres r –reduir, reciclar i 
reutilitzar–, la més important és 
reduir, ja que el volum de resi-
dus que generem és immens, i 
sovint acaba al mar", assenyala. 
"És absurd utilitzar una sola ve-

gada una ampolla de plàstic que 
té una vida útil molt més llarga 
que la nostra", diu. Amb tot, Vila 
considera que tampoc no s'ha de 
"demonitzar" el plàstic, sinó de 
qüestionar-se com s'utilitza i d'ad-
metre la pròpia responsabilitat. 
"El plàstic és un bon material: 
és barat, pesa poc, és aïllant... té 
moltes qualitats positives, però 
la petjada ecològica que deixa és 
innegable", diu. Per això assegura 
que cal més pedagogia i plantejar 
un canvi d'hàbits que impliqui la 
"reduir-ne l'abús" tant en l'àm-
bit domèstic com empresarial, on, 
per sort, "cada vegada hi ha més 
consciència". Més enllà de la seva 

Sorbos és una microempresa amb arrels franquesines, avui amb seu a Montornès, 
que ha creat la primera canya comestible del món amb l'objectiu de substituir  
el plàstic d'un sol ús per un altre de totalment sostenible i proporcionar al client 
una nova experiència de consum. La seva aposta per l'R +D+I, l'obertura de  
nous mercats i el seu compromís mediombiental la van fer mereixedora a l'octubre 
del Premi a la Microempresa més competitiva en la 31a edició dels Premis Pimes.

L'opció de les canyes comestibles

n.v.

NÚRIA VILA

tasca professional com a dissenya-
dora d'envasos compostables, Vila 
també és responsable actualment 
de l’exposició Plàstic. Genial o per-
vers, tu com ho veus?, que es pot 
veure fins al gener al Museu Vida 
Rural de l’Espluga de Francolí.  x.l.

"Hem d'admetre que els
responsables som nosaltres"

EN PORTADA
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GRANOLLERS. Plastic Air City, un 
projecte de reciclatge i reutilització 
del plàstic desenvolupat en l'assig-
natura optativa d'Emprenedoria 
de 4t d’ESO a l’Escola Municipal 
del Treball, ha estat aquest curs un 
dels cinc guanyadors del Campus 
Repte Emprèn 2019, un programa 
formatiu convocat per l'Obra Social 
de La Caixa en què s’han presentat 
1.237 projectes de tot l’Estat i que 
busca fomentar les capacitats em-
prenedores dels joves. El projecte 
de l’EMT és el disseny de mobiliari 
urbà intel·ligent, fabricat amb am-
polles de plàstic reciclades. Des-
prés d'un procés de transformació, 
les ampolles es converteixen en 
un filament de plàstic que pot uti-
litzar-se per a la impressió en 3D 
d’una marquesina autosostenible 
–dotada de plaques solars i façana 
verda–, capaç de regenerar l'aire i 
de connectar-se amb el ciutadà per 
conèixer els nivells de contamina-
ció registrats a temps real. 

Per dur el projecte a la pràctica, 

Un projecte de reciclatge de l'EMT,
premiat amb un viatge a Silicon Valley

e.t.

A LA SEU DE GOOGLE  El grup de 4t d'ESO de l'EMT que ha viatjat a Silicon Valley guardonat pel seu projecte emprenedor

i no només un prototip, com tenen 
ara, “només caldria una impres-
sora 3D de grans dimensions 
que imprimir la marquesina a 
mida real”, explica la professora 

del grup que ha desenvolupat el 
projecte, Eva Tapia.

De fet, com a premi, ella i els sis 
estudiants de l’EMT que hi ha par-
ticipat –Laia Sánchez, Laura Gil, 

EN PORTADA

Aymará Danieluk, Pol Sánchez, Al-
bert Badia i Adam Gamraoui–, han 
viatjat del 27 de juny al 6 de juliol 
a Silicon Valley, als Estats Units, on 
han pogut visitar la seu de grans 

empreses com Twitter, Google i 
Instagram, entre d’altres, i conèixer 
com alguns treballadors s’hi han 
pogut desenvolupar professional-
ment. “Ha estat una experiència 
única, molt enriquidora”, explica 
Tapia, qui valora l’esforç dels joves 
a l’hora de dissenyar un producte 
innovador i alhora sostenible.  

Un projecte viable
El viatge també ha servit perquè els 
alumnes aprofundeixin en el pro-
jecte i per millorar algunes de les 
propostes inicials. “Havíem pre-
vist una aplicació mòbil connec-
tada al mobiliari urbà perquè 
els ciutadans coneguessin en tot 
moment quina era la qualitat de 
l’aire, però finalment hem disse-
nyat un sistema perquè sigui la 
mateixa marquesina que, amb 
uns panells de llums led, mos-
trin la informació sense neces-
sitat de cap aplicació”, diu Tapia.

Després de l’experiència, el grup 
assistirà el 18 de setembre al Cos-
mocaixa a l’acte de cloenda del 
Repte Emprèn, una fita important 
perquè “donarem resposta als 
reptes que van plantejar-nos 
al maig, quan vam guanyar el 
premi”, i perquè “professionals 
d’empreses reals valoraran la 
viabilitat i el recorregut que pot 
tenir el nostre projecte”.  x.l.

Alumnes de 4t d'ESO dissenyen una marquesina intel·ligent feta amb ampolles reciclades
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Canvi climàticJornada de prevenció del càncer del pell al CNG
Divendres (19 h), el Museu de Ciències 
Naturals projectarà el documental  
Canvi climàtic. Qui futur ens espera?,  
en el marc del projecte EYES, adreçat a 
joves. L'aforament és limitat.

GRANOLLERS. El crim de la jove 
Vianca Alejandra Roca es confir-
mava la setmana passada com a 
un nou cas de violència masclista. 
Els Mossos d’Esquadra detenien 
la parella de la jove de 25 anys 
que va ser trobada morta el 9 de 
setembre de l'any passat a la lle-
ra del riu Congost a Granollers, 
després que hagués desaparegut 
el 16 de juliol. Joel P., de 28 anys 
i nacionalitat dominicana, va ser 
arrestat l'1 de juliol a l'Hospitalet 
de Llobregat després d'un procés 
d'investigació i de reunir proves 
contra ell. El jutjat de Violència 
contra la Dona número 1 de Gra-
nollers, que investiga la mort de la 
noia, decretava dimecres la seva 
presó provisional sense fiança, 
mentre que el cas continua sota 
secret de sumari.

Vianca Roca vivia a la zona del 
centre de la ciutat –carrer Verge 
de Núria– amb el seu fill de 6 anys. 
La seva família no en sabia res des 
del 16 de juliol, quan va anar amb 
la parella a casa de la seva mare 
per deixar el fill i sortir a sopar. 
L'endemà la mare tenia un mis-
satge al mòbil de la noia, i no hi va 
poder contactar més.

El marit va explicar l'endemà 
que s'havia discutit amb la Vianca, 
que es van separar i que, quan va 
tornar a casa, ja no la va trobar. La 
noia treballava en una empresa de 
cosmètica, que l'endemà va alertar 
de la seva desaparició, quan no es 
va presentar a treballar. La família 
va penjar cartells i va demanar la 
col·laboració ciutadana per trobar 
la jove desapareguda i, fins i tot, 
es van organitzar cerques amb vo-
luntaris per l'entorn de Granollers.

El cos de la jove es va localitzar 
al setembre, dos dies després dels 
aiguats a Granollers, i és possible 
que aquests facilitessin que el cos 
quedés visible a la llera del Con-
gost més d'un mes després de la 
desaparició. Un veí que hi passe-
java va ser qui va alertar la policia, 
que trobar el cos en avançat estat 
de descomposició i signes de vio-
lència.

La família llavors va denunciar 
com des de la desaparició fins a 

La parella de Vianca Roca, apareguda 
morta l'any passat, ingressa a presó

Prop de 200 persones es van 
concentrar a la plaça per condem-
nar l'assassinat de Vianca Roca. 
L'Ajuntament havia convocat tres 
minuts de silenci i llegia un mani-

xavier solanas

TRES MINUTS DE SILENCI  Concentració dijous a la Porxada per condemnar la mort de Vianca Roca

Amb el lema Amb la pell no s'hi juga, avui, dijous –de 10 a 14 h– 
el Club Natació Granollers (CNG) acollirà una jornada de l'Associació 
Espanyola Contra el Càncer (AECC) per informar i donar consells per 
prendre el sol de manera responsable. Es repartirà protecció solar 
entre els usuaris per conscienciar de la importància de protegir la pell.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE  DIJOUS PROP DE 200 PERSONES ES CONCENTRAVEN A LA PORXADA PER CONDEMNAR ELS FETS I DEMANAR QUE S'ESCLAREIXIN 

cup

la identificació del cadàver van 
passar tres mesos en què van sen-
tir-se desamparats per part de les 
institucions. De fet, a l'octubre es 
preguntaven "si estaríem en la 
mateixa situació si la Vianca, 
en comptes de ser de família 
d'origen bolivià i humil, hagués 
tingut diners i grans cognoms 
d'aquí".

"Alleujats, però tristos" 
Ara la germana de la víctima ex-
plica que se senten "alleujats 
per la detenció, però tristos 
perquè encara conservàvem 
un bri d'esperança que fos viva 
perquè no vam arribar a veure 
el cos", que es va trobar en un 
avançat estat de descomposició. 
La família encapçalava –amb foto-
grafies i samarretes amb el rostre 
de la Vianca– la concentració que 
l'Ajuntament va convocar dijous a 
la Porxada, un cop confirmat que 
la mort de la Vianca és un cas de 
violència masclista. 

"Volem justícia per la Vianca i 
que el judici serveixi per esclarir 
els fets", deia la germana de la jove 
assassinada, qui recordava que el 
detingut va ser la darrera persona 
en veure-la en vida i, per tant, la fa-
mília sempre n'havia sospitat.

fest de condol, rebuig i "condem-
na contundent" dels fets. El text 
recordava que la violència mas-
clista no només és un problema de 
les dones, sinó de tots i totes. "Les 

dones aguanten en silenci les 
agressions perquè encara vivim 
en una societat masclista. Calen 
esforços en la prevenció i cons-
cienciació social perquè les re-
lacions es basin en el respecte i 
la igualtat", concloïa el manifest.

A l'acte hi van participar l'al-
calde i la majoria de regidors del 
govern socialista, així com altres 
representants dels grups munici-
pals d'ERC, Junts i Primàries, i mi-
litants de la CUP i de moviments 
feministes de la ciutat. i m.e.

Acte de suport a la noia violada a Manresa
Entitats feministes van convo-
car la tarda de dilluns a les pla-
ces dels ajuntaments concentra-
cions de rebuig a la presumpta 
violació reiterada per part de 
set joves d’una noia de 14 anys 
durant una festa celebrada a 
Manresa l’octubre de 2016.

La convocatòria, a la qual s'ad-
herien sindicats i organitzacions 
socials, coincidia amb la segona 
jornada del judici als 7 imputats 
per aquesta violació múltiple. La 
fiscalia demana que les penes 
aplicades siguin per abús sexu-
al, mentre que la defensa parla 
d’agressió. La fiscalia, però, no 
descarta demanar penes per 
agressió, en lloc d’abús, un cop 
escoltats tots els testimonis.

Aquesta mateixa discussió ja 
es va produir durant el judici de 
la Manada a l’Audiència Provin-

LA CONCENTRACIÓ VA COINCIDIR AMB EL JUDICI ALS SET JOVES QUE VAN AGREDIR LA MENOR

SOTA LA PORXADA  S'hi va llegir un manifest contra la violència masclista

48
ÉS EL NÚMERO DE DONES 
ASSASSINADES EL 2018 A L'ESTAT 
un cop es compta la Vianca, que va 
morir el juliol passat. Divendres, la 
delegació per la Violència de Gènere 
donava per confirmat que es tracta 
d'un crim masclista. La delegada  
del govern espanyol a Catalunya, 
Teresa Cunillera, va traslladar  
el condol a la família i va subratllar 
"la determinació" de l’executiu  
de Pedro Sánchez en l’eradicació  
de la violència masclista.  
El govern de l'Estat va convocar  
una concentració de rebuig al crim, 
dilluns a les 12 h, davant la seu de la 
delegació a Catalunya, a Barcelona.

cial de Navarra. De fet, la defensa 
espera que la darrera sentència 
d’aquest judici creï jurisprudència 
i doni valor a l’acusació d’agressió.

A Granollers la concentració va 
ser a la plaça de la Porxada con-

vocada per la Coordinadora Femi-
nista del Vallès Oriental, mentre 
que a les Franqueses va ser a la 
plaça de l'Ajuntament convocada 
per l'Associació Mirall, amb el su-
port dels ajuntaments. i

SOCIETAT
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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

NOVA B
OTIG

A O
NLIN

E

www.g
ru

polo
ber.c

om

TITAN EXPORT 
Pintura mat plàtica d’alta 
qualitat i rendiment (interior)

49,95€

REBAIXES
¡Pinta casa teva!

SÚPER PREU

SÚPER PREU

TITANIT
Pintura mat plàtica d’alta 
qualitat i rentable (interior).

34,95€
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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

P.-Com puc saber si faig parades 
respiratòries durant la nit? Quin 
risc comporten per a la salut?
R.-Al marge de fer una visita a 
l’otorrino	 perquè	 verifi	qui	 que	 no	
hi	ha	patologies	que	difi	culten	un	
correcte	 fl	ux	 aeri,	 la	 polisomno-
grafi	a	 (un	aparell	que	es	 fa	servir	
durant la nit per controlar la res-
piració del subjecte) és un mètode 
efi	caç.	Pel	que	fa	a	riscos	per	a	la	
salut: tot i que les patologies prè-
vies són importants, s’ha relacio-
nat l’apnea del son amb un incre-
ment de determinades malalties 
cardiovasculars i respiratòries.

P.-És cert que hi ha malalties de 
la tiroide que poden provocar 
demència?
R.	 La	 patologia	 tiroïdal,	 així	 com	
altres	malalties,	dèfi	cits	d’algunes	
vitamines, etc., poden ocasional-
ment cursar amb deteriorament 
cognitiu, un problema que acos-
tuma a revertir-se corregint el 
trastorn. En el cas concret del sin-
glot i els hipertiroïdismes, efec-
tivament,	 de	 vegades	 (amb	 molt	
poca freqüència), poden compor-
tar alteracions cognitives.

GRANOLLERS. La junta de govern 
local ha adjudicat les obres del 
projecte de reforma i ampliació 
dels vestidors del camp de futbol 
del parc de Ponent. La firma gra-
nollerina Abolafio Construccions 
SL serà l’encarregada de dur a 
terme els treballs per 311.119 eu-
ros, IVA inclòs, en ser l’empresa 
que ha presentat millor oferta de 
les dues que van presentar-se a la 
licitació.

El camp de futbol de Ponent 
disposa ara d’uns petits vesti-
dors situats sota de dues grades 
orientades cap a la plaça del parc 
de Ponent, amb "una capacitat 
insuficient per l’ús intensiu de 
les instal·lacions i unes condi-
cions de salubritat interior que 
cal millorar", detalla l'informe 
tècnic. Per això s’ha considerat 
necessari reformar i ampliar els 
vestidors i l’espai destinat als àr-
bitres i als equips esportius, una 
oficina de vestidors i magatzems 
annexos i adequar la instal·lació 
a la normativa sobre equipaments 

proper al riu farà 30 m de llarg 
per 4,5 m d’amplada, mentre que 
l’altre, situat al costat del carrer 
Rafael Casanova, farà 27 metres 
de llarg per 4,5 m d’amplada. Tots 
els vestidors tindran capacitat 
per a una vintena de persones. 

L’execució de les obres d’ade-
quació té una durada estimada de 
quatre mesos. 

esportius. Per fer-ho, s’enderro-
caran dos dels cinc nivells de les 
grades actuals i els vestidors exis-
tents, tot i que es mantindran els 
fonaments i les escomeses de ser-
veis generals. Tot seguit es cons-
truiran dos nous blocs de vesti-
dors, que seran independents, de 
planta baixa, i que s’orientaran 
cap al camp de futbol. El bloc més 

arxiu

EQUIPAMENTS  S'ENDERROCARAN LES INSTAL·LACIONS ACTUALS I TORNARAN A AIXECAR-SE

PONENT  Els vestidors del camp de futbol queden sota el porxo del parc

L’Ajuntament de Granollers tam-
bé ha tret a licitació del contracte 
d'obres per executar la substitu-
ció del paviment de la pista an-
nexa del Palau d'Esports, dins del 
projecte de reparació i manteni-
ment d’instal·lacions esportives. 
En aquest cas es proposa retirar 
el paviment existent i col·locar-ne 

un de nou de tipus Recreation 6 
mm de gruix de la marca Gerflor. 
Es tracta d’un paviment de PVC 
format per un estrat superior vist 
d’1,2 mm, amb relleu fabricat en 
PVC compacte i d’un estrat infe-
rior. Prèviament, en funció de l’es-
tat en què es trobi la solera, s’hau-
ran de fer petites reparacions per 

Renovació de la pista 
annexa al Palau d'Esports

assegurar una base en perfectes 
condicions per rebre el nou pavi-
ment. Un cop col·locat el nou pa-
viment es marcaran amb pintura 
de poliuretà una pista d’handbol i 
tres pistes d’handbol transversals.

El pressupost de la licitació, 
a càrrec de la corporació, és de 
83.412,98 euros, IVA inclòs. La data 
límit per a la presentació de pliques 
serà el 22 de juliol de 2019 a les 14 
h. Un cop adjudicat el contracte, 
l’execució de les obres tindrà una 
durada prevista d’un mes. 

Abolafio Construccions SL durà a terme l'obra durant quatre mesos

Adjudicats els nous vestidors
del camp de futbol de Ponent

La Diputació de Barcelona ha lliu-
rat a l'Ajuntament de Granollers 
una diagnosi per al desenvolupa-
ment d'estratègies de ciutat intel-
ligent, un document que analitza 
l’estat del municipi –iniciatives de 
ciutat, debilitats, amenaces, for-
taleses i oportunitats– i formula 
estratègies per desenvolupar-hi 
solucions de ciutat intel·ligent. La 
Diputació dóna assistència en la 
millora de la gestió urbana i ofereix 
dues línies de suport addicional: 
una plataforma de serveis tecnolò-
gics per a la gestió urbana i recur-
sos econòmics per a l'adquisició de 
dispositius integrables a la plata-
forma Sentilo de la Diputació. 

ADMINISTRACIÓ

Granollers rep 
una estratègia 
per ser una
ciutat intel·ligent

LES FRANQUESES. Dimarts van co-
mençar les feines de retirarda 
d'una teulada de fibrociment situ-
ada a l'altura del número 273 de 
la carretera de Ribes, a tocar de la 
rotonda de Can Mònic. A causa de 
l'alta toxicitat d'aquest material, 
mentre durin els treballs la vorera 
d'aquesta zona queda tallada i es 
prohibeix el pas de vianants, que 
hauran de circular per la vorera 
oest. També queda prohibit l'es-
tacionament en el mateix tram. La 
retirada del fibrociment l'està re-
alitzant un equip especialitzat en 
feines de desamiantat amb totes les 
mesures de seguretat necessàries 
per a aquests casos. Es preveu que 
l'actuació acabi aquesta setmana. 

Retiren fibrociment 
d'un solar de la 
carretera de Ribes
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LES FRANQUESES. El Departament 
de Territori i Sostenibilitat ha 
iniciat aquesta setmana les obres 
per connectar la ronda Nord de 
Granollers (C-352) amb el polígon 
Congost de les Franqueses. Con-
cretament, el nou vial enllaçarà la 
plaça Francesc Macià, situada so-
bre la ronda a diferent nivell, amb 
el carrer de la Ribera del Congost, 
a tocar del riu. El vial tindrà prop 
de 250 metres de longitud i una 
amplada total de 12 metres, i es-
tarà format per una calçada de 7 
metres –amb 2 carrils de 3,5 me-
tres i dues voreres de 2,5 metres–. 

La complexitat de l'obra vin-
drà donada per la construcció 
d'un calaix de formigó armat que 
es col·locarà per empenta en un 
pas inferior que es construirà al 
terraplè de la via del ferrocarril. 
El calaix tindrà una secció de 12 
metres d’amplada per 6 d’alçada i 
una longitud d’uns 30 metres. 

L’actuació també inclou els mo-
viments de terres, les estructures 

URBANISME  L'OBRA, QUE EXECUTA LA GENERALITAT, TÉ UN PRESSUPOST D'1,3 MILIONS I UN TERMINI D'EXECUCIÓ DE SET MESOS

Comença l'enllaç de la ronda Nord amb
el polígon Congost de les Franqueses

arxiu

ENLLAÇ  Imatge virtual del pas que connectarà Francesc Macià amb el polígon

de ferm, els elements de drenatge, 
els sistemes de senyalització i de 
seguretat viària. 

També s’han previst mesures 
d’integració en l’entorn, la cons-
trucció de diversos murs i la ins-
tal·lació d’enllumenat en tot el 
traçat. El projecte també preveu 
la construcció d'un mur provisio-

nal per permetre la prefabricació 
del caixó empentat sense afectar 
l’explotació de la indústria situa-
da al nord del polígon; el drenatge 
de l’esplanada amb tub dren amb 
prisma de graves envoltades de 
geotèxtil; andanes, baranes i una 
tanca de tancament al pont del 
ferrocarril, així com el desplaça-

GRANOLLERS. Dilluns van comen-
çar els treballs de reordenació i 
renovació de la xarxa de clavegue-
ram –inclosa la claveguera general 
i les escomeses particulars– del 
carrer Gabriel Ferrater, al barri 
de Sota el Camí Ral. Mentre duri 
l'actuació i per garantir el bon 
desenvolupament dels treballs, 
que tenen una durada prevista de 
quatre setmanes, s'ha tallat l'accés 
de vehicles al carrer i s'han elimi-
nat la major part de places d'apar-
cament. L'empresa constructora 
que porta a terme l'obra és Pavi-
mentacions, Rebajes y Construcci-
ones, SA (PRYCSA) per un import 
de 52.559,21 euros, IVA inclòs. 

Segons informa l'Ajuntament, 
el clavegueram del carrer Gabriel 
Ferrater presentava diverses defi-
ciències: tenia poca capacitat, poc 
pendent i pocs punts de registre, 
fet que provocava embussos pun-
tuals que, amb aquesta interven-
ció, han de quedar resolts. 

SERVEIS 

Renovació del 
clavegueram
al carrer
Gabriel Ferrater

ment d’un pal de catenària afectat 
per les obres.

La connexió del polígon Congost 
amb la ronda Nord ja estava pre-
vista durant l'execució d'aquesta 
via, fa més de 10 anys, però havia 
quedat pendent de concloure. Es 
tracta, per tant, d’una actuació 
reivindicada tant per l’Ajunta-
ment de les Franqueses com pels 
empresaris del polígon per millo-
rar l’accessibilitat i la mobilitat 
d’aquesta zona. 

Pacificar Can Calet
El consistori considera l'obra ne-
cessària per potenciar el desenvo-
lupament empresarial i evitar el 
pas de camions a la zona urbana 
de Can Calet, a Corró d'Avall, així 
com també suposarà una nova 
connexió entre Granollers i les 
Franqueses. El termini d'execució 
de l'obra és d'uns set mesos i té un 
cost d'1.379.533,98 euros. En fi-
nalitzar la connexió passarà a ser 
de titularitat municipal.   

El cementiri de Corró d'Avall ha 
incorporat, aquesta setmana, 20 
nous cineraris –columbaris per a 
cendres–. Fins ara, les Franqueses 
comptava amb un espai per a 20 
cineraris i, amb l'ampliació duta 
a terme aquest juliol, es duplica 
l'oferta. De moment, només hi ha 
espai per a les cendres al cemen-
tiri de Corró d'Avall, 40 en total, 
una xifra que es podria ampliar 
també als altres cementiris del 

municipi si augmenta la deman-
da d'aquest tipus de receptacles 
funeraris. El servei de cementiris 
de les Franqueses ofereix conces-
sions de 49 anys tant de nínxols 
com de columbaris per a cendres, 
amb un preu per a tota la conces-
sió de 1.424 euros i 466 euros 
respectivament, a més de la taxa 
de manteniment del cementiri de 
13,77 i 6,94 euros. També hi ha la 
possibilitat de lloguers temporals 

de fins a tres anys, i l'Ajuntament 
ofereix la possibilitat d'encarre-
gar la làpida a través dels serveis 
municipals, si no es vol encarre-
gar a través de la funerària. 

L’Ajuntament de les Franqueses 
ha tret a licitació el servei de jar-
dineria i neteja dels parcs i zones 
enjardinades del municipi, així 
com la poda i el control de l'arbrat 
viari. El servei inclou, entre d’al-
tres, el manteniment de gespes, 
prats, arbres, arbustos, jardineres, 
espais forestals en transició i l’obra 
hidràulica pública del municipi. El 
contracte té un termini d'execució 
de tres anys prorrogable dos anys 

més i està dividit en dos lots dife-
rents, un que inclou Corró d’Avall 
(excepte Milpins), Bellavista i el 
nucli urbà de Llerona, i un altre 
amb Milpins, Corró d’Amunt, Can 
Suquet, Marata, les urbanitzaci-
ons dels Gorchs i Can Baldic i els 
polígons industrials. El valor esti-
mat del contracte és de 2.304.960 
euros sense IVA, i el termini per 
presentar les ofertes acaba aquest 
divendres, 12 de juliol. 

A concurs el servei de 
manteniment del verd urbà

S'instal·len nous cineraris
al cementiri de Corró d'Avall

ajuntament



dj, 11 juliol 2019 11



dj, 11 juliol 201912

La seu de la Unió Empresarial 
Untersectorial (UEI) va acollir 
dilluns la presentació d’un proto-
tip de vehicle monoplaça elèctric 
desenvolupat per un equip d’es-
tudiants de la UVic-UCC. Es tracta 
de l’Horizon 2020, un monoplaça 
elèctric amb xassís tubular disse-
nyat per competir l’any que ve a la 
Formula Student (FS), la principal 
competició automobilística entre 
universitaris del món en què es 
valora el disseny, el desenvolupa-
ment, la construcció i la conducció 
d’un cotxe de carreres.

El projecte ha estat desenvolu-
pat per l’anomenat UTRON Racing 
Team, un equip format per 17 es-
tudiants de la UVic, la majoria dels 
quals, 14, són alumnes del grau 
d’Enginyeria de l’Automoció que 
es fa a Granollers. L’objectiu és 
tenir el prototip a punt per a l’edi-
ció que l’any que ve es disputarà 
al Circuit de Barcelona-Catalunya, 
un esdeveniment que els mateixos 
joves definien com “el major apa-

EDUCACIÓ  EL PROJECTE VA PRESENTAR-SE A LA SEU DE LA UNIÓ EMPRESARIAL INTERSECTORIAL

Un monoplaça elèctric granollerí 
competirà a la Formula Student

uvic-ucc

UTRON RACING TEAM  Els joves granollerins que han dissenyat el prototip

rador de futurs enginyers que 
tenen les empreses”. Per això 
van fer una crida a les entitats, 
institucions i empreses del terri-
tori i del sector perquè els donin 
suport en aquesta iniciativa, “am-
biciosa i creada des de zero”, i 
que té voluntat de continuïtat: “El 
més difícil és començar, i ho es-
tem fent ara, però la nostra in-

tenció és que futurs estudiants 
ens prenguin el relleu i que 
cada any el nostre prototip mi-
llori fins arribar a ser altament 
competitiu”, explicaven els joves.
L'alcalde, Josep Mayoral, va lloar 
la iniciativa del grup d’estudiants 
i va agrair-los la “voluntat d’in-
vestigar, conèixer, créixer i ge-
nerar coneixement”. 

El jove granollerí Marc Grau, gra-
duat en Filosofia, Política i Econo-
mia per la UPF, és la persona que 
enguany representarà la ciutat al 
curs Hiroshima and Peace, que es 
farà del 30 de juliol al 9 d’agost a la 
Universitat d’Hiroshima, al Japó. La 
formació, organitzada per aquesta 
universitat japonesa i la xarxa in-
ternacional Mayors for Peace, de 
la qual Granollers és membre, re-
uneix cada any joves d'arreu per 
aprofundir en el coneixement i 

les conseqüències del bombardeig 
atòmic d’Hiroshima. Els partici-
pants tenen l’oportunitat d’assistir 
a tallers sobre com construir una 
pau mundial duradora, escoltar el 
testimoni dels supervivents, visi-
tar el Museu Memorial de la Pau 
d’Hiroshima i assistir a la comme-
moració del bombardeig atòmic 
del 6 d’agost, entre d'altres. Aques-
ta és la quarta vegada que un jove 
granollerí rep aquesta beca per as-
sistir a l'esdeveniment. 

Marc Grau representarà la
ciutat a Hiroshima and Peace

ajuntament

MARC GRAU amb Josep Mayoral

Les llúdrigues ens mostren com està 
el riu, un taller a l’aula que inclou 
l’exposició El retorn de la llúdriga 
a les conques del Besòs i la Tordera, 
i El riu en directe són les dues no-
ves activitats que s’han ofert aquest 
curs en el programa d’educació 
ambiental Descobreix el riu, orga-
nitzat pel Consorci Besòs Torde-
ra i adreçat als infants i joves dels 
centres educatius dels municipis de 
les conques del Besòs i la Tordera. 
Aquest any hi han participat 5.829 
alumnes de 98 escoles i centres for-

matius procedents de 32 municipis.
Un any més, l’activitat més de-

manada pels centres ha estat Vida 
d’un riu –sortida d’un dia on es fa 
un itinerari amb parada al curs 
alt, curs mitjà i curs baix del riu–, 
amb 1.786 participants; seguida 
per Coneguem la depuradora, amb 
1.616. La resta d’activitats han es-
tat El riu a l’escola (710 alumnes), 
Rius de conte (434), Les llúdrigues 
ens mostren com està el riu (426), 
Bèsties i bestioles (319), De la de-
puradora al riu (316), El joc de l’Ai-

Gairebé 6.000 infants
i joves 'descobreixen el riu'

guòmetre (228), Com tenir cura dels 
rius (50) i L’estat ecològic dels rius i 
els índex biòtics (20). Les activitats 
Bioindicadors a l’aula i El riu en di-
recte no han rebut cap petició.

El programa s’adreça principal-
ment a estudiants de segon cicle 
d’educació infantil, primària, se-
cundària obligatòria (ESO) i a es-
tudiants de batxillerat i cicles for-
matius, així com a altres centres 
educatius específics. Poden sol·lici-
tar qualsevol d’aquestes activitats 
els centres educatius dels 64 muni-
cipis consorciats de les conques del 
Besòs i la Tordera. Descobreix el riu 
va néixer el curs 1995-1996, i des 
d'aleshores han passat pel progra-
ma més de 110.000 alumnes. 

GRANOLLERS. Aprofitant les vacan-
ces escolars, l'Ajuntament adequa 
els centres educatius per tenir-los 
a punt de cara al nou curs. D'una 
banda, aquest juliol han comen-
çat els treballs per incrementar 
les ombres als patis. A les escoles 
Ferrer i Guàrdia i Granullarius s'hi 
instal·laran tendals de roba que 
bloquegen els rajos ultraviolats, i 
d'aquí a uns dies també es farà el 
mateix a l'escola Salvador Espriu, 
on també es pintaran totes les de-
pendències de la planta baixa de 
l’edifici. A més, a les escoles Lle-
doner i Joan Solans s’estan instal-
lant unes pèrgoles metàl·liques 
amb unes lones que també prote-
giran dels rajos solars.

Coincidint amb el centenari de 
l’Escola Pereanton es faran diver-
ses intervencions al pati del cen-
tre com la reparació del paviment, 
zones de gespa artificial, creació 
d’un nou sorral, plantació d’ar-
bres, instal·lació d’una font nova i 
obertura d’una altra porta d’accés 
al pati. A l’escola municipal Salva-
dor Llobet es milloraran les ins-
tal·lacions de la cuina, es repararà 
el paviment i s’establirà una línia 

de bufet d’autoservei al menjador. 
Pel que fa a l’Escola Municipal de 
Treball es construirà una caseta 
per ubicar-hi el compressor d’aire 
comprimit i desplaçar-lo a l’ex-
terior del taller de mecanització. 
D’aquesta manera es millorarà la 
seguretat del taller.

Jardins als patis
Els dos projectes més destacats, 
pel que fa a magnitud, són l'ade-
quació dels patis de les escoles 
Mestres Montaña i Salvador Llo-
bet. Els projectes dels dos centres 
busquen convertir els patis en 
jardins, amb una aposta per la ve-
getació, la creació de petites eleva-
cions del terreny i la presència de 
l’aigua com a element de joc. Les 
dues escoles han comptat amb 
l’assessorament de professionals 
de l’arquitectura per fer els pro-
jectes bàsics, que van resultar ser 
una de les propostes més votades 
en el procés de pressupostos par-
ticipatius que va impulsar l’Ajun-
tament. Els tècnics municipals 
van convertir els projectes bàsics 
en executius, i els pròxims mesos 
s'aniran adequant aquests patis. 

Més ombres als 
patis de les escoles

EQUIPAMENTS  OBRES D'ADEQUACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS
ajuntament

CANVI DE CARA  El pati de l'Escola Pereanton és un dels que més es renovarà
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GRANOLLERS. Vidal i Jumbert. Sup. 75 
m2.	Façana	8m.	Gres,	vidrieres,	portes	
elèctriques, fusteria alum., WC. A.A. P. 
Venda: 160.000€/ mes. Ref. 318.

GRANOLLERS. C. Girona-Enginyers.
Superfície	 60	 m2,	 paviments,	 ins-
tal·lacions. Lavabos. A.A. Preu: 1.200 
€/ mes. Ref. 868.

GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup. 
51 m2. Perruqueria equip. Persianes. 
Preu: 500€/mes. Ref. 941.

GRANOLLERS. C. Girona. Sup. 73 m2. 
Instal·lacions. Preu: 1.000€/mes. Ref. 
984.

GRANOLLERS. Sant Roc. Centre. Sup. 
47+33 m2. Aigua, llum. Preu: 4.500€ 
Ref. 993.

GRANOLLERS. Conca Besós. Caprabo 
Sup. 750 m2. Local magatzem. Porta 
camions. Aparcament. Llum i aigua. 
Bona situació. Preu: 2.250€/mes. Ref. 
974.

Santa Esperança, 14, 1r. 
Tel. 93 870 36 66

www.eminad.com
eminad@eminad.com

GRANOLLERS

GRANOLLERS. Centre. C. Sant Jaume. 
Can Trullàs. Sup. 95 m2, cuina 12 m2, 
menjador de 30 m2, 3 hab. dobles, 2 
banys, calefacció, A.A., semimoblat. 
Preu: 850€ /mes. Ref. 849.

GRANOLLERS. Centre. C. Sant Jaume. 
Zona Mercat Sant Carles. Apartament 
loft. Rebedor. Menjador-saló-cuina.
Habitació. Bany. A.A. Moblat. Preu: 
600€ /mes. Ref. 995.

PIS EN LLOGUER

LOCALS

GRANOLLERS. Rafael Casanovas. 
Sup. 245 m2 + 40 m2. Vidrieres. 
Façana	 14	 m.	 Preu: 1.500€/mes. 
Ref 860.

GRANOLLERS. La digitalització ha 
arribat també al món de l’Església. 
Des de finals de juny, la parròquia 
de Sant Esteve de Granollers dis-
posa d’un terminal perquè qui ho 
vulgui pugui fer donacions socials 
amb targeta i a través de la tecno-
logia contactless, que permet fer un 
pagament només acostant la targe-
ta o el mòbil al terminal de venda. 

El dispositiu, situat a l’interior 
del temple, és semblant a un fa-
ristol amb una pantalla tàctil que 
permet seleccionar la quantitat a 
donar: 5, 10, 15 i 19 euros, aquesta 
última quantitat per no haver de 
marcar el pin de la targeta. 

El dispositiu evita el contacte 
directe entre els responsables de 
la parròquia i els diners, i funciona 
com un datàfon, de manera que les 
donacions no són anònimes i que-

RELIGIÓ  UN FARISTOL INSTAL·LAT A L'INTERIOR DEL TEMPLE PERMET SELECCIONAR LA QUANTITAT A DONAR: 5, 10, 15 O 19 EUROS

La parròquia de Sant Esteve
permet fer donatius amb targeta

m.e.

FARISTOL  El sistema funciona amb la tecnologia de pagament 'contactless'

den registrades com un pagament 
electrònic. A més, accepta targe-
tes de crèdit de qualsevol entitat i 
no es restringeix al Banc Sabadell, 

l’entitat que ha impulsat la iniciati-
va. “La rebuda entre els feligre-
sos ha estat molt positiva; tot-
hom entén que som al segle XXI 

i que ens hem d’anar posant al 
dia, fins i tot la gent gran s’està 
adaptant a aquests nous siste-
mes”, diu Josep Monfort, el rector 
de la parròquia de Sant Esteve. 

El sistema permet recollir do-
natius voluntaris de les persones 
que no acostumen a portar diners 
en efectiu, sobretot les generaci-
ons més joves, però alhora també 
disposa d’una cavitat on es poden 
fer les tradicionals donacions en 
efectiu. En el cas granollerí, la 
recaptació es destina a projectes 
socials vinculats a la parròquia, 
“com Càritas i l’atenció a per-
sones joves i nouvingudes, per 
ajudar-los en el pagament del 
lloguer, en la integració o per 
finançar cursos de formació i 
alfabetització”, explica Monfort. 

El preu de la instal·lació d’a-
quest servei és gratuït per a la 
parròquia: l’Església només ha de 
pagar una quota, com un datàfon 
de qualsevol comerç. La de Grano-
llers és una de les 160 parròquies 
de tot l’Estat on el Banc Sabadell 
ha impulsat la iniciativa.  x.l.

La família que dilluns de la setma-
na passada va ser desallotjada, a 
través d'un ampli desplegament 
policial, d'un habitatge del carrer 
Puiggraciós del barri Congost, ha 
tornat a ocupar un immoble. Així 
ho explicava la PAH Granollers en 
un comunicat a finals de la setma-
an passada en què denunciava les 
dificultats d'accés a un lloguer que 
pateixen moltes famílies.

Segons la PAH, l'Aicha i la seva 

família, davant la impossibilitat 
d'accedir a un lloguer en condici-
ons de mercat i a "l'incompliment 
de les administracions –Genera-
litat i Ajuntament– d'oferir un re-
allotjament digne", han ocupat 
un altre habitatge, propietat d'una 
societat immobiliària que actual-
ment estava buit.

Per a la PAH, l'opció d'una pen-
sió temporal que ofereix l'Ajun-
tament "no és un reallotjament 

HABITATGE  LA PAH ELS DÓNA SUPORT I ASSEGURA QUE "OCUPAR ÉS L'ÚLTIM RECURS"

La família desnonada la 
setmana passada al barri 
Congost ocupa un altre pis

El Club Natació Granollers tornarà 
a ser diumenge una de les 600 pis-
cines de Catalunya que s’adhereix 
a la 26a campanya Mulla’t per l’Es-
clerosi Múltiple, una jornada per 
donar suport a les més de 7.500 
persones a Catalunya afectades 
per aquesta malaltia neurològica 
crònica que encara avui no té cura. 
La jornada es farà de 10 a 14 h a la 
zona exterior, on es faran activitats 
lúdiques i esportives a la piscina de 
50 m. A les 12 h es farà el tradicio-
nal salt conjunt a la piscina i durant 
tota la setmana es podrà adquirir 
al club material de la campanya. 

Nova edició al CNG 
del Mulla't per
l'Esclerosi Múltiple

digne" i "denunciem que siguin 
les mateixes famílies les que 
hagin d'autotutelar-se els seus 
propis drets", apunten. "L'ocu-
pació no és més que l'últim 
recurs i una solució d'urgèn-
cia. El que la família vol és una 
vida estable en un habitatge de 
lloguer en funció dels seus in-
gressos, tal com estableix la llei 
24/2015", assegura l'entitat, que 
ha ofert tot el suport a la família.

A més, la PAH ha assegurat que 
intentarà negociar un lloguer soci-
al de l'habitatge ocupat i ha "exigit 
a l'Ajuntament i la Generalitat 
que aprofitin el temps guanyat 
per buscar una alternativa habi-
tacional digna per a la família".  
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GRANOLLERS. L'Ajuntament de Gra-
nollers destinarà prop d'1 milió 
d'euros al funcionament de l'or-
ganigrama polític municipal –un 
1,7% de la despesa total de l'Ajun-
tament, segons apuntava el por-
taveu del PSC i regidor d'Hisenda, 
Jordi Terrades–. De fet, hi ha hagut 
un fort increment, de més del 30%, 
del conjunt de les retribucions del 
govern municipal respecte als im-
ports aprovats el 2015, arran de, 
no només l'augment dels sous dels 
electes [detallat al quadre adjunt], 
sinó també a l'increment d'un re-
gidor (de 13 a 14) i d'electes amb 
dedicació (d'11 a 12), i al fet que hi 
ha dos edils més en règim de dedi-
cació exclusiva i una nova jornada 
del 75% de la dedicació (que a l'an-
terior mandat era del 50%). L'úni-
ca regidora del PSC sense retribu-
ció assignada és Pietat Sanjuán, 
mentre que el cap d'àrea de Serveis 
Generals, Jordi Terrades, hi renun-
cia perquè actualment cobra com a 
diputat al Parlament. Els sous dels 
regidors de govern van ser apro-
vats amb l'únic vot a favor del PSC, 
el vot contrari de Primàries i l'abs-
tenció de la resta de formacions. 

Pel que fa al finançament de 

dissenY: david olivella / Font: ajuntament

POLÍTICA  EL PLE TAMBÉ APROVAVA DIMARTS L'INCREMENT DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS I COMISSIONS INFORMATIVES

Augmenten les retribucions dels regidors 
de govern i les assignacions dels portaveus

A les Franqueses

El ple de les Franqueses aprovarà tam-
bé aquesta setmana les retribucions i 
indemnitzacions a regidors en un ple 
extraordinari que se celebrarà avui, di-
jous, a les 16.30 h. Es preveu que també 
s'aprovi un augment dels imports.

PLE DEL COST DELS 
CÀRRECS PÚBLICS

l'oposició, es manté un fix similar 
per grup municipal i un variable 
en funció del número de regidors, 
però s'ha incorporat una assig-
nació de 500 euros mensuals per 
als portaveus municipals que no 
tenen retribució, així com s'ha in-
crementat considerablement les 
indemnitzacions per assistències 
a comissions informatives i a plens 
per als regidors sense retribució. 
L'assistència al ple acostuma a ser 
mensual –el ple ordinari serà el 
darrer dimarts de mes– i té una as-
signació per assistència de 200 eu-
ros (a l'anterior mandat era de 60).

Comissions més participatives
També es va aprovar la periodici-
tat de les comissions informatives. 
La de Territori i Sostenibilitat serà 
setmanal; les d'Educació i Cohesió 
i Promoció Econòmica, quinzenal, 
i la de Serveis Generals, mensual. 
L'assistència (als edils sense dedi-
cació) es retribuirà amb 150 euros. 

Sobre aquestes comissions, 
l'alcalde, Josep Mayoral, destaca-
va que van més enllà dels temes 
que es debatran al ple i assegura-
va que la voluntat del govern és 
que "siguin un espai de diàleg, 
estudi i consens" amb la resta 
de grups municipals. L'oposició, 
però, reclamava que les reuni-
ons tinguin "més de comissió i 
menys d'informativa", deia la 
portaveu d'ERC, Núria Maynou. 
També el regidor de Cs Juanma De 
Vargas trobava a faltar que siguin 
"més participatives".

Sobre les retribucions la porta-
veu republicana considerava que 
eren "dignes i proporcionades" i 
assegurava que les assignacions als 
grups municipals "són la mane-

ra més transparent de finançar 
l'activitat política". El portaveu de 
JuntsxGrn, Àlex Sastre, afegia que 
les indemnitzacions en concepte 
d'assistència "s'han adequat, ja 
que veníem d'un rang baixíssim 
comparat amb altres ciutats".

L'única regidora que qüestiona-
va les assignacions va ser la novella 
Mònica Ribell, de Granollers per la 

Indepedència-Primàries, que con-
siderava que, arreu, la proposta de 
dotacions als grups municipals era 
"poc transparent i fiscalitzable". 

La cúpula directiva
El ple també va aprovar la renova-
ció de la cúpula directiva de l'Ajun-
tament. Els càrrecs de confiança 
que ocuparan les places de cap 

d'àrea seran el fins ara cap d'Hi-
senda, Dani León, que passa a ser 
el tècnic coordinador de l'àrea de 
Serveis Generals; Núria Maestro, a 
Educació i Cohesió; el gerent muni-
cipal Ricard Ros, que serà cap tèc-
nic de Territori i Sostenibilitat, i el 
fins ara director del Teatre Audito-
ri, Carles Ribell, a l'àrea de Creati-
vitat i Promoció Econòmica. i m.e.

La primera tinenta d'alcaldia de 
l'Ajuntament de Granollers, Alba 
Barnusell serà també diputada a 
la Diputació de Barcelona, un cop 
prengui posessió del càrrec avui, 
dijous, a les 12 h a la sala de plens 
de la corporació, a la rambla de 

Catalunya de Barcelona. Durant la 
sessió de constitució prendran pos-
sessió del càrrec els 51 diputats de 
la demarcació de Barcelona i s’es-
collirà el nou president de la Dipu-
tació. Segons els resultats de les úl-
times eleccions municipals, la nova 

Alba Barnusell prendrà avui 
posessió del càrrec a la Diputació

composició del ple és la següent: 
PSC-CP 16 diputats; ERC-AM, 16; 
JxCat, 7; En Comú Guanyem, 5; Cs, 
4; PP, 2; i Tot per Terrassa, 1. Si no 
hi ha un canvi de darrera hora, PSC 
i Junts governaran a l'ens supra-
municipal, després d'un acord fet 
públic el cap de setmana, i, per tant, 
Barnusell serà regidora de govern. 
Amb tot, JxCat i ERC continuaven 
converses dijous, amb poc marge i 
poques possibilitats d'acord.  

 

63.467 € bruts / anuals

51.054 € bruts / anuals

25.527 € bruts / anuals

38.290 € bruts / anuals

357.364 € (7 regidors)

76.581 € (3 regidors)

535.574 € anuals

58.339 € bruts / anuals

46.671 € bruts / anuals

23.335 € bruts / anuals

11.667€ bruts / anuals

233.355 € (5 regidors)

93.340 € (4 regidors)

396.701 € anuals

ALCALDE
Josep Mayoral

REGIDORS AMB  
DEDICACIÓ EXCLUSIVA*

Alba Barnusell
Albert Camps

M. del Mar Sánchez
Juan Manuel Segovia

Rudy Benza 
Francesc Arolas  
Andrea Canelo

* El regidor Jordi Terrades (Hisenda i Recursos Humans) renuncia  
a una retribució municipal perquè cobra com a diputat del Parlament.

REGIDORS AMB  
MITJA JORNADA
Mònica Oliveres
Gemma Giménez  

Maria Villegas

REGIDOR AMB  
UN 75% DE DEDICACIÓ

Àlvaro Ferrer

TOTAL REGIDORS

11.400 € 
(14 regidors)

11.906,69 € 
(13 regidors)PSC

4.400 € 
(4 regidors)

4.762,67 €
(4 regidors)JUNTSXGRN

4.400 € 
(4 regidors)

3.968,89 € 
(3 regidors)ERC

3.000 € 
(2 regidors)

25.000 €

306.000 €

3.175,11 € 
(2 regidors)

29.381,33 €

352.437,60 €

C'S

-3.175,11 € 
(2 regidors)CRIDA-CUP

-2.381,809 € 
(1 regidor)PP

2.300 € 
(1 regidor)-PRIMÀRIES

TOTAL mensual

TOTAL anual

TOTAL REGIDORS

TOTAL GOVERN MUNICIPAL

20192015
GOVERN MUNICIPAL

2019

ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS

2015 20152019 2019

(25% de dedicació 2015)
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Assignació per  
assistència als plens...  

60 euros bruts  
per regidor

Assignació per assistència a 
comissions informatives... 

30 euros bruts 

Assignació per  
assistència als plens...  

200 euros bruts  
per regidor

Assignació per assistència a 
comissions informatives...

150 euros bruts 

Assignació de portaveus  
de grups sense dedicació  

500 euros bruts  
(x4 portaveus) 
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   Barcelona    
c/ Francisco de Quevedo, 9 

08402 Granollers 
93 860 03 70 

 

Granollers
c/ Balmes 49, 4ª planta 

08007 Barcelona 
93 412 76 39 

c/ Tres Creus, 92 
08202 Sabadell 
 93 725 91 53 

 Sabadell 

Un dels millors bufets d’advocats a Espanya 
segons el rànquing Expansión 2019 

El seu expert de confiança

Madrid
c/ Principe de Vergara, 36 

28001 Madrid 
 93 725 91 53 

Despatx d’advocats, assessors fiscals i laborals 
 i consultors per a empreses. 
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
01/07 Francesc Valls Cribillés  85 anys
02/07 Carme Escrigas Font  97 anys 
02/07	 Isidre	Rovira	Gallemí	 	 87	anys
02/07 Manuel Pérez Pérez  78 anys
03/07 Antoni Francàs Armadans  71 anys
03/07 Miguel Richart Aura  80 anys
03/07	 Isabel	García	Carballo	 	 86	anys
04/07 Maria-Isabel Pacheco Rivas 86 anys
04/07 Rosario Juan Rionda    100 anys
04/07 Trinidad Pérez Ferrer  78 anys
05/07	 Remedios	Lorenzo	Martínez	 	 88	anys

05/07 Quimeta Millès Funoyet  91 anys
05/07 Joaquim Rius Campoy  87 anys
05/07 Olga Lloreda Tàpias  50 anys
06/07 Josefa Cambra Cambra  88 anys
06/07	 Ángeles	García	Fernández	 	 80	anys
06/07 Joan Ventura Vernet  93 anys
06/07 Juan-Alfonso Zapata Berrade  
   85 anys
07/07	 Antoni	Garcia	Martínez		 	 87	anys
08/07 Sebastià Codina Arqués  82 anys
08/07 Domènec Vila Solé  86 anys

LES FRANQUESES. Els Mossos d'Es-
quadra han desarticulat fa pocs 
dies un grup especialitzat en el cul-
tiu i tràfic de marihuana a Sant Fost 
de Campsentelles i les Franqueses. 
L'operatiu que es va saldar amb la 
detenció de quatre persones i el 
desmantellament de dues plantaci-
ons il·legals de marihuana, així com 
amb la intervenció d'una pistola 
detonadora i més de 34 quilos de 
marihuana per un valor superior 
als 170.000 euros.

Els Mossos de la comissaria de 
Mollet van detenir el 25 de juny un 
home de 47 anys de nacionalitat es-
panyola i un home de 50 anys i una 
dona de 47 de nacionalitat colombi-
ana com a presumptes autors dels 
delictes tràfic de drogues i defrau-
dació de fluid elèctric.

Els fets que van donar inici a la 
investigació es van produir el 27 
d’abril, quan un testimoni va aler-
tar, a través del 112, de la presèn-
cia de dos vehicles sospitosos, amb 
tres homes i una dona que podrien 
voler robar dins d'una nau de Sant 
Fost. En arribar una patrulla de la 
Policia Local els presumptes autors 
van fugir a gran velocitat. Els agents 
van veure que havien tallat la tan-
ca metàl·lica perimetral de la nau i 
havien forçat i aixecat les persianes 
de l’entrada. Quan van registrar 
l’interior de la nau per comprovar 
que no hi hagués ningú més a dins, 
van localitzar una plantació il·legal 
de marihuana amb 1.140 plantes 
en avançat estat de floració i tota la 

SUCCESSOS  DESMANTELLADES DUES PLANTACIONS IL·LEGALS I DETINGUDES QUATRE PERSONES

Desarticulada una banda
dedicada al cultiu de marihuana

mossos d'esquadra

CULTIU  La investigació va permetre localitzar dues naus amb plantacions

instal·lació per al seu cultiu. Imme-
diatament els Mossos d'Esquadra 
van fer-se càrrec de la investigació, 
que va permetre identificar el cap 
de l'organització, un home de 47 
anys amb antecedents com a cap de 
grup. Aquest home tenia llogada la 
nau de Sant Fost i una altra nau a les 
Franqueses, les quals llogava a tra-
vés de diverses societats empresa-
rials fictícies.

Una plantació a les Franqueses
El 25 de juny, els investigadors van 
veure sortir de la nau de les Fran-
queses un home 50 anys i una dona 
de 47 anys i van identificar-los. En 
l'escorcoll de la nau van localitzar 
una arma detonadora i prop de 4,5 
quilos de marihuana seca. Els inves-
tigadors van localitzar una escala 
que pujava a la primera planta on 

van localitzar les restes d’una plan-
tació il·legal de marihuana, amb 
restes de plantes i la instal·lació en 
procés de desmuntatge, motiu pel 
qual van quedar detinguts.

La investigació va concloure l’en-
demà amb la detenció d’una quar-
ta persona pertanyent al grup, un 
home de 34 anys, de nacionalitat 
espanyola, amb nombrosos antece-
dents com a presumpte autor d’un 
delicte de tràfic de drogues i defrau-
dació de fluid elèctric.

L’operatiu policial va perme-
tre intervenir més de 34 quilos de 
marihuana per un valor que supe-
raria els 170.000 euros en el mer-
cat il·lícit. El 27 de juny els quatre 
detinguts van passar a disposició 
del jutjat de guàrdia de Mollet del 
Vallès, qui va decretar llibertat amb 
càrrecs per a tots ells. 

votv

MAMADOU ALIOU SYLLA

L'Associació Konghost, Llevant 
Teatre, l'Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Oriental i el projecte de 
Bici Escola de Granollers Pedala 
han estat les quatre iniciatives 
guardonades enguany per Grano-
llers en Transició amb els Premis 
Esteve. Es tracta d'uns guardons 
que reconeixen les iniciatives 
que impulsen un canvi de model 
energètic i social i que es van lliu-
rar dissabte en el marc de la festa 
Eco-Party. Save the Planet, en què, 
a més del lliurament d'aquests re-
coneixements, també es van fer 

MEDI AMBIENT  KONGHOST, LLEVANT TEATRE, ATENEU COOPERATIU I GRANOLLERS PEDALA, PREMIATS

xerrades i debats de conscienci-
ació dins del Gra i tallers gratuïts 
per a tots els públics a la plaça 
de l'Església. Amb els guardons 
d'enguany ja són 23 els reconei-

xements que ha fet l'entitat des 
que va impulsar la iniciativa ara 
fa sis anys. L'objectiu és difondre 
un model de canvi cultural, social 
i energètic a la societat actual. 

arxiu

JOAN VENTURA

L'activista social granollerí Mama-
dou Aliou Sylla va morir diumen-
ge als 44 anys a causa d'un càncer 
que se li havia detectat feia pocs 
mesos. Sylla havia estat col·labo-
rador d'entitats com la Fundació 
El Xiprer i Vallès Oriental Vol Aco-
llir, i també va ser un dels impul-
sors de l’intercanvi de jugadores 
d’handbol entre el BM Granollers 
i el Kédougou, el seu poble natal al 
Senegal. L'activista d'origen africà 
també havia estat membre de la 
junta d'Amics de l'Àfrica. 

A CAUSA D'UN CÀNCER

Mor als 44 anys 
l'activista
social Mamadou 
Aliou Sylla

Dissabte va morir, als 93 anys, Joan 
Ventura i Vernet, reconegut grafis-
ta que va treballar a l'Editorial Bru-
guera des de 1940 i fins a la desa-
parició de l'empresa el 1986. Va ser 
l'autor dels dibuixos de l'Auca de 
Granollers de 1946, sobre textos de 
Francesc Torrents i Segimon Riera, 
escrits en català en plena postguer-
ra, i va ser molt actiu a la vida social 
de Granollers. Entre d'altres, va col-
laborar amb diverses publicacions 
locals i va organitzar durant anys la 
Fira del Dibuix de la ciutat. 

OBITUARIS  

L'il·lustrador
i grafista Joan 
Ventura Vernet 
mor als 93 anys

Coincidint amb els mesos d'estiu 
i que molta gent marxa de vacan-
ces, els Mossos d'Esquadra han 
iniciat una campanya per recor-
dar alguns consells de seguretat 
al domicili i prevenir així roba-
toris amb força. Entre d'altres, 
destaquen aspectes com no obrir 

granollers en transició

PREMIATS  Els responsables de l'Ateneu Cooperatiu, amb el guardó

Granollers en 
Transició lliura
els Premis Esteve 
a quatre entitats

Campanya dels Mossos per reforçar
la seguretat en època de vacances

la porta a desconeguts o recollir 
la correspondència cada dia, po-
sar baldes a l'interior de portes i 
finestres, connectar les alarmes, 
instal·lar persianes en totes les 
finestres i balcons i, si és possible, 
instal·lar temporitzadors automà-
tics d'encesa de llums a casa. 
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

SOMCONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu:

Centre audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat
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Entitats feministes convocaven dilluns una concentració a les places d’arreu 
del país –també a la Porxada i a la plaça de l’Ajuntament de les Franqueses– 
per donar suport a la menor de Manresa que va ser violada en grup el 2016 en 
una festa a la ciutat. Com ja va passar en el cas de la Manada, en aquest cas 
la fiscalia demanava penes d’abús en comptes d’agressió sexual –tot i que pot 
canviar la posició després d’escoltar el testimoni de la víctima–. Les  
mobilitzacions que, per si soles, semblen inútils davant d’una societat 
masclista en què encara massa gent –i fins i tot, a voltes tribunals– justifiquen 
les conductes dels agressors, sí que són un instrument més per conscienciar 
la ciutadania. Cada cop hi ha un acord més global en condemnar les agressions 
masclistes de qualsevol tipus. I aquest és l’únic camí perquè aquestes  
situacions deixin de ser habituals.

PROTESTAR PER CONSCIENCIAR
Editorial

l resultat de les darreres elecci-
ons municipals al Vallès Orien-
tal és inapel·lable, del total de 
regidores i regidors escollits a la 

nostra comarca el 63,6% (327) responen a 
opcions d’esquerres, contra els 111 (21’5%) 
conservadors. Si apostem per mirar l’eix na-
cional, aquest representa el 55,06%, es a dir, 
sota una perspectiva ideològica, en qualse-
vol dels eixos, l’opció d’esquerres és la que, 
de forma destacada, té un major suport po-
pular. Alhora, si ens aturem a mirar les alcal-
dies a la comarca, la suma de les d’esquerres 
és 24, i la suma de dretes és de 10 alcaldies. 
Així, podem concloure que a les passades 
municipals el Vallès Oriental va apostar per 
la pluralitat de partits socials.

Ara ens trobem davant la recta final de 
les negociacions per la constitució del nou 
govern comarcal, i arriben veus de totes 
opcions de suma, on l’opció progressista no 

Oportunitat a la majoria social
és la que troba més adeptes. Malament. Als 
nostres representants els hem de dir fort i 
clar que llegeixin els resultats, la gent els 
està demanant un determinat tipus de po-
lítiques, aquelles que opten per un model 
social, que cerquen trencar la bretxa entre 
classes, però també les bretxes per raó de 
gènere, d’edat o d’origen, que s’eixamplen i 
deixen fora del dret a una vida digna a mol-
tíssims ciutadans de la comarca.

Calen polítiques actives per l’ocupació, 
calen beques menjador, ajuts socials, políti-
ques d’accés a l’habitatge, polítiques d’edu-
cació i de formació al llarg de la vida... cal 
que mirem la gent a la cara i els donem les 
oportunitats que necessiten. Les urnes han 
parlat: a la comarca es vol i cal un govern 
que desenvolupi una agenda de progrés.

Des de CCOO hem estat actius aquestes 
darreres campanyes; no tenir perfil parti-
dista no vol dir ser apolític, i, considerem 
d’absoluta prioritat revertir el període de 
retallades fent créixer els pressupostos de 
les administracions per millorar la quali-
tat de vida de la gent treballadora. Doneu 
una oportunitat a la majoria social, doneu 
una oportunitat a la gent treballadora.

E
GONZALO PLATA
Secretari general de CCOO 
Valès Oriental - Maresme

cua i tornava pel mateix camí.
Aquell dia no es va trobar la gent habitu-

al que passejava, corria o anava en bicicle-
ta. Tothom devia estar preparant-se per fer 
esclatar la nit més màgica de l’any. Tothom 
excepte aquell home d’esquena corbada i 
el sac penjat a l’esquena que acostumava 
a creuar-se, a mig camí, un parell de cops 
cada setmana. Mai no es deien res. L’home 
no aixecava la mirada de terra i no semblava 
que el pas del Marc pel seu costat l’immutés. 
Aquell dia, però, el Marc va deixar anar un 
“hola” quan va passar pel seu costat. L’home 
va respondre amb un cop de cap que el Marc 
va interpretar com un hola corporal, més 
aviat desmenjat però ple de cortesia.

Sempre l’havia fascinat aquella enteresa 
i tranquil·litat de tenir-ho tot fet a la vida 
i, sobretot, aquella parsimònia a l’hora de 
caminar. Devia tenir uns 80 anys, que ar-
rossegava, a pas lent, dia rere dia. Portava 
un sac mig buit penjat a l’esquena i es re-
colzava en un bastó. La pell colrada, fruit 
les llargues jornades al sol, feia intuir que 
aquell home havia dedicat la vida, amb cos 
i ànima, a la pagesia. Algun veí de la urba-
nització, que el coneixia, li havia comentat 
que ara ajudava a alguna masia a conrear 
l’hort i, a canvi, omplia el sac de verdures.

El Marc va accelerar la marxa un cop es 
van haver creuat. Volia arribar extasiat a 
casa per tenir la força justa per dutxar-se 
i ficar-se al llit. No volia recordar la revet-
lla anterior en què els focs artificials ha-
vien esclatat dins de casa, amb la Mònica, 
acompanyats d’una pluja de retrets.

Segurament aquell home, com ell, ce-
lebraria la revetlla sol, va pensar el Marc 
abans de tancar el llum de la tauleta de nit.

ixí que començava el bon temps, 
el Marc canviava les llargues es-
tones de gimnàs que dedicava 
durant l’any i es calçava les vam-

bes per recórrer els diferents camins de 
bosc de Marata. Sempre connectat amb els 
auriculars al so de Nirvana. Treballava de 
director comercial en una multinacional de 
productes d’atletisme amb seu a Barcelona i 
tenia llargues jornades de deu hores venent 
les últimes tendències del món del running 
a les botigues d’esports de Catalunya.

Avui és la revetlla de Sant Joan. Seria el 
primer Sant Joan sense la Mònica, la seva 
exparella, amb qui ho havien deixat feia 
tan sols un parell de mesos. El record d’ella 
era massa latent i córrer l’ajudava a matar 
la melancolia, dels vuit anys al seu costat. 
Encara que només fos durant 60 minuts, a 
cop de taló sobre els camins de carro que 
recorria cada vespre. Havia refusat les pro-
postes de revetlla d’amics i familiars. Tenia 
ganes d’estar sol i evadir-se de l’alegria 
encomanadissa que semblava que tothom 
tingués infiltrada a la pell com a celebració 
de l’inici de l’esperat estiu.

Va arribar a casa, a Milpins, i va calçar-se 
les vambes i la roba de córrer. Va agafar el 
mòbil i els auriculars i va sortir de la urbanit-
zació. Pujaria pel camí del cementiri de Ma-
rata fins a sortir a la carretera que travessava 
el poble i així enfilar els boscos del paratge 
maratenc en què l’asfalt no tenia cabuda. 
Camins envoltats d’alzines i roures l’acom-
panyaven fins a la sortida del bosc, direcció 
a Corró d’Amunt. Un cop arribava al trencant 
que el dirigia a l’ermita de Sant Hilari, girava 

A
CÓRRER

Periodista cultural
CLARA M. CLAVELLFiccionant 

el Vallès

uposo que encara s’utilitza, el totxo, 
en la construcció. No se’n veu tant 
com temps enrere, quan parlàvem 
de la bombolla, és a dir, abans del 

2007 quan, de sobte, i durant gairebé 10 
anys, a penes es van veure pujar edificis.

Actualment sí que en pugen, de nous, 
molts, i tots esperem que sigui per bé, perquè 
fer pisos no només beneficia els construc-
tors, arquitectes, aparelladors, enginyers, 
paletes, peons, pintors, guixaires, serrallers 
i electricistes, sinó que també beneficiarà, si 
els preus de compra o els lloguers són prou 
accessibles, als qui volen formar noves famí-
lies, als qui han vingut de lluny i als joves que 
volen independitzar-se. És una alegria sen-
tir, al matí, el cant del treball, les veus dels 
paletes i altres, les màquines de tota mida, 
les grues... Que duri aquest ritme, però tam-
bé espero que els polítics estiguin amatents 
i posin les mesures perquè no tornem al dal-
tabaix del 2008 que va deixar sense feina, o 
amb molt poca,  a tants i bons professionals. 
Espero que tots els responsables, entitats fi-
nanceres incloses, evidentment, s’ocuparan 

Parlem del totxo
de controlar-ho.

I ara passo, si voleu, a ser egoista, còmo-
da, i a parlar de com vivim un grup de veïns 
–no pas els únics per la quantitat de grues 
que poblen el cel granollerí– el fet de tenir 
les obres just a tocar de les nostres parets. 
Cal fer fonaments valents i les màquines 
retrunyen talment com si et foradessin la 
base del propi edifici. Per a aquesta tasca 
es necessiten unes màquines enormes, que 
agafen paletades de terra, d’aigua, i omplen 
les finestres d’esquitxos de fang. No ho fan 
pas expressament, són màquines difícils de 
controlar, ho sé. És clar, la cançó del treball, 
que a mi m’ha agradat des de molt petita, 
escoltat de tan a prop, no sona harmoniosa, 
sobretot quan funcionen excavadores i tre-
pants. I ara, a tot aquest enrenou hi sumeu 
la pols i la calor insuportable, i tindreu una 
idea aproximada de com ho vivim els veïns.

I, malgrat tot, he de dir que em fa il·lusió 
veure créixer les parets i la resta, sobretot 
les que faran un servei sanitari important. 
Espero viure uns anys més per veure-les 
totes acabades; essent útils als grano-
llerins les unes, i amb els pisos habitats 
amb persones raonablement contentes vi-
vint-hi, les altres. Sobretot, que puguin pa-
gar-los sense hipoteques que els ofeguin o 
amb lloguers prou raonables. Amén.

S

MONTSERRAT 
MEDALLA

Professora jubilada
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MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, al costat ITV
sense problemes d’aparcament)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARI COMERCIAL:
De dilluns a divendres: 7.30 a 13.30h i 15.00 a 20.00h
Dissabte: 8.00h a 13.30h i de 16.00 a 20.00h

www.gress.es

C32 
C32 

SORTIDA
ARGENTONA
CENTRE

NOMÉS A
5 MINUTS DE
GRANOLLERS

ESTEM CONSCIENCIATS
AMB EL MEDI AMBIENT

I AQUEST ESTIU, VOLEM QUE ESTALVIÏS
EN AIGUA I EN PREU

OFERTES EN AIXETERIA I VÀTERS DE BAIX CONSUM

74,90€
Termostatic

dutxa
TENDER

35%
DE DESCOMPTE

EN TOTS ELS VÀTERS
DE 3 I 4,5L DE DESCÀRREGA

189,90€

Kit de dutxa
termostatic
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Disponible també 
serigrafiada

* Muntatge no inclòs

Sistema de guia
desmuntable, 
per a fàcil neteja

OFERTA EN
MAMPARES

Frontal dutxa, tipus corredissa.

• Cristall temperat 6mm.
• 3 anys, garantia total.
• Inclou tractament anticalç.
• Termini mitjà de lliurament, 48h.

Des de
*

195€
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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

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

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Empresa nacional, fabricante de maquina-
ria para el tratamiento de aguas residuales, 
industriales y urbanas, con presencia a nivel 
mundial, necesita incorporar un/a:

OFICIAL PARA CORTE DE MAQUINA POR AGUA 
(Ref.1207-01)
Su	misión	será	realizar	todo	el	proceso	de	fa-
bricación	de	todo	tipo	de	estructuras	metáli-
cas para el tratamiento de aguas residuales .
En dependencia del Director Industrial, las ta-
reas	a	realizar	serán:
 -Realizar todo el proceso de fabricación de 
todo	tipo	de	estructuras	metálicas	para	el	tra-
tamiento de aguas residuales 
-Interpretación de planos en Autocad 
-Apoyo interno en el dpto. de almacén.
 -Tareas a realizar en almacén: empaquetami-
ento de materiales, stock de almacén, etc 
Horario : 08.00h a 13.30h – 14.30h a 17.15h 
Salario	:	1900	brutos	x	12	pagas	incluidas	
Tipo	 de	 contrato	 :	 Indefinido	 Incorporación	
inmediata.	 IMPRESCINDIBLE	 Vehículo	 propio	
Residencia en el Vallès Oriental o comarcas 
limítrofes	
Experiencia	 mínima	 en	 maquina	 de	 corte	 de	
agua 2-3 años

Empresa fabricante y distribuidora de maquinaria hidráu-
lica ubicada en Vallès Oriental , precisa: 

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (Ref.1207-02)
En dependencia de la Dirección Técnico-Comercial , se en-
cargará	de	la	gestión	de	ventas,	atención	al	cliente	y	tareas	
administrativas comerciales. 
Funciones : 
-Atención y asesoramiento a clientes 
-Gestión de vetas
-Confección y seguimiento de ofertas 
-Gestión y seguimiento de promociones 
-Relación con representantes 
-Tareas administrativas diversas relacionadas con el de-
partamento comercial. 
Requisitos :
	 -Imprescindible	 experiencia	 administrativa	 comercial	 en	
sectores industriales. 
-FP II / CFGS Adminsitración
	-Nivel	alto	Office
	-Experiencia	en	manejo	de	ERP	
-Catalán	y	castellano	
-Se	valorará	inglés
	-Imprescindible	residencia	próxima	al	Vallès	Oriental	.
Se ofrece contrato estable y directo con la empresa, con 
posibilidades reales de crecimiento. Jornada completa con 
horario	de	8.30h	a	13.30h.	y	de	15h.	a	18h.(de	junio	a	septi-
embre horario intensivo)

Empresa líder en el sector, dedicada 
al diseño , fabricación y montaje de 
instalaciones industriales para sec-
tores diversos, precisa incorporar : 

PROJECT MANAGER 
(Ref.1207-05)
Perfil:	Persona	responsable,	pro-
activa y con capacidad para tra-
bajar en equipo. Implicada, con 
ganas de compartir conocimiento 
y voluntad por formar parte de 
procesos de cambio. 
Nivel	 académico:	 Ingeniería	 de	
procesos, eléctrica o automati-
zación. 
Nivel	 alto	 de	 inglés	 (conversa-
ción/lectura/escritura). 
Experiencia	 en	 gestión	 de	
proyectos de instalaciones de 
proceso e instalación y puesta en 
marcha de unidades completas 
de	 producción	 (a	 partir	 de	 7-10	
años) en entornos industriales 
sector	 químico,	 alimentación	 y/o	
farmacéuticos.

Més de 3.500 persones han passat per la 
vintena d’establiments que han participat a 
les Jornades Gastronòmiques de les Cireres 
celebrades a Caldes de Montbui entre el 6 
de juny i el 6 de juliol. Després de 15 anys 
de celebrar-se, es pot parlar de les jornades 
com d’un projecte plenament consolidat a 
Caldes, especialment pel que fa al cicle de 
sopars concerts d'estiu. Gairebé una vintena 
d’establiments calderins hi han participat, i 
durant un mes han ofert àpats i productes 

Èxit de les Jornades de les Cireres  
3.500 persones han passat durant un mes per la cita gastronòmica

JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LES CIRERES
Del 6 de juny al 6 de juliol 

Caldes de Montbui

L'APARADOR
DE LA SETMANA

El grup immobiliari Urbemar està comer-
cialitzant a Granollers, a la zona de la Font 
de l'Escot, 29 habitatges de 2 i 3 habitaci-
ons a partir de 205.000 euros (més IVA) 
els primers i de 235.000 euros (més IVA) 
els segons. La promoció, situada al carrer 
Ponent, entre els carrers València i Ramon 
Llull, compta, entre d'altres, amb àmplies 
terrasses, una zona privada amb piscina i 
solàrium i un aparcament comunitari per a 
bicicletes. L'edifici disposa d'habitatges en 

29 nous habitatges a la Font de l'Escot
El grup Urbemar comercialitza pisos de qualitat de 2 i 3 habitacions 

GRUP IMMOBILIARI URBEMAR
carrer Dr. Aiguader 14-16, baixos - Barcelona

Tel. 93 268 78 96 - 619 66 30 70 / www.urbemar.com

inspirats en la cirera primerenca, típica de 
l’horta calderina, i 10 sopars amb música 
en viu en bars i restaurants de la vila. Així, 
restaurants, fleques, pastisseries, gelateries 
i enoteques s’han afegit a aquesta fusió de 
propostes gastronòmiques, amb degustaci-
ons de plats, dolços i licors inspirats en la 
cirera.  A més de l’oferta gastronòmica, el 
programa s’ha ampliat amb 10 sopars con-
cert amenitzats amb grups de música de la 
zona d’estils d'allò més variats.

planta baixa amb unes terrasses espectacu-
lars, habitatges en primera planta i també 
diversos àtics des d'on es pot accedir a un 
espai diàfan de fins a gairebé 20 metres 
quadrats perquè el gaudiu com vosaltres 
vulgueu. A més, tots els habitatges de la 
promoció tenen una excel·lent orientació. 
Urbemar és un grup immobiliari amb més 
de 20 anys d'experiència i té un únic ob-
jectiu: oferir habitatges de qualitat d'acord 
amb les diferents necessitats dels clients.
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ECONOMIA
Cadires de boga al carrerUn mural per reivindicar pensions dignes
Gran Centre Granollers ha recuperat aquest 
estiu les cadires de boga al carrer per
promocionar el comerç de proximitat i alhora 
convidar els clients a fer-la petar, prendre
la fresca, descansar i relacionar-se al carrer.

La Marea Pensionista del Vallès Oriental va fer dissabte una acció 
reivindicativa en una de les façanes de Can Baulenas, al carrer Girona 
cantonada amb el carrer Concòrdia. El col·lectiu va pintar un mural 
que crida a lluitar per unes pensions dignes i per tenir un present i un 
futur digne. El col·lectiu també ha fet altres pintades en altres ciutats.

GRANOLLERS. El fons d'inversió 
madrileny Proa Capital, amb una 
àmplia experiència en el sector 
agroalimentari, ha lligat la compra 
de l'empresa granollerina Pastas 
Gallo, de la família Espona. L'ofer-
ta de Proa Capital, de 227 milions 
d'euros, ha superat la de la pareta-
na Idilia Foods.

Pastas Gallo, que té una de les 
seves fàbriques a l'avinguda Sant 
Julià de Granollers, va facturar 
l'any passat 200 milions d'euros 
amb un benefici brut d'explotació 
de 20 milions d'euros. A finals de 
2018, els cinc germans Espona 
van acordar que posaven a la ven-
da el negoci que va fundar el seu 
pare, José Espona Pallarès, l'any 
1946. Un acord que es va fer pú-
blic el febrer passat. 

Després de més de mesos de 
reunions amb inversors interes-
sats, finalment la família Espona 
va rebre tres ofertes. Els altres 
dos candidats a quedar-se amb 
la companyia eren el grup format 
per Ventura Equity Partners i Idi-
lia Foods –la companyia amb seu 
a Parets fabricant de Nocilla i Cola 
Cao, entre d'altres–, que fa una set-
mana va presentar la millor oferta, 
i el fons d'inversió TowerBrook.

Descartat aquest últim, els dar-
rers dies quedaven dues grans 

arxiu

PASTAS GALLO  La firma té una de les seves fàbriques principals a Granollers

EMPRESES  LA COMPRA INCLOU UN ACORD DE REINVERSIÓ TAN BON PUNT ES COMPLETI L'OPERACIÓ

ofertes sobre la taula: Proa i Idilia. 
Finalment, la família Espona, as-
sessorada per EY, Banc Sabadell i 
Garrigues, ha escollit Proa Capital 
amb l'objectiu, segons asseguren 
en un comunicat, "d'impulsar el 
creixement de la companyia i 
de la marca Gallo", líder a l'Estat 
en l'àmbit de la pasta seca, les sal-
ses, les farines i el pa ratllat, i pre-
sent també al mercat dels produc-
tes frescos i els plats preparats. 

"Creiem que ha arribat el 
moment de professionalitzar, 
encara més, la companyia (...) 
i, després d'una profunda refle-
xió, estem segurs d'haver tro-

bat el soci ideal", asseguren des 
de la direcció de Pastas Gallo.

L'acord amb Proa preveu que 
els germans Espona mantinguin 
un participació minoritària –d'en-
tre el 15% i el 30% del capital– 
durant uns anys, i també inclou un 
acord de reinversió que es podrà 
executar quan es completi la com-
pravenda després de l'estiu. 

La compra de la participació 
majoritària de Pastas Gallo s'ha 
de sotmetre ara a l'autorització de 
la Comisió Nacional de Mercats i 
la Competència, de manera que es 
preveu que la transacció es com-
pleti a finals d'aquest any. 

El fons Proa Capital compra
Pastas Gallo per 227 milions Gairebé 50 empreses van tancar 

dijous la seva participació en la 7a 
edició del programa Accelera el 
creixement, impulsat per la Dipu-
tació i Pimec amb l'objectiu d’aju-
dar-les a impulsar el seu desen-
volupament a través d'un pal de 
creixement i d'acció. Enguany hi 
han participat tres empreses gra-
nollerines: FAT Soluciones de Cor-
te SL, dedicada a la fabricació i co-
mercialització de màquines de tall 
i materials de fusteria d'alumini; 
Matic SA, que fabrica, distribueix i 

comercialitza màquines per al sec-
tor de la confecció tèxtil; i Zentria 
Energia SL, que ofereix solucions 
tècniques en l'àmbit de les instal-
lacions tèrmiques, elèctriques, de 
telecomunicacions, informàtica i 
control en obres de construcció. En 
les set edicions hi han participat 
347 empreses, amb una mitjana de 
20 treballadors, del sector indus-
trial (57%) i amb una facturació 
mitjana de 3 milions d’euros. Al 
setembre es coneixeran les pimes 
que hi participaran l'any que ve. 

PIMEC I LA DIPUTACIÓ LES HAN ASSESSORAT PER CRÉIXER

Promoció de la indústria 4.0 en el metall
El projecte d’Ocupació a la Indústria Local (OIL), impulsat pel Consell 
Comarcal, treballa per incrementar la competitivitat de la comarca. D’acord 
amb això, dimarts va celebrar-se a l'Hotel Granollers una jornada per afavorir 
la transformació digital de les empreses del metall, automoció i logística  
del Vallès Oriental. En la sessió es van tractar aspectes com la permanència 
en el mercat, la personalització en les produccions, l'estalvi de costos,  
la millora de la presa de decisions i la capacitat de resposta, entre altres.

xavier solanas

Els inversors han superat l'oferta de la firma paretana Idilia Foods

Tres pimes granollerines 
'acceleren el creixement'
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LES FRANQUESES. El 63,2% de les 
empreses creades a les Franque-
ses fa tres anys continuen actives. 
Així ho recull un estudi de la Di-
putació que ha fet seguiment de 
les empreses durant els darrers 
tres anys i que ha permès conèi-
xer l'estat de salut de les empre-
ses creades llavors i dels empre-
nedors de tots els municipis amb 
centres locals de suport a l'empre-
nedoria, la tendència dels negocis 
de nova creació i el seu grau de 
pervivència. 

En el cas de les Franqueses, 
l'any 2015 es van engegar 37 pro-
jectes amb el suport del centre 
local per al foment empresarial, 
situat al Centre de Recursos Agra-
ris Can Ribas. La majoria, veïns 
d'entre 35 i 54 anys (un 73% del 
total). Un 65% dels emprenedors 
van ser homes i un 35% dones. I 
gairebé el 75% dels projectes te-
nien a veure amb els sectors del 
comerç i els serveis.

Tres anys més tard, l'estudi 

mitjana de facturació del municipi 
vora els 50.000 euros, per sobre 
de la mitjana de la comarca.

Pel que fa al tancament de les 
noves empreses, la majoria ho han 
fet per motius econòmics o per-
què l'emprenedor va passar a tre-
ballar com a assalariat. La majoria 
d'empreses que han tancat ho han 
fet durant el primer any de vida. 

constata que el grau de pervivèn-
cia d'aquestes noves empreses és 
del 63,2%, deu punts per sobre de 
la mitjana de la demarcació. Les 
empreses que continuen vives te-
nen una mitjana d'1,5 treballadors, 
una mica per sota de la mitjana, i 
destaca que un 10% d'aquestes 
empreses facturen entren 50.000 
i 100.000 euros anuals, deixant la 

arxiu

EMPRENEDORIA  LA PERVIVÈNCIA DE LES EMPRESES FRANQUESINES, PER SOBRE DE LA MITJANA OCUPACIÓ  LA REDUCCIÓ DEL JUNY CADA COP ÉS MENOR

El 63% de les empreses creades
fa tres anys continuen actives

CAN RIBAS  Les Franqueses té un centre local de suport a l'emprenedoria

Durant el passat juny Granollers 
va reduir el nombre d’aturats a la 
ciutat en 94 persones, un -2,7% 
que el mes anterior. L’índex 
d’atur al municipi és ara de l'11% 
(3.405 persones), un 1,7% per 
sobre d’ara fa just un any, quan 
Granollers comptava amb 56 atu-
rats menys. Amb tot, després de 
Mollet del Vallès, Granollers és 
el municipi de la comarca on més 
s’ha reduït l’atur en xifres absolu-
tes durant el juny.

Pel que fa a les Franqueses, 
la xifra de desocupats és ara de 
1.010, un 5,4% menys que el mes 
anterior (-58 persones). La taxa 
d’atur del municipi se situa en el 
10,8%, amb només 4 persones 
desocupades menys que el juny 
del 2018, quan hi havia registra-
des 1.014 persones sense feina.

Els sindicats recorden que el 
juny és un mes tradicionalment 
bo per a l'ocupació, perquè co-
mença la temporada d'estiu, tot i 
que alerten que no tothom qui ha 
deixat d’estar registrat a les Ofi-
cines de Treball ha trobat feina. 

També assenyalen que la dismi-
nució de l’atur és menor cada any 
que passa –“del juny del 2014 al 
juny del 2015 l’atur es va reduir 
en 5.060 persones al Vallès Ori-
ental, mentre que del juny del 
2018 al juny del 2019 només 
s’ha reduït en 437 persones”–. 

En aquest sentit, la UGT recor-
da que “la disminució de l’atur 
en el mercat laboral de la co-
marca prové de l’estacionali-
tat de l’economia basada en la 
precarització laboral”, i per això 
demana una vegada més la “dero-
gació de les reformes laborals 
imposades”.

Pel que fa al conjunt de la comar-
ca, el juny va tancar amb 20.493 
persones apuntades a les Oficines 
de Treball, 586 menys que al maig 
(-2,8%), mentre que a Catalunya 
l’atur va reduir-se un 3,7%. Segons 
el càlcul de l’Observatori-Centre 
d’Estudis del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, la taxa d’atur de la 
comarca és ara del 10,4%, un 2,1% 
menys (-437 persones) que al juny 
de l’any passat. 

L'atur al juny: el descens
més suau dels últims anys
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L'infantil de l'AEC Vallbona és campió de Catalunya
L’equip infantil femení de vòlei platja de l’AE Carles Vallbona s’ha 
proclamat campió de Catalunya de Clubs en la categoria sub-15 
després d’imposar-se en totes les proves del Campionat que es va 
disputar a Mataró. El conjunt granollerí el van formar Ivet Sánchez, 
Nora Campos, Paula Olivenza, Noa Rubio i Carlota Pérez.

Dissabte, el torneig 24 h de futsal
El Complex Esportiu Municipal de Corró d'Avall 
acull, des de dissabte (17 h) fins diumenge 
(17 h), les 24 h de futbol sala Madform. Serà la 
segona edició del torneig, que comptarà amb 
l'exjugador del Barça Fran Serrano com a padrí.

ESPORTS

NATACIÓ  ES VA IMPOSAR ALS 29 CLUBS QUE VAN PARTICIPAR-HI

El Club Natació, campió aleví per clubs
El Club Natació Les Franqueses es va proclamar campió per clubs en
el Campionat d’Espanya en categoria alevina de natació artística, en
imposar-se als 29 clubs de tot l’Estat que van participar-hi. Des del club
destaquen la medalla de bronze en la modalitat d’equip, per darrere del CN 
Granollers –primer– i el Tarraco –segon–. El conjunt franquesí va estar 
format per les nedadores Maria Campos, Ivet Creix, Vinyet Domènech, Abril 
Galo, Noa Maestro, Ivet Roig, Marina Viader, Anna del Moral i Martina Royo.

FUTBOL  SÓN EL QUART I EL CINQUÈ FITXATGES DEL CLUB

GRANOLLERS. L’Esport Club Gra-
nollers ha fet oficial dos fitxat-
ges. D’una banda ha anunciat la 
incorporació d’Antonio Martín, 
més conegut com a Ñito Martín, 
un migcampista de 26 anys amb 
bon joc aeri i arribada des de se-
gona la línia, segons afirmen des 

del club granollerí. Martín arriba 
procedent de la Fundació Esporti-
va Grama. D'altra banda, l'entitat 
també ha incorporat Max Llovera, 
un central jove i amb projecció 
que arriba del FC Santboià. Llo-
vera ha competit a Segona B i és 
internacional amb Andorra.  

L'ECG fitxa 'Ñito' Martín i Llovera

GRANOLLERS. Les pistes munici-
pals d’atletisme de Granollers van 
acollir el cap de setmana el Cam-
pionat d’Espanya Sub-20 d’atletis-
me, una competició que va estar 
organitzada de forma conjunta pel 
Club Atlètic Granollers, la Federa-
ció Catalana d’Atletisme i la Reial 
Federació Espanyola d'Atletisme. 
Uns 1.000 atletes d’arreu de l’Es-
tat van competir a les pistes muni-
cipals entre dissabte i diumenge. I, 
pel que fa als atletes catalans, en 
total en van ser uns 150 els que 
van competir en la que va ser la 
65a edició del Campionat d’Espa-
nya Sub-20.

Rècords batuts
En aquest esdeveniment es van 
batre alguns rècords en les dife-
rents modalitats atlètiques. L’atle-
ta catalana Maria Vicente va oferir 
al públic de la graderia del recinte 
granollerí una de les actuacions 
més destacades, ja que va batre el 
rècord de Catalunya en el salt de 
llargada. Ho va fer amb un salt de 
6 metres i 47 centímetres, supe-
rant la seva millor marca de 6,37 
metres.  La mateixa Vicente també 
es va imposar en la final dels 200 
metres femení, amb un temps de 
23 segons i 87 centèsimes.

Pel que fa als altres rècords, du-

toni torrillas

ATLETISME  ELS ATLETES CATALANS VAN ACONSEGUIR UN TOTAL DE 27 METALLS

Un miler d'atletes competeixen
al Campionat d'Espanya Sub-20

rant el cap de setmana se’n van 
batre en altres disciplines, com en 
el llançament de disc femení, en el 
llançament de disc masculí, en el 
400 metres tanques femení, 110 
metres tanques masculí i 400 me-
tres llisos femení.

Brian Sotero va fer una marca 
de 63 metres i 40 centímetres en 
el llançament de disc masculí. La 
catalana Sara Gallego es va impo-
sar als 400 metres tanques femení 
amb un registre de 58 segons i 68 
centèsimes. I, en 110 metres tan-
ques masculins, Enric Llopis va fer 

rècord amb 13,45. 
L’actuació dels atletes del Vallès 

Oriental no va ser gaire remarca-
ble, ja que no van obtenir gaire 
bons resultats. El més destacable 
va ser el paper de l’atleta del Club 
Atlètic Granollers Arnau Sagrera, 
que va quedar semifinalista en la 
prova dels 200 metres llisos.

27 medalles catalanes
Pel que fa al paper dels atletes ca-
talans, en total van sumar un pal-
marès de 27 metalls: 14 medalles 
d’or, 8 de plata i 5 de bronze.  

SORTIDA  Les joves atletes es preparen en una de les curses del Campionat

cng

Arnau Sagrera, del Club Atlètic Granollers, el vallesà més destacat
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BÀSQUET  ENGUANY S'HA CELEBRAT LA 29a EDICIÓ

120 jugadors al torneig La Perestroika
El Torneig de Bàsquet La Perestroika va comptar enguany amb
la participació de 120 jugadors, que van disputar diferents partits al  
Complex Esportiu Municipal de Corró d’Avall, amb la finalitat de passar-ho 
bé en un ambient de molta esportivitat, companyonia i bàsquet. Aquestes 
són, de fet, les principals finalitats d’un torneig que organitza l’Associació 
Esportiva La Perestroika i que aquest any ha celebrat la seva 29a edició.  
És, doncs, un esdeveniment amistós. Hi participen, principalment, equips 
del Vallès Oriental, tot i que també fa tres anys que ve un conjunt de 
Madrid. La Perestroika és un torneig que s’ha consolidat a les Franqueses 
amb el pas dels anys com un dels més antics de la comarca.

toni torrillas

Cursa de contrastos 
per als Espargaró
GRANOLLERS. El Gran Premi d’Ale-
manya de MotoGP va ser una cur-
sa de contrastos per als germans 
Espargaró. D’una banda, Aleix va 
haver d’abandonar per una cai-
guda a la penúltima volta. D'altra 
banda, més bé li va anar al seu 
germà Pol, que va acabar 12è i va 
sumar quatre punts a la general, 
de manera que ara se situa desè al 
Mundial amb 56 punts.  

MotoGP

GRANOLLERS. Les 24 Hores de 
Catalunya de Motociclisme –que 
enguany celebraven el 25è ani-
versari– van estar marcades ne-
gativament per la mort d’un pilot.

El català Aureli Martínez va per-
dre la vida divendres al Circuit 
de Montmeló durant les sessions 
qualificatives. Martínez, nascut a 
Alella l'any 1963, va patir un greu 
accident en el traçat català, con-
cretament a la corba número 10; 
ja que una altra moto, la de Baptis-
te Santilli, va patir un error tècnic 
i va sortir disparada sense frens i 
sense pilot –ja que Santilli s’havia 
tirat a terra després de veure que 
la moto no frenava–, i posterior-
ment va impactar greument con-
tra la moto d’Aureli Martínez.

El pilot de l’equip de Moto-
crom, segons expliquen des de 
l'organització del Circuit de Bar-
celona-Catalunya, va ser atès 
ràpidament pels serveis mèdics 
del Circuit, que van decidir tras-
lladar-lo posteriorment a l’Hos-
pital de Granollers, on va morir 

circuit de barcelona-catalunYa

finalment, ja que no va superar les 
greus lesions.

Com a conseqüència d’aquest 
accident, l’organització del Circuit 
va decidir guardar un minut de 
silenci dissabte al matí, abans de 
l’inici de la prova; un homenatge 
en el qual van participar tots els 
equips de les 24 Hores.

Pel que fa a la cursa, l'equip 
francès Team BMD performan-

ce-B Motorsport es va proclamar 
campió, amb els pilots Anthony 
Dos Santos, Alex Plancassagne, 
Laurent Coubard i Franck Del-
cour. El van seguir OG Motorsport 
BY Sarazin –que va ser segon– i 
l'equip català FR Moto –tercer–, 
de Bigues i Riells. 

La cursa es va disputar entre el 
matí de dissabte i el matí de diu-
menge.  

MOTOCICLISME  UNA MOTO SENSE FRENS VA IMPACTAR CONTRA LA D'AURELI MARTÍNEZ

La mort d'un pilot marca 
la 25a edició de les 24 Hores 

HOMENATGE  Tots els equips van fer un minut de silenci abans de la cursa

GIMNÀSTICA  EDUARD SERRANO VA SER CAMPIÓ D'ESPANYA

GRANOLLERS. El Club Natació Gra-
nollers va obtenir un total de 21 
medalles en el Campionat d’Espa-
nya de Gimnàstica Artística, que 
es va celebrar del 30 de juny al 7 
de juliol. Entre els i les gimnastes 
del club que hi van competir, van 
destacar el paper d’Eduard Serra-
no i Berta Pujadas. Serrano es va 
proclamar campió d’Espanya en 
Via Olímpica. I, per la seva banda, 
Pujadas, va ser subcampiona.

Serrano va ser primer a la ge-
neral després d'endur-se l’or en 
terra i salt, la plata en barra, i el 
bronze en arcs i paral·leles. Ber-
ta Pujadas va ser segona després 
er-se amb l’or en barra i la plata 
en salt. 

D'altra banda, en categoria 
base, Aitor Rama es va penjar dos 
bronzes. I l'equip B6 del CN Gra-
nollers es va proclamar campió 
d'Espanya per equips. 

El CN Granollers obté 21 
metalls al Campionat Estatal
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El proper setembre la Penya Ma-
dridista 12+Una del barri de La 
Torreta, al terme municipal de la 
Roca, celebrarà la seva inaugura-
ció oficial. Aquesta penya –que té 
la seu al número 9-11 del carrer 
Aragó– es va constituir el passat 
mes de març, quan el Real Madrid 
CF la va reconèixer de forma ofici-
al i és la primera penya madridis-
ta, no només del barri, sinó també 
de Granollers. De fet, actualment, 
a La Torreta no hi ha cap altra pe-
nya de cap altre equip.

Segons explica el seu president, 
Rafa Rodríguez, el nom de la Penya 
12+Una és per les 13 Copes d'Eu-
ropa que té el Real Madrid. Prové 
d'una expressió que feia servir 
l’expilot de motociclisme Ángel Ni-
eto, que era molt aficionat del Real 
Madrid; i, que, en una conversa 
amb el president del club, Floren-
tino Pérez, li va dir que si el Madrid 
guanyava la 13a Copa d’Europa, se 
l’hauria d’anomenar la 12+1, i no 
la decimotercera; perquè Nieto era 
molt supersticiós –tot i que va ser 

penYa 12+una

13 vegades campió del món en ve-
locitat, però ell no deia que tenia 13 
títols, sinó 12 més 1–. Llavors, tot 
fent un paral·lelisme amb aques-
ta expressió, i fent un homenatge 
a les 13 Copes d’Europa que té el 
Real Madrid, des de la penya de La 
Torreta van pensar que 12+Una 
era el nom més encertat.

Actualment la penya té 66 socis, 

i, tal com assegura Rafa Rodrí-
guez, esperen arribar a les 100 
persones en els propers mesos. 
“Estem oberts a que qualsevol 
persona a qui li agradi al futbol, 
sigui de l’equip que sigui, fins 
hi tot del Barça, vulgui venir a 
veure els partits. Sempre que 
tothom sigui respectuós”, desta-
cava Rodríguez.  

ENTITATS  L'ENTITAT ÉS L'ÚNICA PENYA DEL REAL MADRID CF DE GRANOLLERS I LA ROCA

Constituïda la nova penya 
madridista  12+Una a La Torreta

LA PENYA  És un local obert a tothom que vulgui gaudir de l'esport

LES FRANQUESES. L’equip infantil 
femení de l’Handbol Les Fran-
queses s’ha proclamat campió del 
play-off B de la Partille Cup.

Ho va aconseguir dissabte en 
derrotar el BK Heid a la final per 
6 a 10. Després de no haver-se 
classificat pel play-off A per la mí-
nima, les franquesines van fer una 
gran competició al segon grup.

De fet, l’infantil i el juvenil fe-
mení són els dos conjunts del club 
franquesí  que es van aconseguir 
classificar per a la fase final del 

torneig, que es va disputar a Su-
ècia la setmana passada. L'expe-
dició de l'AEH Les Franqueses, 
la més nombrosa del campionat, 
va estar formada per 8 equips: 4 
femenins –2 infantils, 1 cadet i 1 
juvenil–, i 4 masculins –1 infantil, 
1 cadet, 1 juvenil i 1 júnior–.

El BMG va quedar segon
El BMG també va competir en el 
torneig, amb el cadet A, que va 
quedar segon, en perdre a la final 
en el gol d'or. 

HANDBOL  VA SER EL CLUB AMB MÉS EQUIPS REPRESENTATS

L'AEH Les Franqueses guanya
un trofeu a la Partille Cup

aeh les Franqueses

CAMPIONES  L'infantil femení de l'AEH Les Franqueses, campió de la Partille
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Alguns dels serveis que 
oferim: Acompanyaments per 
a la creació de cooperatives i 
per transformar una associació 
o una SCP en una cooperativa

Seu fixa: Granollers
Punts coop: Montornès, 
la Garriga i Sant Celoni 
(cada dos dimarts)

Economia feminista per 
bastir vides dignes

Dilluns 23·07·2019
De 10 h a 12 h

Lloc: c/ de Corró, 122 
(Granollers)
Organitza: Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental

Per llegir l’entrevista
íntegra i veure el vídeo,
entra aquí:

- D'on sorgeix la Jornada sobre ESS i 
l'Estiu Cooperatiu?
- Arnau: L’Estiu Cooperatiu no s’enten-
dria sense les primeres jornades d’eco-
nomia social i solidària, que l’any passat 
vam organitzar per primera vegada a 
Sant Celoni de la mà també de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental.
- En què va consistir la primera jor-
nada?
- Arnau: L'any passat vam fer una fira 
de productes de quilòmetre 0 amb di-
ferents productors del territori. Aquest 
any, però, hem volgut canviar perquè 
vam creure en la necessitat de donar 
suport a projectes embrionaris que es-
taven sorgint al territori. Des de La Clau 
i des de l’Ateneu Cooperatiu crèiem que 
era un espai idíl·lic i perfecte per do-
nar-los aquest suport.
- Per tant, en què han consistit 
aquests canvis que menciones?
- Arnau: Hem volgut ser més realistes i 
més propers amb aquells projectes que 
ens envolten, i és per això que hem can-
viat el format, perquè sigui un format 
més pensat i més pausat i que ens porti 
a una reflexió. Crèiem que des d’aquests 
espais s'havia de donar suport a projec-
tes com la Universitat Popular del Baix 
Montseny –un projecte embrionari que 
està sorgint– com també el grup impul-
sor de cohabitatge de Sant Celoni i els 

que han sorgit arreu del Baix Montseny.
- Què és una universitat popular?
- Lorena: Una universitat popular és 
un projecte d’educació de base comu-
nitària, és a dir, creat a partir de les 
persones, que pretén crear i compartir 
coneixement, en el sentit de saber ex-
periències de diferent mena.
- I amb quins objectius us formeu al 
Baix Montseny?
- Lorena: La intenció d'una universitat 
popular és aprendre per plaer, per actu-
ar, per emancipar-nos, per alliberar-nos, 
per ser més conscients del món en què 
vivim, d’allò que podem fer i que està a 
les nostres mans, sobretot en un sentit 
de transformació personal i social.
- Per últim, què és el model d'habitat-
ge cooperatiu?
- Lali: Des de La Dinamo apostem pel 
model d’habitatge cooperatiu en cessió 
d’ús com una alternativa d’accés a l’ha-
bitatge impulsat de forma autogestiona-
da i a través de l’autoorganització de les 
persones dels municipis i els territoris, 
i a través de la propietat col·lectiva dels 
habitatges. De manera que és un model 
que permet accedir a un habitatge de 
forma estable i flexible, sense tenir la 
propietat individual de l’habitatge, sinó 
a través de la propietat col·lectiva, i per 
tant d’accés a l’habitatge a través d’un 
dret d’ús.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Agenda

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

Jornada sobre Economia 
Social i Solidària (Sant Celoni)
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental vam par-
ticipar el passat 15 de juny de la primera activitat 
de l'Estiu Cooperatiu de La Clau (Sant Celoni), 
que es tractava de la Jornada sobre Economia So-
cial i Solidària. Durant la jornada vam entrevistar 
Arnau Amadó (La Clau), Lorena Soria (Universitat 
Popular Baix Montseny) i Lali Daví (La Dinamo).
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CULTURA

GRANOLLERS. Joan Miquel Oliver 
serà avui, dijous (21 h), a la ter-
rassa del bar de Roca Umbert per 
presentar el seu darrer treball, 
Elektra (DiscMedi, 2018), en el 
marc del cicle Obert x Vacances. 
Es tracta del cinquè àlbum en so-
litari de l'ex-Antònia Font i de la 
tercera entrega i final de la trilo-
gia que va començar amb Pegasus 
(2015) i va seguir amb Atlantis 
(2017). A diferència dels dos discs 
anteriors, produïts en solitari pel 
cantautor mallorquí, Elektra in-
corporà el teclista Jaume Manresa 
i el bateria Xarli Oliver a l'estudi 
de gravació i acompanyant Oliver 
en la gira. Fent referència en el tí-
tol del CD al mite d'Electra, Oliver 
hi inclou cançons que parlen de 
dones valentes, que pretenen ser 
un clam contra el masclisme. 

El disc també inclou la cançó 
Me'n vaig a viure a Lleida, inspira-
da en la violència del referèndum 
de l'1 d'octubre, i que és la prime-
ra cançó política en el repertori 
del balear. Elektra també inclou 
un clam ecologista amb Save the 
planet i una història sobre la vida 
dels compositors amb Honey. La 
revista Enderrock el va situar Elek-
tra en 15a posició en el rànquing 
dels millors discos del 2018.

Segurament, a la vetllada tam-
poc no hi faltaran algunes de les 

xavier solanas

MÚSICA  ES TRACTA DEL CINQUÈ ÀLBUM EN SOLITARI DE L'EX-ANTÒNIA FONT

Joan Miquel Oliver presenta 
'Elektra' avui a Roca Umbert

cançons més conegudes dels seus 
Surfistes en càmera lenta (2005) i 
Bombón Mallorquín (2009).

Revetlla de swing
Els concerts gratuïts a la fresca 
els clourà dijous 18 de juliol el 
cantautor Cesk Freixas, un dels 
més consolidats del país. Aquest 
2019 celebra 15 anys de trajectò-
ria professional amb el nou treball 
Festa Major. i

Arriba el segon cap de setmana del 
festival d'estiu Musik N Viu, que 
en aquesta ocasió situarà l'escena-
ri al Parc Firal. Jovent Ignorat és el 
responsable de les propostes de la 
tercera nit del festival, la d'aquest 
divendres, amb Auxili com a cap 
de cartell. Els valencians aprofita-
ran el retorn a Granollers per pre-
sentar el seu tercer disc Tresors, 
un àlbum marcat pel context polí-
tic de finals del 2017 i amb lletres 
explicites i compromeses. 

Compartiran escenari amb Por-
to Bello, grup revelació de 2017 
que s'està consolidant com una 
aposta segura de festivals i festes 
majors i el grup revelació del mes-
tissatge al país.

L'incombustible Miquel del Roig 
torna també al Musik N Viu, i el 
cartell de la vetllada es completa-
rà amb els rapers barcelonins Cu-
arto Segunda.

Finalment, dissabte, la darrera 

sessió del Musik N Viu, organitza-
da per Diables de Granollers, esta-
rà protagonitzada pel reggae i els 
ritmes jamaicans, amb un cartell 
encapçalat per Adala & The same 
song band, el projecte artístic de 
Guillem Simó, que ja es va presen-
tar a Granollers a les barraques 
de l'Ascensió de 2018. The same 
song band va néixer el 2014 de 
la unió de músics joves de reggae 
de Barcelona, provinents de ban-
des com A4 Reggae Orquestra i 
The Cold Decembre. Fa un parell 
d'anys s'uneix a Adala, un projecte 
coetani de Guillem Simó també de 
música d'arrel jamaicana.

També hi seran el cantant de 
reggae barceloní Sr. Wilson & The 
island defenders, els del Mares-
me Andana i el soundsystem local 
Cool  Down, format per Joan Vera 
i Roger Santaeugènia per donar a 
conèixer la cultura del reggae i els 
ritmes jamaicans. i

EL PARC FIRAL ACULL EL SEGON CAP DE SETMANA DE CONCERTS

Auxili i Adala & The Same 
Song Band ompliran 
de ritme el Musik N Viu

Cesk Freixas tancarà els concerts de l'Obert x Vacances dijous vinent

El cor Plèiade actua a LleronaNit de curtmetratges fantàstics i de terror
El cor Plèiade d'Amics de la Unió actuarà 
dissabte (18 h) a l'església de Santa Maria 
de Llerona en un concert organitzat per 
l'Associació d'Intercanvis Corals. La proposta
s'estrenava fa dues setmanes a la sala Tarafa.

Fantàstik Granollers col·labora amb el Cinemafreshhh! amb una  
nit de curtmetratges fantàstics i de terror, que es farà divendres  
(22 h) als exteriors de Roca Umbert. L'entitat hi ha programat  
la projecció d'una recopilació dels millors curts que han passat  
pel festival en totes les edicions. L'entrada és gratuïta.

Neddermann omple la terrassa a La Troca  
La cantant i compositora Judit Neddermann va obrir dijous el cicle de  
concerts de l'Obert x Vacances a la terrassa del bar de La Troca. L'espai  
es va omplir de gom a gom per escoltar la intèrpret, que va tocar temes  
del seu tercer disc, Nua, així com dels seus primers treballs.

Swing
SIX AND THE GUEST ACTUARÀ
DISSABTE A ROCA UMBERT 
en l'habitual revetlla de swing 
de l'estiu. Hi interpretaran temes 
clàssics dels anys 30 a 50 fins a les 
cançons de swing més actuals.

The Jartbreikers, al Miramecres
La formació granollerina The Jartbreikers serà la protagonista dime-
cres vinent del cicle Miramecres, al restaurant El Mirallet de Granollers. 
Óscar Carreras (veu i guitarra), Salva Blanco (guitarra), Lucas Comuñas 
(baix) i Jordi Riera (bateria) recullen els èxits més oblidats d'entre els 
anys 60 als 90, per donar-los una nova sonoritat. El repertori inclou 
temes, entre altes, d'Eric Clapton, Bob Dylans, Waterboys, Lou Reed, 
Leonard Cohen, Sade i ZZ Top. 
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El Centre d'Arts en Moviment 
(CAM) de Roca Umbert ja ha triat 
els creadors residents de la prope-
ra temporada, a partir del darrer 
trimestre d'enguany. La convoca-
tòria d'aquest suport a projectes 
vinculats al moviment va rebre 
35 projectes de professionals del 
sector de la dansa, el teatre i el circ 
d’11 estats (Espanya, Bèlgica, Uru-
guai, Finlàndia, Suècia, França, Ità-
lia, Alemanya, Xile, Japó i Israel).

En la modalitat de residència 
de recerca i creació en moviment 
–adreçada a projectes de recerca 
que necessitin un espai de treball 
i estiguin en una etapa inicial– 
els seleccionats, es beneficiaran 
d’una estada al CAM d’un màxim 
de 4 mesos, un màxim de 7 hores 
d’assessorament artístic profes-
sional a càrrec de la ballarina i 
coreògrafa Roser López Espino-
sa, i una aportació econòmica de 
1.500 euros. El guanyador ha estat 
el projecte Cossoc de Magí Serra.

Pel que fa a residència de recer-
ca i creació en circ, el guanyador 
ha estat Llar-Home, de Lara Re-
nard García. Els projecte seleccio-
nats es beneficiaran d’una estada 

Escollits els nous residents del CAM
toni torrillas

DANSA  LA CONVOCATÒRIA D'ESTADA AL CENTRE D'ARTS EN MOVIMENT DE ROCA UMBERT HA REBUT 35 PROJECTES D'11 PAÏSOS DIFERENTS

al CAM per un màxim de quatre 
mesos, un màxim de 7 hores d’as-
sessorament artístic professional 
i una aportació de 1.500 euros.

En residència de perfecciona-

ment –adreçades a projectes que 
necessitin un espai de treball i que 
ja estiguin en etapa de finalització 
i perfeccionament– els dos pro-
jectes guanyadors són I am Bruce 

Lee, de Junyi Sun Wang, i Atlantis 
2019/2010. Esbós d’un paisatge de 
Diana Gadish Bonàs. S’ofereix una 
estada al CAM per un màxim de 2 
mesos, un màxim de 7 hores d’as-

sessorament artístic professional 
i una aportació de 750 euros.

En residència de projectes ar-
tístics emergents –per a projectes 
amateur o en vies de professiona-
lització– els tres projectes guanya-
dors són Garbhassahay d’Elena Su-
silla Durán, El desig de ser un llimac 
(si els llimacs són cargols sense clos-
ca) acció primera, de Neus Masdeu 
Rubies, i Colectivo Xeieré de Blanca 
Tolsá Rovira. Els projectes seleccio-
nats es beneficiaran d’una estada al 
CAM durant un màxim de 3 mesos 
amb un màxim de 4 hores al dia. 

Pel que fa a la cessió temporal, el 
projecte guanyador és La filla secre-
ta del Che Guevara de Clara Cortés 
Soler, que es beneficiaran d’una es-
tada parcialment bonificada al CAM 
de fins a un màxim de dos mesos. i

DANSA I REFLEXIÓ 
SOBRE ELS LÍMITS

Carn, cendra i somni és el territori on la mort es fa absurda i encara més la vida. 
Partint d'aquesta premisa, la companyia de dansa integrada Liant la Troca, dirigi-
da per Jordi Cortés i resident a La Troca de Roca Umbert, presentava divendres el 
seu darrer muntatge a la nau Dents de Serra del recinte fabril.

n Dimarts Roca Umbert acollirà un as-
saig obert del final de residència de 
Mambo Project, que ha format part del 
programa de Suport a la Creació de Fira-
Tàrrega 2019, i que hi estrenarà La Festa 
aquest setembre. És el primer cop que un 
d'aquests assaig es fa fora de Tàrrega.

FINAL DE RESIDÈNCIA  
I CAP A TÀRREGA
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Una seixantena de persones van 
participar a la 21a edició del Ral·li 
Fotogràfic Granollers es revela, ce-
lebrat el 16 de juny. Des de dilluns 
les imatges capturades es poden 
veure a una exposició instal·lada al 
centre cívic Nord. Les imatges per-
tanyen als quatre temes proposats 
per la Xarxa de Centres Cívics i l'As-
sociació Jaume Oller: l’arquitectura, 
els espais verds, la vida quotidiana 
i el mateix centre cívic. L'exposició 
es podrà veure fins al dia 19, de di-
lluns a divendres, de 17 a 21 h. El 
veredicte i repartiment de premis 
es farà el dijous 18 de juliol. El jurat 
atorgarà sis premis en la categoria 
adulta, 4 en la infantil i un premi a 
la millor foto per votació popular.  

GRANOLLERS. La influència de la 
literatura en l'obra de l'artista 
granollerí Jordi Pagès sempre es 

Poesia a la fresca amb Josep Pedrals
Els textos d'Els límits de Quim Porta de Josep Pedrals, recitats pel mateix 
autor i pel granollerí Esteve Plantada, van ser els protagonistes de la 
vetllada que dijous van organitzar la llibreria La Gralla i el restaurant La 
Gamba. Per fer passar la calor, la poesia va sortir al carrer, acompanyada 
d'una cervesa a la fresca del carrer Santa Elisabet.

xavier solanas

LITERATURA  LA GRALLA I LA GAMBA VAN ORGANITZAR L'ACTEART  INAUGURACIÓ AMB LAIA LLOBERA I DAVID CAÑOFOTOGRAFIA

Una seixantena de 
persones participen
a Granollers es revela

Jordi Pagès exposa els seus 
collage a la llibreria Calders

El cor infantil d'Amics de la Unió, 
Veus, ha viatjat aquesta setmana 
als Estats Units per participar a 
l'Idaho International Choral Fes-
tival, que se celebra des de dime-
cres i fins diumenge en aquest es-
tat americà, que rep grups corals 
d'arreu de món. L’Idaho Interna-
tional Choral Festival és una orga-
nització sense ànim de lucre que 
compta amb la col·laboració de la 
comunitat de Pocatello i rodalies 
per a la celebració del festival. 
Des de l’organització aposten per 
la creació de bones relacions i la 
unió entre les persones a través 
de la influència de la música, i en 
aquest sentit consideren que Veus 
pot aportar els valors que busca 
transmetre el festival. i

MÚSICA  EL COR INFANTIL TORNARÀ DIUMENGE

Veus és a un festival coral 
d'Idaho, als Estats Units

palesa no només en l'obra, sinó 
en les activitats que l'embolca-
llen. Així, avui, dijous (19.30 h), 
els poetes i rapsodes Laia Llobe-
ra i David Caño l'acompanyaran a 
la Llibreria Calders de Barcelona 
per inaugurar-hi l'exposició Co-
llage(s). La mostra, que es podrà 
visitar a la llibreria del barri de 
Sant Antoni fins al 14 d'agost, re-
cull 28 quadres en format 50x50 
i 4 de 70x50, amb tècnica basada 
principalment en el collage. Tam-
bé s'hi podrà veure una suite de 
4 obres inspirades en els Roman-
cets del Dragolí de Joan Brossa, i 
una altra inspirada en la poesia 
d'Emily Dickison, Agustí Bartra i 
Walt Whitman.   m.e.

arxiu / x.s.

JORDI PAGÈS

Més concerts arreu

El Cor Jove d'Amics de la Unió també 
prepara un viatge. Serà al setembre a 
Alemanya, al Festival Eurotreff Wol-
fenbüttel. Hi duran el repertori M'en-
canta, que diumenge passat els can-
taires van estrenar a Castell de Mur 
(el Pallars Jussà), en el marc del 15è 
Festival del Romànic. Aquest divendres 
també el duran a Bellcaire de l'Empor-
dà i el ijous 18 de juliol aterrarà a Puig–
reig (el Berguedà).

EL COR JOVE DURÀ EL 
CONCERT 'M'ENCANTA' 
A ALEMANYA
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L'aigua refresca la 
festa de Bellavista

GRESQUES ESTIUENQUES  LES FRANQUESES VA ENCETAR EL CAP DE SETMANA PASSAT LES FESTES MAJORS DELS SEUS CINC POBLES

LES FRANQUESES. Bellavista va encetar 
de dijous a diumenge les festes majors 
del municipi de les Franqueses amb de-
senes d'actes marcats per la calor de les 
darreres setmanes. De fet, moltes acti-
vitats protagonitzades per l'aigua –festa 
de l'escuma, tobogan aquàtic i la reno-
vada Suada Guillada (2), entre d'altres– 
van contribuir a fer sortir la ciutadania 
al carrer i participar-hi activament. 

La festa va començar amb la vuitena 
edició de la caminada nocturna, de 7 
quilòmetres, i el cinema a la fresca, per 
als menys esportistes, dijous al vespre. 
Dues activitats que van ajudar els veïns 
a començar a agafar ritme per a un cap 
de setmana a vessar de propostes.

La cultura popular també hi va ser 
molt present amb les cercaviles (5) i 

les diferents activitats de la colla de di-
ables Encendraires (3). 

Els àpats populars –com l'arrossada 
de dissabte–, balls, espectacles (4) i 
concerts nocturns, així com les sessi-
ons de dj de matinada, també van ser 
alguns dels actes més participats de la 
gresca franquesina.

Les colles de Guillots i Suats també 
van organitzar altres activitats que, 
malgrat que ja no són competitives, ja 
són un clàssic i un dinamitzador de la 
festa de Bellavista. Diumenge van clou-
re els actes, com és tradició, amb l'es-
tirada de tractor (1), que va reptar la 
calor amb un bon èxit de convocatòria. 

El foc dels Sanfermines Infernals i els 
actes de comiat van tancar la festa ma-
jor de Bellavista 2019. 

Fotos: toni torrillas

2

1

3

4 5
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 11 al diumenge 14 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

31º 19º 32º 19º 31º 20º 31º 19º

GRANOLLERS. Les cobles Principal 
del Llobregat, Jovenívola de Saba-
dell i Sant Jordi - Ciutat de Barce-
lona tornaran a trobar-se aquest 
dissabte (21 h) al parc Torras Vi-
llà per participar a l'històric Aplec 
de Nit, que organitza l'Agrupació 
Sardanista de Granollers. En-
guany, però, la data és més sona-
da, ja que la trobada celebra el seu 
70è aniversari, per la qual cosa 
les formacions també estaran 
acompanyades de timbalers. Tot 
i que les sardanes començaran a 
sonar a les 21 h, mitja hora abans 
començarà el ja tradicional sopar 
amb la butisardana.

El repertori s'encetarà amb la 
sardana de Conrad Saló Per tu, 
Mercè, en homenatge a la dansaire 
Mercè Herrero, interpretada per 
la cobla Sant Jordi. La Principal 
del Llobregat també està d'aniver-
sari i interpretarà la sardana que 
Jordi León li ha dedicat pels seus 
90 anys.  La Jovenívola de Sabadell 
interpretarà Dos germans, que 
Pere Fontàs va dedicar a Ferran i 
Miquel reverter, morts a la Guerra 

Civil. Les cobles també tocaran pe-
ces conjuntes, entre les quals Gra-
nollers, terra estimada (1981), de 
Ramon Vilà i L'aplec de Granollers 
(1956), de Francesc Camps.

A l'Aplec també se celebrarà el 
31è concurs de colles improvisa-
des –les inscripcions es poden fer 
quan comenci el mateix aplec–, la 
15a sardana incògnita –enguany 

interpretada per la Jovenívola 
de Sabadell– i els sortejos tradi-
cionals de la panera de fruita i el 
pernil, així com el servei de bar i 
entrepans.

El 70è Aplec de Nit de Grano-
llers es clourà amb la interpre-
tació conjunta de la sardana més 
emblemàtica d'Enric Morera, La 
Santa Espina.  m.e.

arxiu

POPULAR  AMB LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT, LA JOVENÍVOLA DE SABADELL I LA SANT JORDI

L'Aplec de Nit celebra 70 anys 
amb tres cobles al Torras Villà

TROBADA HAVENT SOPAT  El parc Torras Villà acull el tradicional Aplec de Nit

Els Xics celebren 
la diada estiuenca 
amb els castellers 
de Gràcia i Osona
Dissabte els Xics de Granollers 
celebraran una nova edició de 
la Diada d'Estiu, estrenada l'any 
passat per mostrar els millors 
castells abans de marxar de va-
cances. Com a la primera edició, 
la diada se celebrarà a la plaça 
Maluquer i Salvador, i començarà 
a les 19 h, quan ha baixat el sol i 
la calor. Enguany, els Xics estaran 
acompanyats de les colles dels 
Castellers de la Vila de Gràcia i 
els Sagals d'Osona. Un cop acaba-
da l'actuació, els membres de les 
colles faran un sopar a la fresca 
per preparar-se per continuar la 
festa, a partir de les 23 h al Musik 
N Viu, al Parc Firal. La Diada d'Es-
tiu, però comptarà també amb un 
acte al matí (11.30 h): la xerrada 
La quadratura del cercle. Alimen-
tació i Castells, a càrrec de Jordi 
Juanico, a la sala d'actes de la Bi-
blioteca Roca Umbert. La vigília 
de la diada, divendres, l'Aplegador, 
també a Roca Umbert, acollirà un 
assaig especial i un sopar. 

Pirotecnia del Mediterráneo serà 
l'encarregada de disparar els focs 
d'artifici que acomiadaran la festa 
major de Granollers l'1 de setem-
bre. L'empresa de València ja ho 
va fer l'any passat i enguany re-
peteix com a guanyadora del 29è 
Concurs Internacional de Castells 
de Focs Artificials Ciutat de Tar-
ragona i Premi Especial Trofeu 
Blancs i Blaus de Granollers.

El veredicte va fer-se públic diu-
menge al pati Jaume I de l’Ajunta-
ment de Tarragona, amb l'assis-
tència de l'alcalde tarragoní, Pau 
Ricomà, acompanyat de la regido-
ra de Cultura de Granollers, Maria 
Villegas; representats del jurat, de 
l’organització del concurs i de res-
ponsables de les pirotècnies par-
ticipants. Aquest any, el certamen 
ha comptat amb la participació 
d’una pirotècnia francesa, dues de 
Granada i la valenciana Pirotecnia 
del Mediterráneo, d'entre els 12 
empreses presentades.

El jurat, integrat per 12 persones 

de diferents disciplines, va procla-
mar vencedora l’empresa Pirotec-
nia del Mediterráneo, que rep així el 
Trofeu Venus Ciutat de Tarragona 
i l’adjudicació dels espectacles pú-
blics de focs de les Festes de Santa 
Tecla. El segon premi ha correspost 
a Pirotecnia Alpujarreña. El tercer i 
quart classificats han estat pirotèc-
nia Aquarêve Artifice i Pirotecnia 
Esteban Martin. El 15è Premi Es-
pecial Festa Major de Granollers- 
Trofeu Blancs i Blaus i l’adjudicació 
de les tronades i del castell de focs 
de la festa major de Granollers ha 
estat per a Pirotecnia del Mediter-
ráneo. Els ítems de valoració que té 
en compte el jurat són: ocupació de 
l'espai aeri, puresa, intensitat, bri-
llantor i durada dels colors, varietat 
cromàtica, lluminositat, dimensi-
ons, disseny i perfecció de formes, 
elegància, diversitat d'efectes, so-
noritat, conjunció amb l'entorn, ori-
ginalitat, ritme, guió de l’espectacle, 
arrencada inicial, crescendo final i 
acceptació del públic.  

Pirotecnia del Mediterráneo 
tornarà a tirar els focs de 
festa major de Blancs i Blaus



dj, 11 juliol 2019 39

Taller de sabons
Dimecres (18.30 h) Patricia Bustos oferirà un taller 
de sabons al centre cívic Can Gili per aprendre a 
fer sabó amb el mètode en fred, amb olis vegetals 
i essències orgàniques. El taller és gratuït, però cal 
inscriure-s'hi prèviament.

L'Escaldàrium, la Festa del Foc i l'Aigua de Caldes de Montbui, arriba dissabte al 
quart de segle de vida, amb novetats i millores que se sumaran a l'estrena de la 
plaça de la Font del Lleó renovada recentment. Així, el Ball de Diables de Caldes 
oferirà un Escaldàrium amb més pirotècnia i aigua, nous elements mitològics 
i una orquestra que s’ha ampliat per sonar més potent i rockera. La directora, 
Paula Lance, ha explicat que la zona de foc serà més gran, hi haurà més  
pirotècnia i l’estructura on està muntada la pirotècnia es desplaçarà una mica  
en direcció a l’ajuntament, perquè el públic de la part superior de la plaça tingui 
una millor visió. A més, el Ceptre de Foc estrenarà una base amb rodes que li 
donarà estabilitat i seguretat. “A més, la dansa del Ceptre de Foc tindrà molta 
més presència de diables i bruixes per ajudar la gent a girar al voltant en el 
sentit correcte, l’antihorari”, detalla Lance. 

L’aigua també presentarà novetats en el 25è Escaldàrium. “La mitologia que 
s’ha desenvolupat més fins ara és la del foc. Enguany hem aprofundit i ampliat 
la de l’aigua i hem donat personalitat pròpia a les tres tempestes: fins ara  
eren iguals, i ara no ho seran”, explica Jordi Soler, responsable de l'aigua. 

La música, la tercera pota de l’Escaldàrium juntament amb el foc i l’aigua, 
també incorpora novetats, amb la presentació del CD Escaldàrium de Cambra. 
Una llegenda de foc i aigua, que conté versions més íntimes i acústiques de  
les 10 danses de la festa, escrites pel compositor i diable calderí Solé. D’altra 
banda, una altra novetat musical és l’ampliació de l’Orquestra del Foc i l’Aigua 
amb una segona guitarra elèctrica per aconseguir un so més potent i rocker.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 11
16.30 h Sala de plens de l'Ajuntament
Ple	extraordinari

DISSABTE, 13
17 h Complex esportiu
Torneig 24 h de futbol sala Madform
19 h Església de Santa Maria 
de Llerona
Cicle musical Encicla't. Concert 
del cor Plèiade d'Amics de la Unió

DIVENDRES, 19
22 h Centre Cultural de Marata
Festa Major. Teatre amb 
La importància de ser Frank

arxiu

DIJOUS, 11
17.30 h Centre cívic Can Gili
Tardes	Kanalla	(infants	de	6	a	12	anys)
21 h Roca Umbert
Concert amb Joan Miquel Oliver

DIVENDRES, 12
19 h Museu de Ciències Naturals
Projecció al planetari de Canvi climàtic. 
Quin futur ens espera? 
19.30 h Centre cívic Jaume Oller
Xerrada: Aprèn a gestionar 
les teves pors
21 h Parc de Ponent
Festa major del barri. Inici amb la traca 
i el pregó. 21.45 h Lliurament de premis 
dels concursos. 22 h Cinema a la fresca
22 h Parc Firal
Festival Musik N Viu, amb concerts 
d'Auxili,	Porto	Bello,	Miquel	del	Roig	i	
Cuarto Segunda
22 h Roca Umbert
Nit de curtmetratges fantàstics i de 
terror, en el marc del Cinemafreshhh!

DISSABTE, 13
10 h Plaça de la Porxada
Fira de brocanters i col·leccionistes. 
Fins a les 20 h
10 h Plaça de Can Mònic
Festa major de Can Mònic, amb festa 
de	l'aigua,	inflables,	botifarrada	 
popular i paella, entre altres activitats.
19 h Plaça Maluquer i Salvador
Diada d'estiu dels Xics de Granollers, 
amb els Castellers de la Vila de Gràcia  
i els Sagals d'Osona
21 h Roca Umbert
Revetlla	de	swing	amb	Six	
and the Guest
21 h Parc Torras Villà
70è Aplec de la Sardana
22 h Parc Firal
Festival Musik N Viu. Concerts d'Adala 
& The Same Song Band, Sr. Wilson & 

AGENDA

Més pirotècnia i elements 
mitològic al 25è Escaldàrium

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 
Artemisia, art & tendències 
(les Franqueses)
Inauguració de la mostra Paraula 

The Island Defenders, Andana 
i Cool Down
23 h Casino de Granollers
Festa de sevillanes. Quarta revetlla 
del Carmen

DIUMENGE, 14
19 h Casino de Granollers
Ball social

DILLUNS, 15
17.30 h Centre cívic Can Bassa
Tardes	Kanalla	(infants	de	6	a	12	anys)

DIMARTS, 16
17.30 h Centre cívic Can Bassa
Tardes	Kanalla	(infants	de	6	a	12	anys)
21 h Roca Umbert
La Festa, a càrrec de Mambo Project 
(projecte	de	FiraTàrrega)
22 h Parc Torras Villà
Cinemafreshhh! projecta E.T.

DIMECRES, 17
17.30 h Centre cívic Can Gili
Tardes Kanalla
21 h Restaurant El Mirallet
Miramecres. Concert de Jartbreikers

i dibuix en harmonia, de Teresa 
Costa-Gramunt i Adelaida Murillo. 
Fins al 27 de juliol

Primera part de la festa a Canovelles
Canovelles enceta divendres els primers actes de la festa major, que s'allargarà 
fins al 22 de juliol. Divendres a les 19 h i dissabte a les 8 h, al camp municipal de 
futbol s'escalfarà l'ambient amb una botifarrada. Seguidament, dissabte s'hi faran 
classes de zumba. L'Auditori de Carrencà acollirà a les 22 h la festa de presentació 
oficial de la festa major 2019 i, tot seguit, hi començarà una sessió de dj organitzada 
pel col·lectiu jove Dskarao's. Dilluns la plaça de les Cultures (22 h) rebra una nit  
de cinema a la fresca amb Spiderman i dimarts, l'Era de Can Castells, Campeones.
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