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EN PORTADA

GRANOLLERS. Des de la creació de la festa major de 
Blancs i Blaus, el 1983, no es recorda que les dues 
colles triessin un leitmotiv tan similar. Enguany, 
ambdues ambientaran les activitats festives a l'en-
torn de la lluita obrera. Tot i la coincidència, cada 
colla hi aportarà un estil propi, tal com ja es va re-
velar dilluns en la presentació de la festa, que se 
celebrarà del 24 d'agost a l'1 de setembre.

La colla blava es traslladarà a l'entorn del 1900 
i "ens descobrim com a fills, néts i besnéts 
d'obrers d'aquesta ciutat", deia el cap de colla, 
Oriol Barnel. Els blaus apareixien amb el so de la 
cançó partisana Bella ciao, un faristol amb el logo 
de la Colònia de Cal Got, i es proclamaven hereus 
dels ateneus obrers, dels sindicats, de la Unió Libe-
ral i del casino, així com de Roca Umbert, el Clotet 
i la gasosa, l'Anís del Faus i les destil·leries. "Fem 
un producte únic i artesanal: el temps festiu. 
Impossible de copiar perquè fabriquem una 
experiència irrepetible", assegurava Barnel, que 

Blancs i Blaus recuperen el 
passat obrer per crear la festa

La colla blava es remunta a inicis del segle XX per fer renéixer la Colònia de Cal Got per festa major, mentre
que la colla blanca ha creat la Factoria Blanca; ambdues funcionaran del 24 d'agost a l'1 de setembre

va posar sobre la taula els principals actes que or-
ganitzarà la colla, en especial "la vaga general i la 
manifestació dels piquets de divendres", deia. 
Perquè "tota festa que no fem els blaus, serà 
feta contra els blaus", concloïen.

En aquest sentit, també la colla blanca ho té clar: 
"Si ho creus, ho crees". Amb aquest lema, neix la 
Factoria Blanca, amb un comitè "expert en crea-
ció de festa des de 1983". Ambientats entre mà-
quines i etiquetes, els Blancs van detallar els actes 
d'una "festa que no entén d'edats, ni cultures, 
ni gèneres, ni de blancs ni de blaus; perquè és 
una festa conjunta pensada per a tota la ciutat". 
Entre els seus grups destacaven les Nimfes Blan-
ques, "reivindicatives i rebels", que organitzaran 
unes jornades feministes. També posaven en valor 
la creativitat, per la qual cosa oferiran un espai per 
crear samarretes: "el blanc és el punt de partida 
i la personalitat la dones tu". "La revolució és 
blanca", conclou la colla. i m.eras

El poeta barceloní 
d'arrels granollerines 
Josep Pedrals serà el 
relator de la festa major 
d'enguany. Els dies 26 
i 31 d'agost i 1 i 2 de 
setembre publicarà els 
relats que farà en vers.

El pregoner

xavier solanas

TREBALLANT PER LA FESTA  Els obrers de la Colònia de Cal Got, a l'esquerra, i el comitè de la Factoria Blanca, a la dreta

La música és també molt important per a la festa i 
bona part dels noms propis d'aquest gènere arri-
baran de la mà de les colles, que comptaran amb 
grups com la Balkan Paradise Orchestra, la Sra. 
Tomasa, Carles Belda i el Conjunt Badabadoc, i La 
Terrasseta de Preixens, entre d'altres. A més, tant 
blancs com blaus aposten novament per la música 
de formacions locals i vallesanes. 

Per la seva banda, l'Ajuntament hi afegirà altres 
formacions, com Oques Grasses i els paretans Illa 
Carolina, així com Momo, considerada la millor 
banda tribut de Queen d'Europa.

A més, novament la plaça de les Hortes serà l'es-
pai per als balls més tranquils, amb orquestres, 
havaneres i també un homenatge a Pete Seeger, el 
pare de la música folk.

Novament, el parc de Torras Villà acollirà els es-
pectacles circenses amb les companyies Clownic i 
Circ Bover, així com la proposta de danses urbanes 
per a joves Hop Granollers. i

Balkan Paradise Orchestra, 
Sra. Tomasa i Oques Grasses 
són alguns dels noms propis

L'il·lustrador granollerí 
Enric Lax és l'autor de 
la imatge d'enguany, 
que pretén captar el 
moviment de la festa.

El cartell

Tal com recordava l'alcalde, Josep Mayoral, en-
guany serà el primer en què l'històric rajoler dels 
Blancs, Amador Galí, no serà present al concurs de 
rajolers. Durant 10 anys ho va fer com a rajoler ti-
tular i ja feia un temps que ho feia entre el públic. 
Amador Galí va morir el març passat i, sense cap 
mena de dubte, el concurs de rajolers serà enguany 
més emotiu que mai, i inclourà un record a primer 
rajoler blanc, juntament amb el blau Biscarri. i

Un record per a Amador Galí
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SOCIETAT
Menys trens de Rodalies a l'agost
Els horaris de les línies de Rodalies que travessen la comarca, R2 i R3, 
es veuran alterats durant les pròximes quatre setmanes coincidint 
amb la reducció de demanda que es produeix durant el mes d’agost. 
Segons informa Renfe, entre el dilluns 29 de juliol i el diumenge  
25 d’agost es reduirà la freqüència de trens en aquestes dues línies.

GRANOLLERS. La Policia Local do-
blarà, a partir del setembre, el grup 
destinat a policia de barri, de mane-
ra que dels sis agents actuals –dos 
dels quals incorporats al febrer–, es 
passarà a 12. L’ampliació del nom-
bre d’efectius destinats a aquestes 
funcions serà possible gràcies a 
l’estabilització de la plantilla de la 
Policia Local de Granollers en 95 
agents després de l’estiu. “En po-
ques setmanes cobrirem mitja 
dotzena de places vacants i con-
solidarem la plantilla”, explica 
el cap de la Policia Local, Lluís Co-
lomer, qui afegeix que l’objectiu 
és poder dedicar més temps a les 
coses, parlar amb la gent amb més 
deteniment i poder-se centrar més 
en els conflictes des d’un punt in-
termedi entre la feina estrictament 
policial i la mediació.

La policia de barri és una figu-
ra activa a la ciutat des del febrer 
del 2017, quan la Regidoria de 
Seguretat va impulsar el projecte 

LES FRANQUESES. L’Ajuntament de  
les Franqueses s’ha proposat am-
pliar la plantilla de la Policia Local 
en cinc agents durant els pròxims 
quatre anys. Aquest és un dels 
punts que comparteixen JxLF i el 
PSC en el seu acord de govern i que 
respon a la voluntat de reforçar 
la policia de proximitat. Actual-

ment, el cos franquesí està format 
per un sergent, un inspector, tres 
caporals i 23 agents, i les pròxi-
mes setmanes s’incorporaran tres 
agents nous per substituir dues 
jubilacions i una baixa mitjançant 
un procés de concurs oposició. 
“Aquest estiu ens consolidarem 
en 31 policies, una ràtio que ja 

arxiu

SEGURETAT  LA PLANTILLA DEL COS POLICIAL ES CONSOLIDARÀ AQUEST ESTIU EN ELS 95 AGENTS I UNA DOTZENA ASSUMIRAN TASQUES DE PROXIMITAT VEÏNAL

A PROP  El cos policial amplia el servei de proximitat i les patrulles a peu

La Policia Local doblarà els 
agents de barri al setembre

Nous agents per reforçar la 
proximitat a les Franqueses

n El grup de policies de barri ha reincor-
porat aquest juliol el suport del Bosco, 
el gos pastor belga malinois que refor-
ça la tasca policial especialment en la 
detecció de substàncies estupefaents. 
L’animal, amb una aptitud innata com a 
guardià, de defensa i de servei, va incor-
porar-se al grup al febrer, tot i que un 
accident laboral de l’agent que se n’en-
carrega l’ha apartat durant tres mesos 
del servei. “És un animal privilegiat a 
l’hora d’ensumar i detectar substàn-
cies”, explica Colomer, de manera que 
“a mitjà termini tindrà un efecte molt 
positiu per treure de l’espai públic els 
consumidors de drogues”. Entre Mos-
sos d’Esquadra i Policia Local es fan cada 
any més d’un centenar de denúncies per 
tinença o consum de substàncies il·legals 
a l’espai públic de Granollers, i actual-
ment la multa per consumir o disposar de 
drogues a la via pública és de 600 euros.

BOSCO, EL GOS 
POLICIA, TORNA 
A PATRULLAR

amb l’objectiu d’aproximar més la 
policia al teixit social de la ciutat. 
La figura substitueix el que anti-
gament es coneixia com a policies 

de proximitat i dóna als agents un 
plus de qualitat per resoldre els 
problemes que sorgeixin a cada 
barri. “Fan un treball de més 
profunditat, de parlar detin-
gudament amb veïns, comerci-
ants i entitats per conèixer més 
de prop els problemes que es 
plantegin i tenir més capacitat 
de resposta”, explicava Colomer 
fa unes setmanes. “Són unitats 
especialitzades que donen un 
nivell de qualitat policial al mu-
nicipi”. Per això s’ha apostat per 
consolidar l’equip i reforçar el 
servei els set dies de la setmana 
en horari de matí i tarda –ara no-
més es cobreix un torn–, especi-
alment als barris de Sant Miquel, 
Congost, Ponent, Can Mònic, Can 
Bassa, Can Gili i Primer de Maig. 

Les patrulles es desplacen a peu 
pels barris, tot i que poden mou-
re’s a qualsevol altre lloc si hi ha un 
motiu per fer-ho. Colomer afegeix 
que amb les noves incorporacions 
serà possible “trobar una patru-
lla activa cada dia de la setmana 
tant al matí com a la tarda”.  x.l.

és adequada per a un municipi 
de 20.000 habitants”, explica el 
regidor de Seguretat Ciutadana, 
Joan Antoni Marín, però afegeix: 
“L’objectiu és anar ampliant en-
cara més la plantilla per refor-
çar el servei de proximitat”.

Per fer-ho, el consistori farà va-
ler davant el Departament d’Inte-
rior de la Generalitat algunes sin-
gularitats, com la gran extensió del 
municipi, 29,5 quilòmetres qua-
drats, i la diversitat de pobles i col-
lectius als quals dóna servei el cos 

policial. “Volem agents que pa-
trullin a peu, que s’identifiquin 
amb el territori i que coneguin 
el veïnat i les seves necessitats”, 
diu Marín. De fet, dins de la Policia 
Local ja hi ha un grup que treballa 
seguint protocols de patrulla rural.  

El regidor de Seguretat també 
ha explicat que actualment s’es-
tà treballant en l’aplicació de la 
nova ordenança de civisme i con-
vivència, aprovada recentment, i 
ha fet balanç del funcionament de 
les càmeres instal·lades fa poques 

setmanes a l’entrada de les urba-
nitzacions Milpins, Can Suquet i els 
Gorchs, uns dispositius tècnics que 
“s’han d’aprofitar en favor de la 
seguretat i que pensem desple-
gar en altres indrets”, diu Marín. 
“Tant aquestes càmeres com les 
dels dispositius foto-vermell 
són molt útils per detectar la 
presència de possibles lladres; 
de fet, més d’un cop ja s’han 
enxampat delinqüents gràci-
es a les imatges captades per 
aquests dispositius”.   x.l.

Cerquen un home desaparegut
L’Ajuntament de Breda ha fet una crida per 
intentar localitzar el veí Javier Sánchez Granados 
desaparegut de fa dies i que per últim cop se’l 
va veure a Sant Celoni. Els seus amics i familiars 
creuen que podria ser per Granollers o rodalia.
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GRANOLLERS. La consellera de Sa-
lut de la Generalitat, Alba Vergés, 
va visitar dijous l'Hospital Gene-
ral de Granollers i va reunir-se 
amb l'equip directiu i membres 
del patronat de la Fundació Pri-
vada Hospital Asil de Granollers 
per conèixer de primera mà la si-
tuació actual del centre i els seus 
reptes de futur.

Després de la reunió, la conselle-
ra va recórrer alguns espais assis-
tencials del centre: el Servei d'Ur-
gències, el Servei de Diagnòstic 
per la Imatge i el Centre Geriàtric 
Adolfo Montañá. També va visitar 
la Unitat de Cures Intensives (UCI) 
i les seves obres d'ampliació, que 
dotaran a l’hospital de 10 llits més 
dels que compta actualment a més 
d’una nova zona de control central.

En finalitzar el projecte es dispo-
sarà de 20 llits de crítics que aten-
dran els pacients de la comarca 
amb malalties greus i aquells que 

SALUT  ALBA VERGÉS VA VISITAR LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'UCI I ELS TERRENYS ON S'AIXECARÀ EL CENTRE DE RADIOTERÀPIA

La consellera de Salut visita 
l'Hospital General de Granollers

hospital

REUNIÓ  Del patronat de la Fundació Hospital Asil amb la consellera

necessitin reanimació postquirúr-
gica amb criteris d’UCI, evitant que 
s’hagin de derivar a altres hospi-
tals. Les obres tenen un pressupost 
de 2,5 milions d'euros finançats pel 
CatSalut i està previst que entrin 
en funcionament a finals del 2020.

Finalment, Vergés també va vi-
sitar l'espai on s'aixecarà el nou 
centre de radioteràpia que donarà 
servei als usuaris del Vallès Orien-
tal, Osona i municipis de l'eix de la 
C-17. En la construcció i posada en 
marxa del nou equipament hi in-

LES FRANQUESES. Per gaudir de les 
activitats a l'aire lliure durant els 
mesos d'estiu d’una manera salu-
dable és important tenir en comp-
te el risc que suposa exposar-se 
de manera intensiva al sol. Amb 
aquest objectiu, l’Atenció Primària 
de l’Àrea Metropolitana Nord i l’AE-
CC Catalunya contra el càncer han 
elaborat una exposició per trans-
metre la importància de treure bon 
profit del sol i prevenir riscos per 
la salut. El principal responsable 
del càncer de pell és la radiació ul-
traviolenta rebuda d’una exposició 
inadequada al sol, i per això s'abor-
den aspectes com la protecció uti-
litzada i la percepció de risc entre 
la població en diversos àmbits: 
beneficis i perjudicis de l'exposició 
al sol; factors de risc per desenvo-
lupar un càncer de pell; senyals 
d’alerta; recomanacions bàsiques 
i maneres de protegir-se del sol. 
La mostra es pot visitar al CAP les 
Franqueses, al carrer Girona, fins al 
divendres 2 d’agost. 

DIVULGACIÓ

Una exposició
al CAP sobre
prevenció solar
i càncer de pell

tervenen l'Hospital, l'Ajuntament 
de Granollers i el Consorci Hos-
pital Clínic de Barcelona (HCB), i 
també es preveu implicar-hi altres 
actors que facin viable econòmica-
ment el projecte. La previsió ini-
cial és que entri en funcionament 
durant l’any 2021. 

Equipaments

El Servei d'Urgències Centre, situat a 
l'avinguda del Parc, 9, tanca com cada 
any unes setmanes a l'estiu coincidint 
amb un descens de l'activitat. El centre 
va tancar les portes dissabte passat, 20 
de juliol, i reobrirà el dilluns 26 d'agost, 
de 7.30 a 20 h, de manera que durant la 
festa major ja tornarà a estar en servei. 
Mentre el centre estigui tancat i davant 
de qualsevol urgència mèdica de baixa 
compleixitat, els ususaris poden acudir 
directament a l'Hospital o trucar al 061, 
a CatSalut Respon, on un professional 
farà les indicacions que calguin segons 
les necessitats d'atenció: derivar-los a 
Urgències o directament al CAP.

LES URGÈNCIES DEL 
CENTRE, TANCADES 
FINS AL 25 D'AGOSTVergés va reunir-se amb l'equip directiu i els patrons de la fundació
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Controlar la proliferació d’espèci-
es invasores, crear refugis de fau-
na, naturalitzar el paisatge fluvial, 
reduir els riscos d’inundabilitat, 
plantar espècies de ribera pròpies 
de la conca del Besòs i controlar 
les poblacions de senglars a la llera 
fluvial són algunes de les actuacions 
previstes per als pròxims dos anys 
a l’entorn del Congost. "Hi ha actu-
acions importants, com eliminar 
les estructures transversals en 
desús –com les rescloses, que tenen 
un fort impacte en la connectivitat 
del riu– o fer meandres que per-
metin el creixement de vegetació 
de ribera a la llera del riu, cosa 
que alhora afavoreix l’extensió 
de la fauna”, detallava dimecres el 
regidor de Medi Ambient de Grano-
llers, Albert Camps, en la presenta-
ció del conveni de custòdia fluvial 
que comparteixen els ajuntaments 
de Granollers, les Franqueses i Ca-
novelles amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i que implica els tres 
municipis en la gestió fluvial del riu. 

L’objectiu del conveni és garan-
tir la protecció de l’ecosistema 
aquàtic del riu i executar des dels 

díem actuar fora del riu, al vol-
tant, i ara també podrem fer-ho 
a dins”, assenyalava l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé. 
"Fa anys aquest riu era una cla-
veguera, i els últims anys s’ha 
treballat molt bé per tenir un riu 
net i viu”. L’alcalde de les Franque-
ses posava com a exemple el Falgar 
i la Verneda, “un espai natural re-
cuperat a la llera del riu perquè 
la gent en pugui gaudir”. 

Josep Mayoral, per la seva banda, 
assegurava que "una de les millo-

municipis, seguint uns mateixos 
criteris i de manera coordinada, les 
accions de conservació fluvial del 
projecte Life Alnus de recuperació 
de vernedes. L’àmbit d’actuació 
seran les 106 hectàrees de domini 
públic hidràulic que travessen els 
tres municipis, des de la depurado-
ra de la Garriga fins a la confluèn-
cia amb el riu Mogent. 

El conveni preveu que els ajun-
taments detallin el seu pla d’acció 
i l’executin amb el suport tècnic i 
econòmic de l’ACA. "Fins ara po-

x.l.

MEDI AMBIENT  ELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERS, LES FRANQUESES I CANOVELLES VAN SIGNAR DIMECRES UN CONVENI DE CUSTÒDIA FLUVIAL

Acord per millorar el Congost

CONVENI  Els alcaldes dels tres municipis amb el director general de l'ACA

j.v.

n Veïns de Granollers han manifestat 
el seu malestar per la gran quanti-
tat de brutícia que s’acumula a la llera 
del riu Congost, sobretot a l’altura de 
Canovelles i del parc del Congost. El 
tram de Canovelles és considerat pel 
Consorci Besòs Tordera un punt crític 
per l’impacte que el mercat ambulant 
dels diumenges té sobre la conservació 
d’hàbitats i espècies naturals. L’alcalde 
de Canovelles, Emilio Cordero, admet el 
problema i assegura que “tenim molta 
feina a fer amb els marxants del mer-
cat i reduir el volum de deixalles”.

QUEIXES PER LA 
BRUTÍCIA ACUMULADA

res més importants de la ciutat 
dels últims 40 anys ha estat la re-
cuperació natural del Congost", i 
en aquest sentit apostava per "po-
sar-hi recursos, teixir aliances i 
buscar horitzons a Europa" per 
seguir millorant l’entorn fluvial.

Emilio Cordero, alcalde de Ca-
novelles, destacava al seu torn la 
necessitat de “reeducar els joves 
perquè prenguin consciència de 
la importància dels espais natu-
rals”, i finalment, Lluís Ridao, di-
rector general de l’ACA, recordava 

que “amb el cànon de l’aigua s’ha 
pogut finançar l’explotació de les 
depuradores i el sanejament dels 
rius”, fins al punt que avui el Con-
gost ha recuperat la presència de 
peixos i llúdrigues i és valorat per la 
seva qualitat i biodiversitat.

A més de les actuacions previs-
tes, l’ACA potenciarà la difusió de 
les mesures i l’educació ambiental 
a través de diverses activitats, pro-
mocionarà seguiments científics i 
impulsarà la ciència ciutadana vin-
culada al riu, entre d’altres.  x.l.

GRANOLLERS. Els grups munici-
pals d’ERC, Junts i Primàries han 
presentat una moció conjunta per 
demanar que es torni a col·locar el 
llaç groc al balcó de l’Ajuntament, 
igual com ja hi era abans de la pro-
hibició de la junta electoral central 
amb motiu del cicle electoral de la 
primavera. Els tres grups recorden 
que “els llaços grocs són un sím-
bol reivindicatiu i de solidaritat 
per mostrar el rebuig contra la 

vulneració dels drets civils i po-
lítics més fonamentals”. La moció 
assegura que l’endarreriment del 
seu retorn a la façana del consis-
tori “només es pot interpretar 
com una mostra del desinterès 
del govern municipal en la salut 
democràtica del país”, i per això 
reclamen que torni el llaç groc i un 
“compromís inequívoc amb la 
defensa dels valors democràtics” 
per part del govern municipal. 

Moció d'ERC, Junts i Primàries 
perquè torni el llaç groc al balcó

El Consorci Besòs Tordera va lliurar 
dimarts la recaptació aconsegui-
da en la 17a Bicicletada del Besòs, 
celebrada el 30 de juny, a dues en-
titats dedicades a la lluita contra el 
càncer: Oncovallès, que acompa-
nya els malalts i els seus familiars, 
i l’Hospital Sant Joan de Déu, que fa 
recerca en la lluita contra el càncer 
infantil. Les dues entitats va rebre 
4.250 euros cadascuna. 

La recaptació de la 
Bicicletada, per a la 
lluita contra el càncer

x.l.

XECS  Els representants de les dues entitats han rebut 4.250 euros cadascuna
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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.-Si s’extirpa la melsa per un ac-
cident, pot tenir conseqüències 
importants?
R.-La melsa no és un òrgan es-
sencial per a la vida; per tant, la 
seva extirpació no comporta con-
seqüències de gravetat. Ara bé, 
és important consultar sobre la 
necessitat de vacunar-se davant 
determinades infeccions, ja que 
els pacients sense melsa poden 
tenir major susceptibilitat davant 
d’algunes infeccions.

P.-Què és el dengue? Es pot con-
traure en països tropicals?
R. El dengue és una malaltia pro-
vocada per un virus i transme-
sa per la picada d’un gènere de 
mosquits. Generalment cursa com 
un refredat important i es resol tot 
sol; no hi ha tractament específic. 
Sobre si es pot contreure en un 
país tropical, sí que és cert que 
en zones tropicals d’Àsia, Àfrica i 
Amèrica del Sud hi ha més possi-
bilitats de contraure la malaltia. 

GRANOLLERS. El tanatori de Gra-
nollers acollia diumenge al matí 
la cerimònia de comiat a Ramon 
Mora, que va morir divendres als 
66 anys a causa d'un càncer. Mora 
era el delegat al Vallès Oriental del 
Banc dels Aliments, una entitat que 
dóna servei a unes 10.000 perso-
nes a la comarca i en la qual va fer 
de voluntari des que va jubilar-se. 

Ramon Mora, nascut a Sant 
Celoni, va residir gairebé tota la 
vida a Granollers. Veterinari de 
formació i professió, el 1987 va 
ser nomenat coordinador veteri-
nari del Vallès Oriental  fins que al 
2007 va passar a ser responsable 
de Salut Pública a la comarca.

Des de la seva jubilació va ser 
voluntari i delegat del Banc dels 

OBITUARIS  NASCUT A SANT CELONI FA 66 ANYS, VA VIURE DURANT MOLTS ANYS A GRANOLLERS

Mor Ramon Mora, delegat del
Banc dels Aliments a la comarca

banc dels aliments

RAMON MORA  Un dels organitzadors del Gran Recapte d'Aliments

Aliments al Vallès Oriental, on va 
impulsar el Gran Recapte d'Ali-
ments, que es fa cada any al de-
sembre. Ramon Mora va ser ele-

git per votació popular Vallesà 
de l’Any en la darrera edició dels 
guardons que convoca el bisetma-
nari El 9 Nou. 

Un menor d'edat va morir diumen-
ge i dues persones més van resul-
tar ferides en un accident a l'AP-7 
a la Roca del Vallès. El xoc, que 
va implicar tres turismes, va pro-
duir-se al voltant de les 15.30 h a 
l'altura del quilòmetre 126. Arran 
de l'accident, un dels ocupants –un 
nen de 10 anys– va morir i el con-
ductor va ser traslladat a l'Hospi-
tal General de Granollers en estat 
menys greu. També va evacuar-se 
en estat menys greu al mateix cen-
tre hospitalari el conductor d'un 
dels altres vehicles afectats.

Segons va informar el Servei 
Català de Trànsit (SCT) van acu-

mular-se retencions de fins a 21 
km entre la Roca i Sant Celoni 
en sentit sud a causa del sinis-
tre. Van desplaçar-se al lloc dels 
fets quatre patrulles dels Mossos 
d'Esquadra, dues ambulàncies del 
Sistema d'Emergències Mèdiques 
(SEM) i dues dotacions dels Bom-
bers de la Generalitat.

En un primer moment, l'acci-
dent va deixar només un carril 
obert en sentit sud, i poc abans de 
les 18 h se'n va obrir un altre i va 
habilitar-se un carril addicional a 
Sant Celoni en sentit contrari. Poc 
abans de les 19 h es va restablir 
la circulació per tots els carrils. 

FERITS TRASLLADATS A L'HOSPITAL DE GRANOLLERS

Un mort i dos ferits en un 
accident a l'AP-7, a la Roca

GRANOLLERS. Una persona de 43 
anys va resultar ferida dissabte en 
l'incendi d'un menjador d'un ha-
bitatge del número 74 del passeig 
de la Muntanya. L'avís del foc va 
produir-se a les 17.25 h, i, segons 
els Bombers de la Generalitat, que 
van desplaçar-hi fins a quatre do-
tacions, va cremar un equip de 
música i unes cortines de l'habi-
tatge, que també va quedar afec-
tat pel fum. Una persona va patir 
cremades lleus als braços i l'abdo-
men i va ser traslladada a l'Hospi-
tal de Granollers. Els Bombers van 
treballar-hi durant 30 minuts. 

AL PASSEIG DE LA MUNTANYA

Un ferit amb
cremades lleus per 
un foc en un pis

Agents dels Mossos d’Esquadra de 
la Unitat d’Investigació, del Grup 
de Delinqüència Urbana i de Segu-
retat Ciutadana de la comissaria de 
Granollers, en col·laboració amb 
agents de l’ARRO, van detenir el 16 
de juliol, cinc homes, de 59, 24, 22, 
21 i 19 anys, tots de nacionalitat 
marroquina i veïns de Canovelles 
i Gavà, com a presumptes autors 
d’un delicte de tràfic de drogues.

Les detencions són el resultat 
d’una investigació oberta a princi-
pis d’any després de tenir indicis de 
l’existència d’un pis, situat al carrer 
Sèquia de Canovelles, des d’on es 
distribuïa substàncies estupefaents.

Els agents van aconseguir iden-
tificar els membres, ubicar el do-
micili i van esbrinar el mètode que 
utilitzaven els traficants per distri-
buir la droga. Els consumidors con-
tactaven telefònicament i s’acorda-
va realitzar la transacció al mateix 
pis, en bars, a interior de vehicles o 
en carrers prop del pis on emma-
gatzemaven les substàncies.

El 16 de juliol es va fer una en-
trada i perquisició al domicili 
investigat autoritzada pel Jutjat 
d’Instrucció 3 de Granollers, que 
va permetre detenir els cinc impli-
cats. Quan els agents van irrompre 
al domicili, dos dels detinguts van 
intentar desfer-se d’una part de la 
droga i diners llençant-los pel bal-
có. El registre també va permetre 
intervenir dues balances de preci-
sió, diversos embolcalls de cocaïna 
i haixix, i diners en efectius pro-
vinents de la venda d’estupefaents.

Dissabte, els cinc detinguts van 
passar a disposició del jutjat de 
guàrdia de Granollers, el qual va de-
cretar-ne la llibertat amb càrrecs. 

SUCCESSOS

Cinc detinguts 
d'un punt de 
venda de droga 
a Canovelles
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La Fundació Apadis ha aconseguit 
8.000 euros gràcies a un procés 
de micromecenatge impulsat per 
Caixabank, un import que es des-
tinarà a la consolidació del servei 
de càterings d’El Gato Verde, el 
projecte d’integració social i labo-
ral de l’entitat que gestiona el res-
taurant social del Teatre Auditori 
de Granollers (TAG). 

Més enllà del servei de restau-
rant, El Gato Verde també ofereix 
un servei de càterings per a par-
ticulars, empreses i administra-
cions, “però els recursos són 
limitats i no podem arribar a 
tot arreu”. Per això, diu Navarro, 
volem “fer un pas més, créixer i 
reforçar el servei que oferim en 
millors condicions”. Aquest im-
puls econòmic servirà per reforçar 
el servei i per crear més llocs de 
treball per a les persones amb di-
versitat funcional amb què treballa 
l’entitat, tot i que, sobretot, segons 
explica la presidenta d'Apadis, 

SOLIDARITAT  EL GATO VERDE DÓNA FEINA A 11 PERSONES, 8 DE LES QUALS A JORNADA COMPLETA 

Apadis obté 8.000 euros amb 
un projecte de micromecenatge

Imma Navarro, serà “una injecció 
per comprar més material pro-
fessional i per poder traslladar 
el menjar en bones condicions”. 

Dilluns, els responsables de l’en-
titat bancària donaven el xec als 
impulsors d’El Gato Verde. L’im-
port lliurat puja a 8.000 euros, dels 
quals gairebé la meitat han estat 

donats per l’Obra Social La Caixa 
i la resta, 4.321 euros, han estat 
recollits a través de 249 donatius 
que han fet veïns i empreses de la 
ciutat a través de les oficines de 
Caixabank, els caixers automàtics 
de l’entitat o el portal Línia Oberta 
de Caixabank. “El barri del Lledo-

ner ha estat el més solidari amb 
l’entitat”, assenyala com a curio-
sitat Navarro. “Mai no havíem fet 
una iniciativa d’aquest tipus, ha 
estat una experiència nova que, 
a més de recollir diners, també 
ens ha permès apropar la nos-
tra realitat i fer-la tangible per 
a molta gent”, diu Navarro.    

Actualment, El Gato Verde dóna 
feina a 11 persones amb diversitat 
funcional, 8 de les quals a jornada 
completa, amb l’objectiu d’aconse-
guir la seva integració en igualtat 
de drets i oportunitats. El primer 
Gato Verde es va inaugurar el ge-
ner de 2014 a les Franqueses, i des 
de l’agost de 2015 es va traslladar 
al TAG. Posteriorment, la Gata 
Parda, un altre projecte d’Apadis, 
es va fer càrrec del bar de l’Ofi-
cina Jove del Gra. “L’objectiu és 
ampliar el nombre de persones 
que s’encarreguen d’aquests 
projectes tan bon punt es con-
solidin”, clou Navarro. i x.l.

El Jutjat de Primera Instància 
número 6 de Granollers ha arxi-
vat un procediment d’execució 
hipotecària per abusivitat de la 
clàusula de venciment anticipat 
en el cas d'una família que havia 
perdut l'habitatge i que ja s'havia 
adjudicat en un procediment de 
subhasta. El Jutjat invoca la doc-
trina del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea (TJUE) per recordar 
que és potestat dels tribunals na-
cionals avaluar si la hipoteca exe-
cutada conté clàusules abusives i 
que aquest control es pot exercir 
en qualsevol moment del procés 
d’execució, fins i tot en cas que hi 
hagi una sentència ferma, a condi-
ció que la clàusula en qüestió no 
hagi estat objecte prèviament de 
revisió judicial. Segons el TJUE, és 
responsabilitat i obligació dels tri-
bunals vetllar pels drets dels con-
sumidors de productes bancaris 
enfront dels efectes nocius i per-
judicials de les clàusules abusives 
que pugui contenir una hipoteca.

En el cas de Granollers, l'habitat-
ge familiar ja havia estat subhastat 
arran d'una execució hipotecària 
i atorgat a una entitat bancària, 
en aquest cas el BBVA. Segons el 
tribunal, la clàusula de venciment 
anticipat del préstec que permetia 
a l'entitat executar la hipoteca da-
vant qualsevol impagament, inclo-
sa la demora d’una única quota, ha 
de ser considerada "abusiva".

Núria Vilarnau, advocada de 
Col·lectiu Ronda que ha represen-
tat la família afectada, considera 

que la sentència és especialment 
important perquè "demostra que 
en qualsevol moment del procés 
d’execució hipotecària es poden 
revisar les clàusules del préstec 
hipotecari que puguin ser abusi-
ves i no hagin estat prèviament 
revisades per cap jutjat". Això és 
molt habitual, per exemple, en la 
clàusula de venciment anticipat. 
Fins fa uns anys, aquesta clàusula 
no es considerava habitualment 
abusiva i, per tant, quan el banc ini-
ciava el procediment d'execució de 
la hipoteca per un impagament no 
acostumava a al·legar-se l'abusivi-
tat de la clàusula. Ara, però, la doc-
trina del TJUE estima l’abusivitat 
de la clàusula quan permet l’execu-
ció amb un únic impagament.

Segons l'advocada, "és impor-
tant que les persones afectades 
per un procés d’execució com-
provin si en el seu procediment 
judicial s’ha revisat l'abusivi-
tat de la clàusula de venciment 
anticipat, ja que és probable 
que no sigui així i que hi hagi la 
probabilitat d’oposar-se a l’exe-
cució instant la revisió judicial".

Segons la nova norma en vigor, 
els bancs només poden aplicar la 
clàusula de venciment anticipat 
de la hipoteca per instar un procés 
d'execució hipotecària i desnona-
ment després d’acreditar que el 
volum de l'impagament és, tal com 
diu el TJUE, d'una entitat suficient 
i prou gravetat respecte a la quan- 
titat total del préstec hipotecari,  
no només d'una quota impagada. 

Arxivada una execució 
hipotecària amb
l'habitatge ja subhastat

TRIBUNALS  EL COL·LECTIU RONDA CRIDA A REVISAR LES CLÀUSULES 

El Jutjat de Primera Instància 6 considera que
la clàusula de venciment anticipat era abusiva

caixabank

NOU IMPULS  La donació permetrà reforçar el servei de càterings que ofereix El Gato Verde

"Serà una injecció per 
comprar més material
professional i poder 
transportar el menjar"



dj, 25 juliol 2019 11



dj, 25 juliol 201912

Amb 19 vots a favor, l'alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, 
ha accedit a la presidència del 
Consell Comarcal del Vallès Orien-
tal arran del pacte de governabili-
tat dels grups comarcals de Junts, 
PSC i En Comú Guanyem. Arran 
de l'acord, Colomé serà president 
de l'ens durant un període de dos 
anys, i els següents dos anys del 
mandat la presidència correspon-
drà al socialista Emilio Cordero, 
alcalde de Canovelles.

Al ple també s’hi van presentar 
com a candidats Marc Candela, de 
Coalició d’Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal, 
que va obtenir 10 vots –ERC té 11 
consellers, però una d'elles, Imma 
Ortega, no va assistir a la sessió–, i 
Luis Toral, de Coalició Alternativa 
municipalista-Amunt, que va obte-
nir 1 vot. A la votació per a l’elecció 
del nou president hi va haver 2 vots 
en blanc dels consellers de Cs.

"És un acord en contra d'ERC"
Tot i que el pacte sociovergent s’ha-
via fet públic dimecres, ERC, en pre-
sentar candidatura, tornava a obrir 
la porta a un pacte amb Junts, que 
replicaven que els republicans “no 
han estat disposats” a l'acord. El 
PSC feia valer el seu paper com a 
partit més votat a la comarca i asse-
gurava que calia “defugir les dinà-
miques de 2015, en què el partit 
amb més vots, el PSC, va quedar 
fora del govern”, així com reivin-
dicava el nou govern comarcal com 
a “ampli”. Candela replicava que 
“no han fet ni un govern ampli ni 

ductors de km 0 i preservar el 
Vallès Oriental de les amenaces 
que arriben de Madrid perquè 
les infraestructures s'han de de-
cidir des del territori–, i l'aposta 
per la innovació i la tecnologia”.

En clau personal, va referir-se 
a la seva trajectòria professional 
–el 1985 va entrar com a tècnic a 
l'Ajuntament de Granollers– i po-
lítica –“el 1999 vaig iniciar l'ac-
tivitat política a les Franqueses 
i, des de 2011, sóc alcalde d'un 
municipi amb cinc pobles”–. En 
aquest sentit, assegurava que ha 
estat “sempre al servei del país 
des de l'àmbit local” i va vincular 
la tasca a les Franqueses amb la 
del Consell Comarcal, que “ha de 
teixir un treball en xarxa tenint 
en compte les necessitats espe-
cífiques de cada punt que con-
forma el territori”.  m.e.

representatiu” d'allò que va votar 
la comarca, així com retreia a Junts 
que, davant la mateixa proposta, 
s'hagués decantat per pactar amb 
els socialistes. “A les negociacions 
s'han parlat de retrets i no de 
programa”. “El d'avui és un acord 
en contra d'ERC”, assegurava.

El model de finançament
En les seves primeres paraules com 
a president, Francesc Colomé asse-
gurava que trucarà a la porta de la 
Generalitat per demanar un nou 
model de finançament dels con-
sells comarcals. A més, desgranava 
els quatre eixos que vols desplegar 
en el seu mandat: “la dimensió 
social per donar resposta a qui 
pateix; la promoció econòmica 
perquè la millor política social 
és l'ocupació; la preservació del 
territori –cal defensar els pro-

La sala Tarafa de Granollers aco-
llia divendres una tensa sessió 
de constitució del ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en 
què un pacte del PSC, JuntsxCat i 
comuns ha deixat fora del govern 
ERC, la llista amb més alcaldies a 
la comarca i empatada a consellers 
(11) amb els socialistes, els més 
votats. L'acord va suscitar les pro-
testes de l'ANC, que amb xiulets i 
crits van retreure als partits inde-
pendentistes que no hagin arribat 
a un acord i van recriminar a Junts 
"el pacte de la vergonya", deien.

Durant bona part de la sessió ple-
nària, una cinquantena de persones 
amb cartells amb el lema #Stop155 
van escridassar els representants 
polítics amb proclames com "som 
majoria, volem unitat", "no al 
155" i "no ens representeu" i "no 
amb el nostre vot".

La presidenta de la mesa d'edat, 
M. Lluïsa Ferré, demanava "res-
pecte" en diverses ocasions per 
tal que aquest "acte cabdal per a 
la democràcia es pugui desen-
volupar amb normalitat". Les 
protestes, però, no van cessar.

De fet, per poder sentir el jura-
ment o promesa al càrrec dels con-
sellers es va haver d'habilitar un 
micròfon, i els crits es van fer espe-
cialment sonors quan se citava per 
primer cop el candidat de Junts, 
Francesc Colomé. Els manifestants 
cridaven "això no és democràcia, 
és partidisme" i "es vulneren els 
nostres drets". Colomé els etzi-
bava: "jo també vull unitat, però 
mentre no hi sigui toca treballar 
pel Vallès Oriental".

Tot i que ERC es mantindrà a 
l'oposició en aquest nou Consell 
Comarcal, l'ANC escridassava de 
la mateixa manera els seus re-
presentants. De fet, el candidat 
republicà, Marc Candela, va fer 
el discurs en mig de la sorollosa 
protesta, que no es va aturar ni 
quan ERC tornava "a estendre la 
proposta de pacte" a Junts.

Quan Colomé prenia possessió i 
els portaveus de les forces políti-
ques feien el seu discurs –ple d'ex-
plicacions i de retrets creuats per 
les negociacions de les darreres 
setmanes–, el membres de l'ANC 
ja havien marxat.  m.eras

Protestes de l'ANC pel 
pacte de govern entre 
PSC, JuntsxCat i comuns

consell comarcal

POLÍTICA  L'ENS ES VA CONSTITUIR ENTRE ELS XIULETS I LES ESCRIDASSADES DE MEMBRES DE L'ASSEMBLEA EN EL MARC DE LA CAMPANYA 'NO AL 155'

Francesc Colomé és elegit  
president del Consell Comarcal

FRANCESC COLOMÉ  Comandarà durant dos anys el Consell Comarcal

m.e.

L'alcalde de les Franqueses compartirà la presidència amb el
batlle canovellí, Emilio Cordero, que li farà el relleu d'aquí a dos anys
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GRAMOLLERS. El regidor de Ciu-
tadans (Cs) i cap de llista de la 
formació taronja a les passades 
eleccions ha presentat la dimissió 
del càrrec a l'Ajuntament de Gra-
nollers. L'edil, que durant quatre 
anys ha estat portaveu del grup 
municipal de Cs, ha al·legat mo-
tius personals. Així ho ha confir-
mat l'altre regidor de Ciutadans a 
Granollers, Juanma de Vargas, que 
assegura que la renúncia del seu 
company de files es deu a motius 
familiars, tot deixant clar que "Me-
seguer no té dubtes amb la línia 
del partit", assegura De Vargas.

La renúncia de Meseguer es 
farà efectiva dimarts vinent, al ple 
ordinari de juliol, i no serà fins a 
la sessió de setembre que Cs po-
drà incorporar el nou regidor en 
substitució del dimitit. Serà Jordi 
Pavón, número 3 de la llista a les 
passades municipals i secretari de 
Cs Granollers, així com coordina-

també perquè és granollerí de 
tota la vida, criat a la Font Verda 
i actual veí de Can Mònic", deta-
lla De Vargas, resident a Granollers 
des de fa 10 anys. Així, a finals de 
setembre Pavón serà nou regidor 
de l'Ajuntament de Granollers.  m.e.

dor territorial de Relacions Insti-
tucionals de Barcelona Nord.

De Vargas ha avançat que possi-
blement serà Pavón qui assumirà 
la tasca de portaveu del grup mu-
nicipal de Cs, "no només perquè 
té més disponibilitat que jo, sinó 

La regidora i primera tinenta d'Al-
caldia de Granollers, Alba Barnu-
sell, serà la responsable de Políti-
ques d'Igualtat de la Diputació de 
Barcelona, un cop dimarts s'apro-
vava el nou cartipàs en un ple ex-
traordinari, que crea nou àrees 
executives per estructurar el go-
vern. La delegació de Polítiques 
d'Igualtat de Barnusell forma part 
de l'àrea de Cohesió Social, Ciuta-
dania i Benestar, que dirigirà l’al-

caldessa de Sant Boi de Llobregat, 
Lluïsa Moret (PSC-CP). També 
en forma part l’alcalde de Sant 
Andreu de la Barca, Enric Llorca 
(PSC-CP), que serà el diputat dele-
gat de Salut Pública i Consum.

El govern de la diputació tam-
bé té un altre representant de la 
comarca, l'alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra, que serà diputat de-
legat de Comerç i  adjunt de Ser-
veis Interns.  

Alba Barnusell assumeix 
les polítiques d'igualtat
al govern de la Diputació

arxiu

POLÍTICA  EL CAP DE LLISTA DE LA FORMACIÓ TARONJA AL·LEGA MOTIUS FAMILIARS LA GRANOLLERINA FORMA PART DE L'ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL

El regidor de Ciutadans Enric 
Meseguer dimiteix del càrrec

ENRIC MESEGUER

diba

BARNUSELL  La granollerina, a darrere, al ple de dimarts de la Diputació

JORDI PAVÓN

El número 3 de la llista, Jordi Pavón, el substituirà, també com a portaveu
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x.l.

REFORMADA  La plaça dels Països Catalans s'ha arranjat els últims mesos

GRANOLLERS. La junta de govern 
local ha adjudicat aquest juliol el 
contracte d’obres per construir 
una xarxa de calor per mitjà de bi-
omassa per escalfar cinc equipa-
ments públics de la ciutat a l'em-
presa Comet Martínez Boix, SL, 
per 404.596,64 euros (IVA inclòs), 
un 18% menys del preu de licita-
ció, a la qual van presentar-se sis 
empreses. La xarxa donarà servei 
als instituts Antoni Cumella i Es-
cola Municipal del Treball (EMT), 
les escoles Salvador Espriu i Sal-
vador Llobet i el cinema Edison 
(antic Centre Cultural). 

El contracte, que inclou la cons-
trucció d’un nou sistema de cale-
facció i producció d’aigua calenta, 
el subministrament d’energia mit-
jançant estelles forestals i també 
el manteniment de les instal·laci-
ons, preveu un període d’execució 
de 2 anys i 4 mesos, amb possibili-
tat de pròrroga per 20 mesos més 
d’acord amb les clàusules admi-
nistratives del contracte.

El projecte permetrà substituir 

les antigues calderes de gas natu-
ral per calderes de biomassa d'úl-
tima generació i el màxim d’efici-
ents. La Diputació de Barcelona hi 
ha aportat 199.500 euros, mentre 
que la resta de recursos els apor-
tarà l’Ajuntament. Es preveu que 
quan entri en funcionament s'es-
talviaran 12.311 euros cada any.

Una segona xarxa
Un cop instal·lada aquesta pri-
mera xarxa de calor per escalfar 
cinc equipaments públics, l’Ajun-
tament en projecta una segona 
per a set equipaments més: tres 
instal·lacions de Roca Umbert  
–La Troca, la Impremta Municipal 
i l'Espai d'Arts–, l'escola Ferrer i 
Guàrdia, les pistes d'atletisme, els 
pavellons El Parquet i El Tub, i 
l'institut Carles Vallbona.

Per poder desenvolupar el pro-
jecte, l'Ajuntament comptarà amb 
el cofinançament dels fons euro-
peus de desenvolupament regi-
onal (FEDER), que hi aportarà 
544.940 euros a través d’una línia 

Adjudicada la construcció
de la xarxa de calor per biomassa 
en cinc equipaments públics

d'ajuts per a l'economia baixa en 
carboni.

En total, el pressupost estimat 
per aquesta segona xarxa és de 
785.000 euros, i, quan estigui en 
funcionament, l'estalvi serà de 
28.042 euros anuals. Segons la 
previsió del consistori, aquesta se-
gona xarxa podria estar completa-
da a finals de desembre de 2020. 

LES FRANQUESES. L’Ajuntament ha 
fet marxa enrere en la intenció de 
construir una pista poliesportiva 
a la plaça dels Països Catalans de 
Bellavista, entre la ronda Nord, el 
carrer Orient i el passeig Andalu-
sia. La pista era una de les actuaci-
ons previstes arran de les obres de 
condicionament de la plaça, que 
es van dur a terme entre l'abril i 
el juny. La decisió de suprimir la 
pista es va prendre després de 
constatar que "no tots els veïns 
estaven d'acord amb la instal-
lació de la pista en aquest punt, 
per por que hi hagués massa 
activitat i sorolls; fins i tot ha-
via començat una recollida de 
firmes per evitar-ho", explica el 
regidor d'Obres, Moisés Torres. 
"Tot i això, la pista no està des-
cartada; buscarem quina altra 
situació pot tenir a Bellavista 
per tirar-la endavant", diu. Més 
enllà de la pista, durant l'actuació 

tar la reforma, el regidor d'Obres 
indica que "al setembre decidi-
rem com acabem de completar 
la plaça, segurament amb la 
instal·lació de més mobiliari 
urbà, com bancs i aparells per 
fer exercicis, i amb la plantació 
de nou arbrat".  x.l.

a la plaça s'ha arranjat la zona de 
jocs infantils –que s’ha adaptat a 
la normativa actual–, i s'ha habi-
litat un espai únic amb mobiliari 
per fer exercici saludable. També 
s'ha substituït el sauló per gespa 
natural en diversos espais i s'hi 
han replantat til·lers. Per comple-

VIA PÚBLICA  L'ESPAI PÚBLIC TÉ ARA NOUS JOCS INFANTILS I HA CANVIAT EL SAULÓ PER GESPA

La plaça dels Països Catalans es 
queda sense pista poliesportiva

Sociedad Española Construcciones 
Eléctricas, SA (SECE) serà l’encar-
regada –per un import de 192.614 
euros, IVA inclòs– de renovar tot 
l’enllumenat de Can Bassa a partir 
del setembre. Aquest va ser un dels 
projectes més votats en el procés 
de pressupostos participatius im-
pulsat per l’Ajuntament fa uns me-
sos, de manera que 150.000 euros 
d’aquella partida es destinaran ara 
a la renovació de l’enllumenat. En 
total es renovaran 264 punts de 
llum i alguns trams de la instal-
lació de les línies elèctriques que 
provocaven avaries puntuals. Els 
punts de llum seran de tipus led, 
que, a diferència de la llum groga 
que fan les làmpades de vapor de 
sodi, faran una llum més càlida. 
El canvi, a més, suposarà un 40% 
d'estalvi en el consum d'electrici-
tat respecte a les làmpades actuals. 
A més, s'habilitaran nous punts de 
llum per eliminar zones fosques. 
La durada prevista de l’actuació és 
de quatre mesos. 

SERVEIS

L'Ajuntament 
renovarà a la tardor
tot l'enllumenat
de Can Bassa

La Nau B1 de Roca Umbert acull 
avui, dijous (18.30 h), la cloenda 
dels tallers joves del Gra. Aquest 
estiu hi han participat 120 nois i 
noies de 12 a 16 anys, repartits en 
12 itineraris que han conduït 16 
talleristes especialitzats en cada 
àmbit. Cada grup ha fet activitats 
diferents, però el fil conductor ha 
estat comú. Amb el títol Utopia 
o distopia? els participants han 
compartit reflexions sobre el fu-
tur que volen i com aconseguir-lo. 
Així, durant quatre setmanes, els 
tallers s'han dut a terme en di-
versos equipaments de la ciutat, 
i els joves han pogut escollir en-
tre percussió, acrobàcies, treballs 
manuals, il·lustració, danses urba-
nes, arts escèniques, creació au-
diovisual, experimentació, cuina 
i programació digital. La cloenda 
servirà per fer una petita mostra 
del que han donat de si els tallers i 
l'activitat acabarà amb un berenar 
preparat pels participants del ta-
ller de cuina creativa. 

JOVENTUT

Els tallers joves
del Gra es clouen 
amb una festa
a la Nau B1

n La junta de govern local va acreditar 
dimarts la disponibilitat pressupostà-
ria per finançar l'estudi per convertir 
l'Escola Municipal de Treball (EMT) en 
un edifici de consum d'energia gairebé 
zero, en el marc del Catàleg de serveis 
2019. En aquesta línia, el centre educa-
tiu va instal·lar, fa pocs mesos, 233 mò-
duls fotovoltaics a la teulada dels edifi-
cis per impulsar l'autoconsum solar.

L'EMT: EDIFICI DE 
CONSUM D'ENERGIA 
GAIREBÉ ZERO

L'Ajuntament busca altres ubicacions per instal·lar-la a Bellavista

El MAC convoca el setè concurs
de guió de projectes transmèdia
El setè Concurs de Guió de Projectes Transmèdia, organitzat pel Mercat 
Audiovisual de Catalunya (MAC) i Guionistes Associats de Catalunya, ja 
ha obert les inscripcions, i els treballs es poden presentar fins al 30 de 
setembre. Aquesta edició del concurs està dotat amb un premi per al gua-
nyador de 2.000 euros i el desenvolupament del dossier de producció per 
part de MiLab Blanquerna. A més, el concurs compta amb la col·laboració 
de TVC, que promociona la convocatòria a través dels seus canals. 

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
13/07 Dolors Canosa i Pont  93 anys 
15/07 Mercè Solé Segarra  34 anys
15/07 Xavi Romeo Felipe  66 anys 
21/07 Josep Podal Rodríguez  87 anys
16/07 Florencia Juncà Roses  95 anys
16/07 Manel Casanova Viamonte  88 anys
16/07 Francisco Grau Roca  85 anys
17/07 Amparo Piera Pallarès  83 anys
17/07 Juli Miquel Arte  87 anys
17/07 Agustí Francisco Ximenis  82 anys
19/07 Victoria Domínguez Martín     84 anys
19/07 Josep Viaplana Tarradellas  84 anys
19/07 Jesusa de Sande Montero  92 anys

19/07 Mercedes Rodríguez Castilla 88 anys
19/07 Pilar Valls Barnils  91 anys
19/07 Juan Fernández Rubio  88 anys
19/07 Ramon Mora Ventura  66 anys
19/07 Antonio Espigares Rodríguez  
   74 anys
20/07 José Moreira Vilar  82 anys
20/07 Ramona Samperi Marcos  87 anys
21/07 Lucía Alcázar Perán  93 anys
21/07 Sacramento Macarro Girol  90 anys
21/07 Jorge Álvarez Tormo  66 anys
21/07 Maria Capel Capel  79 anys
21/07 Jaume Petanàs Torres  63 anys
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L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha cedit la gestió d’un tram del Congost 
als ajuntaments de Granollers, les Franqueses i Canovelles en un projecte  
pilot que pretén garantir la protecció i el desenvolupament de l’ecosistema 
aquàtic del riu, a través d’una gestió coordinada des dels municipis. De fet, 
sembla evident que les accions impulsades des del món local parteixen d’un 
grau de coneixement superior del territori i les seves necessitats, per la qual 
cosa, a priori, el conveni municipal amb l’ACA és una bona notícia. S’hi troba  
a faltar, però, la implicació de la resta d’administracions locals dels  
termes municipals per on passa el Congost. Els rius no coneixen fronteres 
administratives i una gestió exemplar en un tram no és garantia d’èxit, si a la 
resta del cabal no es té la mateixa cura. Cal, doncs, que els tres ajuntaments 
signants esperonin la resta de municipis per aconseguir una actuació global  
a l’entorn fluvial que garanteixi l’èxit de la recuperació del riu.

EL RIU NO TÉ FRONTERES
Editorial

La revolució i nosaltres 
que tant la vam estimar

RAMON  FONT
Advocat

rec que era la Jenny Diski qui va 
dir que mai se sap en quin minut 
de quina hora de quin dia comen-
ça una revolució. Posteriorment, 

el politòleg americà Sheldon Wolin ha donat 
a conèixer el terme de democràcia fugissera 
(fugitivy democracy), que m’interessa força 
més que el de totalitarisme invers, que també 
ha encunyat i que, personalment, el dono per 
amortitzat. Perquè, a aquestes alçades, no hi 
pot haver cap dubte de que el món en què vi-
vim està presidit per aquest concepte (pel qui 
no el conegui i en vulgui saber més, el remeto 
a l’editorial de Vilaweb del 4 de juliol).

La democràcia fugissera parteix del princi-
pi que als nostres països del món occidental, 
per més que vulguem creure el contrari, la 
democràcia no és real, perquè no hi ha con-
trol de la ciutadania sobre el poder polític i, 
encara menys, de l’econòmic. Però en aquest 
engany, sostingut en el temps, de fer-nos 
creure el que no és, hi ha moments en que 
apareix i esclata, de sobte, una veritable de-
mocràcia fugissera. Això passa molt de tant 
en tant, i no és pas res que sigui fàcil, sovint 
ni habitual i, sobretot, és difícil saber d’on ve 
i on comença. Com es va iniciar la caiguda del 
mur de Berlín? Qui va donar el primer cop 
de mall? Qui s’ho pensava el dia abans? No hi 
ha respostes a moltes d’aquestes preguntes, 
però el cert és que aquell fet va esclatar de 
sobte i, la conseqüència, va ser l’esfondra-
ment final de tot l’imperi soviètic.

Hi ha moments en què les coses esclaten i 
les elits perden el poder, i això, normalment, 
no sorgeix mai a partir dels polítics, sinó que 
surt de la base, i és un moment en que tot 
pot canviar realment, com va passar a Berlín 
(i no com va passar aquí l’octubre del 2017 
o en allò que es va denominar el 15-M i que 
el poder va saber revertir i canalitzar a par-
tir de la creació d’un partit polític ad hoc), 
la gent sap seguir i prosseguir fins al final i 
no s’acovardeix davant les primeres enves-
tides de l’adversari. Quan la societat esclata 
i és comparteixen unes hores o uns dies, en 
els que es prioritzen els interessos comuns 
de tota la població, a partir d’un fet disrup-
tiu, s’ha de saber aprofitar, perquè moments 
d’aquests la història no ens en regala gaires.

Els que ja tenim una certa edat, recordem 
que hi va haver un temps en què alguns vam 
lluitar per canviar el món, fins que, malaurada-
ment i com és diu habitualment, el món ens va 
canviar a nosaltres. Però, malgrat això, no crec 
que cap dels que vam gaudir i patir en aquells 
temps, ens en penedim, tot i que aquest esforç 
personal només hagués servit perquè, molts 
dels que aleshores no van arriscar, desprès ha-
gin pogut viure tota la vida de l’erari públic. I 
com que no ens en penedim, si ens reclamen 
per gaudir d’un altre moment de democràcia 
fugissera, tot i l’edat, serem a primera fila per 
procurar que, aquest cop, aconseguim arribar 
fins al final. Només fa falta que ens crideu. I 
que sigui aviat, que demà serà tard.

Finalment només dir que el títol de l’arti-
cle l’he manllevat d’un antic llibre de Daniel 
Cohn-Bendit, un dels líders d’aquella demo-
cràcia fugissera d’aquell mític maig del 68 a 
França, que tampoc va arribar enlloc.

C

Artista
JORDI PAGÈSSigui el que sigui 

hi estic en contra

rà prop d’1 milió d’euros al funcionament 
de l’organigrama polític municipal –un 
1,7% de la despesa total de l’Ajuntament, 
segons apuntava el portaveu del PSC i re-
gidor 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 imports 
aprovats el 2015....”.

Bé, no faré cap comentari perquè han 
guanyat les eleccions i el poder sempre 
decideix i nosaltres els ciutadans ens ho 
mirem i critiquem.

Actualment em preocupen altres coses 
que ens afecten als ciutadans del planeta i 
que gairebé cada dia els mitjans de comuni-
cació en parlen: contaminació, contamina-
ció i contaminació. Respirar aire net és vital 
per la nostra supervivència a curt termini. 
El planeta està malalt. Una obvietat. I se-
guirem emmalaltint perquè dins l’espècie 
humana hi han uns éssers que són incapa-
ços de prendre unes decisions pel bé de la 
humanitat. És per això que sóc molt catas-
trofista i les notícies que diàriament ens ar-
riben ens fan pensar que ja hem fet tard i la 
ineptitud dels polítics és irreversible.

La nostra mar mediterrània està ple-
na de plàstics, els boscos cremen, quan 
plou hi ha inundacions, les ciutats són poc 
agradables per viure, molta gent amb pro-
blemes de salut, els joves, diuen, han de 
marxar altres llocs a buscar feina i mentre, 
pensem, en fer vacances o anar de viatge, o 
fer turisme i després tornar a la rutina i es-
perar que plantin arbres, arbres, arbres… 
al bell mig de la ciutat. Necessitem ombra, 
molta ombra i cada dia més per respirar 
aire sa i poder passejar sota els arbres. 
No entenc com els tècnics de l’ajuntament 
socialista tenen tanta poca sensibilitat per 
fer una ciutat més agradable. Necessitem 
arbres!  

Acabo amb un poema de Carles Hac Mor:
Jo no dic res
ni tampoc callo
faig tota una altra cosa.

scriu David Rieff, historiador, 
politòleg, periodista i assagista, 
fill de l’enyorada Susan Sontag 
i home molt seriós en les seves 

reflexions. Acabo de llegir el seu darrer 
llibre Una cama por una noche (Debate, 
2019), testimoni de terribles guerres al 
voltant del món –Bòsnia, Ruanda, el Congo, 
Kosovo, el Sudan i l’Afganistan–, Rieff des-
criu com el Comitè Internacional de la Creu 
Roja, Metges sense Fronteres, CARE, Oxfam 
i altres organitzacions humanitàries han 
deixat enrere la seva feina humanitària per 
fer una feina més d’alleujament, i afegeix 
que no hi ha solucions humanitàries per a 
problemes humanitaris. I escriu que el pit-
jor està per arribar: la por i l’ira col·lectiva 
dels joves per la deixadesa davant el canvi 
climàtics són absolutament justificades, i 
escriu Jo no viuré per veure la catàstrofe.

Jo penso el mateix, però mentre anem 
fent i van passant els dies i les hores… Ara 
fa molta calor i tothom viu sota la dictadu-
ra dels aires condicionats per tot arreu o 
ventiladors, en algunes cases, i passegem 
sota l’ombra invisible dels carrers de la 
nostra ciutat blanca i blava. Els arbres del 
centre de vianants són pocs i ara els tèc-
nics municipals instal·len uns tendals per 
ombrejar els nostres tristos carrers co-
mercials, la gent és feliç comprant abans, 
mentre i després de les rebaixes.

Granollers està ple d’activitat immobilià-
ria i les grues, per tot arreu, són els nous ar-
bres de ferro que podem veure. Enderrocs 
i construccions per tots els carrers i places 
dures, i observar per la publicitat que la 
majoria són pisos d’alt standing. És a dir, 
per un cert nivell econòmic i esperar, altra 
vegada, la bombolla que exploti i tornar a 
començar. Els joves, però, ja no podran ad-
quirir cap habitatge i serà difícil llogar per-
què els preus són fora de les seves possibili-
tats econòmiques. La precarietat laboral va 
a l’alça i els polítics fan el paper que els hi 
ha signat el corresponent partit.

A Granollers els ciutadans van anar a 
otar i els socialistes van augmentar en 
nombre de vots. Per tant, majoria absolu-
ta. Res a dir, això és democràcia participa-
tiva i hem d’acceptar els resultats. Ara, els 
que governen poden decidir allò que cre-
guin més convenient per a la ciutat i, tan-
mateix, pel partit. La primera mesura va 
ser aprovar un augment de retribucions, 
segons vaig llegir fa dies en aquest mateix 
diari: “L’Ajuntament de Granollers destina-

E
‘JO NO VIURÉ PER VEURE LA CATÀSTROFE’

Seguirem emmalaltint perquè
 dins l’espècie humana hi ha

uns éssers que són incapaços de
 prendre decisions pel bé comú
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El futur no era 'Blade Runner', 
era el PSC governant Granollers

PAU LLOBET
I ROURA

Regidor d'ERC a 
l'Ajuntament de Granollers

l mandat ha començat i les pri-
meres propostes del PSC no 
conviden a l’optimisme. Han 
estat tebis i porucs en propo-

sar una organització municipal moderna 
en què, amb els noms de les regidories, 
s’evidenciés algun canvi. El nom fa la cosa 
(sobretot en política). I avui que el mas-
clisme mata amb virulència i la terra cre-
ma, hagués estat adient tenir una regidoria 
que fos feminista i una altra que, concre-
tament, especifiqués que cal lluitar contra 
el canvi climàtic. Els noms són importants 
i altres socialistes del país ho saben: a la 
Diputació es crearà la Oficina per l’Agen-
da 2030, per exemple. El naming ha pres 
importància en la comunicació política 
moderna (però és clar, si continues gover-
nant com si visquessis a l’any 1983 passen 
aquestes coses, ves).

Quan no hi ha canvi és que la cosa s’es-
llangueix, decau, s’escola pel camí de 

l’avorriment. Una política viva vol idees, 
creativitat i innovació. La política del PSC 
a Granollers, però, vol tranquil·litat, anar 
fent, poca cosa, un ritme lent. El valset del 
sant de barri. La política del PSC no és va-
lenta. Fa el mateix que ha fet sempre per-
què, els que gestionen, són els de sempre. 
Polítics professionals al capdavant d’una 
estructura de poder. I així, la política en-
tesa com l’art de la negociació ha perdut 
la batalla davant del concepte d’Estat, de 
la gestió, de la burocràcia. Richelieu es fre-
ga les mans i somriu. Els poetes ploren i 
el combat de les idees perd la partida. El 
futur és una mica més gris.

I tot per una qüestió d’edat, també. El 
tap generacional d’uns polítics que han 
donat els seus millors anys a la ciutat (i 
que cal reconèixer que han fet moltes co-
ses positives) pesa molt. La nova política 
al PSC arriba tard. Lampedusa style. Si 
sempre fem el mateix sempre arribarem al 
mateix lloc. 

Alhora, els regidors i regidores que han 
guanyat pes són uns joves molt vells. Pro-
venen d’una escola política tancada a la 
negociació ideològica i que entén la polí-
tica com una gestoria: fer el que toca i poc 
més. Cap debat, cap pregunta interessant 

E

sobre el "per què fem el que fem?" o "com 
podem fer una política més útil per a la 
gent que pateix pobresa, vulnerabilitat i 
segregació?". La nostra proposta, republi-
cana, segueix sent la de baixar al carrer, 
debatre sense por i escoltar-nos, per cert.

Des d’ERC Granollers; la Núria, en Pau, 
la Lorena i l’Enric ens posem, com sempre, 
al servei del poble i dels interessos d’una 
esquerra àmplia. Una esquerra que vol co-
hesió (aturar desigualtats socioeconòmi-
ques) i trencar la segregació. Un progres-
sisme divers que vol creativitat i promoció 
de la ciutat per aprofitar tot el seu potenci-
al turístic i un republicanisme que vol can-
viar el model de mobilitat a la ciutat per 

abaixar els fums i fer una ciutat neta, d’aire 
pur i espais verds on la canalla surti al car-
rer sense riscos ni pors. La batalla contra 
el canvi climàtic és ja una necessitat. O ens 
hi posem o suarem... de veritat.

I per acabar; unitat, unitat i unitat in-
dependentista, sempre. Però des de la 

confiança i l’entesa. No caiguem en debats 
estèrils de qüestionar-nos a tothora. Els 
partits som el que som i servim pel que 
servim. Som elements de poder que volem 
canviar el món des de la política pública. 
A ERC volem fer un món just i alegre. Fem 
política amb aquest objectiu. No caiguem 

en la temptació de la crítica antipartidista 
eterna i demagògica sempre; per tant, no 
parlem d’unitat sense concretar estratègi-
es i objectius sensats, si us plau.

Prou de fer bullir l’olla, doncs; po-
sem-nos a treballar amb objectius assoli-
bles i que generin amplis consensos repu-
blicans. Lluitem contra un Estat vell i cruel. 
Un Estat que té els mitjans i la força; i que 
colpeja amb el dret penal i la policia. Mi-
rem de trobar estratègies unitàries intel·li-
gents que siguin útils, entenguem tots els 
interessos que uns i altres representem i 
trobem-nos, sempre, al carrer amb el puny 
alçat i la mà estesa. Seguim.

El tap generacional 
d'uns polítics que han donat 

els seus millors anys a la ciutat
 –i que cal reconèixer que han

 fet coses positives– pesa molt

Prou de fer bullir l'olla, 
posem-nos a treballar 

amb objectius assolibles
 i que generin amplis 

consensos republicans

OPINIÓ
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitatdiarisom@som.cat

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER

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 de alquiler de vehículos industriales si-
tuada en el Vallès Oriental precisa un/a : 

PLANCHISTA (Ref.2607-04)
Funciones: 
-Reparación de chapa en vehículos industriales 
ligeros y pesados. 
-Reparación de golpes. 
-Pintura industrial del vehículo. 
-Montaje y desmontaje. 
-Mantenimientos y reparaciones mecánicas. 
Responsabilidades:
-Responsabilizarse de los vehículos 
-Tener los vehículos preparados para su entrega 
-Mantener en buen estado i revisados todos los 
vehículos 
Formación Inicial:
 -CFGM Carrocería
 -Estar en posesión del carnet B 
-Conocimientos en mecánica de vehículos indus-
triales 
Experiencia : 
-Más de 3 años en reparaciones de chapa de ve-
hículos industriales 
Contrato estable y directo con la empresa
 Salario: 22000€ Brutos anuales x 12 pagas Varia-
ble: 2.000€ Brutos anuales 
Horario: de lunes a viernes de 09h a 13h y de 15h 
a 19h.

Assessoria comptable , fiscal i laboral de 
Granollers, precisa incorporar :

ASSESSOR/A COMPTABLE-FISCAL 
(Ref.2607-02)
En dependència directa de gerència, s’en-
carregarà de la gestió i assessorament 
comptable i fiscal de la cartera de clients de 
la gestoria amb el suport d’un administratiu/
va comptable. 
També s’encarregarà de tasques adminis-
tratives diverses pròpies d’un despatx-as-
sessoria. 
Candidats/es amb formació a nivell Em-
presarials, ADE, Econòmiques, i amb àmplis 
coneixements de fiscalitat. 
Imprescindible experiència demostrable 
amb gestories-assessories .
Es valorarà coneixements o experiència en 
l’àrea de laboral. 
Candidats/es molt polivalents i amb capaci-
tat d’adaptació. 
S’ofereix contracte estable i directa amb 
l’empresa. 
Horari de dilluns a dijous de 9 a 14h, i de 
15.30h a 19h.Divendres de 9 a 14h.(tot i que 
l’empresa està valorant tancar abans de les 
19h)

Empresa nacional, fabricante de maquinaria 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.2607-05)
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 màquina de corte de 
agua 2-3 años
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ECONOMIA
Exportació del model comercialAugment de la mobilitat en la formació
L'associació de comerciants Gran Centre va 
participar la setmana passada en la trobada de 
comerços d'Hostalric per explicar el seu model 
comercial i parlar dels pactes de comerç, el  
mercat municipal, la proximitat i la formació.

L’Informe d’Activitat Internacional 2018-2019, presentat dimarts, 
constata que la UVic-UCC té un 20,5 % d’estudiants estrangers i que
ja és la quarta universitat de l'Estat en concessió de beques de pràctiques 
Erasmus+. Una de les dades més significatives és que 730 alumnes han 
fet pràctiques en 31 països diferents, la xifra més alta dels últims anys.

GRANOLLERS. Rebeca Monzón, 
alumna del cicle de grau superior 
de Laboratori d'anàlisi i control de 
qualitat de l’Escola Municipal del 
Treball (EMT), és una de les es-
tudiants que ha participat aquest 
curs en el projecte Erasmus impul-
sat pels instituts de secundària de 
la ciutat –EMT i Carles Vallbona–. 
La iniciativa preveu una estada a 
l’estranger d’un o dos mesos per 
fer pràctiques en una empresa del 
seu sector com a complement als 
estudis que fan a l’institut. En el cas 
de Monzón, ha estat dos mesos a 
Berlín fent pràctiques a l’empresa 
Analítica Alimentaria, en la qual 
“he fet de tot, he rotat per molts 
departaments diferents”. Un cop 
acabat aquest període formatiu i 
d’uns dies de vacances, es reincor-
porarà a l’empresa amb contracte 
per treballar-hi almenys sis mesos 
més. “M’agrada que l’empresa 
hagi reconegut la meva feina 
i que ara comptin amb mi per 
continuar treballant”, assegura.

Sobre la seva estada a Berlín, 
Monzón admet que “la primera 
setmana va ser complicada, so-
bretot per l’idioma, però l’adap-
tació és ràpida i de seguida 
trobes persones amb qui rela-
cionar-te”. També explica que ini-

x.l.

ERASMUS  Part dels alumnes de primer i segon de cicles formatius de l'EMT que han fet una estada a l'estranger

FORMACIÓ  UNA DE LES ESTUDIANTS QUE HI HA PARTICIPAT ENGUANY CONTINUARÀ TREBALLANT AMB CONTRACTE EN UN LABORATORI ALIMENTARI ALEMANY

cialment “volia anar a Itàlia, mai 
no m’havia imaginat que aniria 
a Alemanya, però em va tocar, 
vaig acceptar-ho i ara estic molt 
contenta”.

L’estada d’aquests alumnes a 
l’estranger compta amb el suport 
d'algunes beques, una de les quals 
de l’Ajuntament de Granollers, de 
300 euros, a més de cursos sub-
vencionats d’anglès i de la llengua 
del país de destinació. Tot i així, 

coincideixen els alumnes, “l’esta-
da en aquests llocs és molt cara, 
trobar allotjament és difícil i no 
tot és tan fàcil com sembla”.   

Un altre dels alumnes de l’EMT 
que també ha tingut la possibili-
tat de continuar contractat com a 
operari a l’empresa on ha fet pràc-
tiques és en Mouchine Khali, de 18 
anys i estudiant del cicle d’instal-
lacions elèctriques i automàtiques. 
En Mouchine va fer les pràctiques 

"Fer pràctiques d'FP a l'estranger 
obre oportunitats professionals"

en una firma de Polònia, donant 
servei a particulars i també a grans 
empreses, una experiència que “ha 
estat molt bona tant per la fei-
na com per reforçar l’anglès, i a 
l’hora de conèixer gent”, explica. 
Un cop acabades les pràctiques 
“em van dir si m’hi volia quedar, 
però tenia un Interrail progra-
mat i vaig dir que no; després em 
van dir que hi anés l’any que ve, i 
en aquest cas sí que és pràctica-

ment segur que hi tornaré”, diu 
en Mouchine, que es mostra con-
tent “que hagin valorat la meva 
feina”. Khali també explica que 
a Polònia ha fet bons amics i que 
hi té “com una segona casa”. “El 
que tinc molt clar és quan aca-
bi el cicle vull anar a viure una 
temporada fora per formar-me i 
millorar l’anglès”, conclou. 

Un projecte que creix
Enguany, tercer curs que s’ha dut a 
terme el projecte a l’EMT, han estat 
12 els alumnes de cicles formatius 
que han fet una estada de pràcti-
ques en empreses de França, Ale-
manya, Itàlia, Polònia, Macedònia 
i Eslovènia, tant de primer cicle 
–emergències sanitàries; instal·la-
cions elèctriques i automàtiques; 
gestió administrativa; mecanitza-
ció i electromecànica de vehicles– 
com de segon –laboratori d’anàlisi 
i control de qualitat; administració 
i finances; automatització i robòti-
ca industrial i programació de pro-
ducció en fabricació mecànica–. 
“És una experiència formativa 
que també reforça la seva au-
tonomia i el desenvolupament 
personal”, destaca Mercè Molins, 
coordinadora de mobilitat del 
centre. L’any que ve, explica Mo-
lins, “mantindrem la iniciativa 
per als estudiants i l’amplia-
rem a tres o quatre professors 
perquè també puguin fer una 
estada a l’estranger com a do-
cents o per conèixer projectes 
educatius”. “També hi haurà un 
postgraduat de l’EMT que s’es-
tablirà a Berlín en una de les 
empreses que tenim com a sò-
cies del projecte”.  x.l.

Dotze alumnes de l'Escola Municipal del Treball (EMT) han seguit el programa Erasmus
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AGRICULTURA  

La finca agrícola La Verdolaga de 
Llerona acollirà avui, dijous, la pre-
sentació del guanyador del 3r con-
curs del Millor Tomàquet del Vallès, 
impulsat pel Consell Comarcal i 
les associacions CuinaVo i Llavors 
Orientals en el marc de la Fira del 
Tomàquet celebrada a Santa Eulà-
lia de Ronçana la setmana passada. 
Enguany s'han presentat al concurs 
14 varietats locals de tomàquets.  

El millor tomàquet 
del Vallès 2019 es 
coneixerà a Llerona

Durant els mesos de maig, juny i 
juliol, Granollers Mercat i la Fun-
dació.Cat han organitzat tres ses-
sions per als botiguers i les associ-
acions de comerciants interessats 
a crear el seu web corporatiu en 
català. Una tècnica del Servei Local 
de Català de Granollers ha assesso-
rat lingüísticament els botiguers i 
ha revisat els textos que els esta-
bliments han de penjar al web. 

Assessorament per 
als establiments que 
retolen en català

LES FRANQUESES. En el marc del 
seu pla d’expansió, Supermercats 
Condis va inaugurar dijous un nou 
establiment a Bellavista sota l’en-
senya Condis Express, amb una 
superfície de vendes de 200 me-
tres quadrats i cinc treballadors 
en plantilla. El nou punt de venda 
està situat al carrer Girona, 33, al 
barri Bellavista, al local on anti-
gament hi havia un supermercat 
de la marca Dia. El nou establi-
ment disposa de seccions com 
drogueria i perfumeria, congelats, 
fruiteria, forn de pa i expositors 
de carnisseria i xarcuteria. El seu 
horari comercial és ininterromput 
de dilluns a diumenge de 9 a 23 
h. Amb aquesta obertura, el grup 
Condis suma un nou punt de ven-
da al Vallès Oriental, on ja compta 
amb 32 centres. Condis, amb més 
de 50 anys d'història, aposta per la 
distribució de proximitat i és una 
de les empreses líders del sector 
de l'alimentació a Catalunya, amb 
més de 580 establiments entre bo-
tigues pròpies i franquiciades. 

COMERÇ

Condis obre un 
nou supermercat 
a Bellavista

GRANOLLERS. La falta d'informació 
sobre la renovació de la Formula 1 
al Circuit de Barcelona-Catalunya 
manté el sector hoteler de la comar-
ca amb l'ai al cor. Segons ha explicat 
la nova presidenta de l'Associació 
Hotels Vallès Oriental, Sílvia Brunet, 
"el sector turístic de la zona té 
una gran dependència de les ac-
tivitats del Circuit, de manera 
que si finalment no es renovés 
la Formula 1 per a l'any vinent el 
cop seria important". Davant d'ai-
xò, Brunet reclama que els profes-
sionals del gremi i les administra-
cions elaborin "una estratègia de 
promoció turística de la comarca 
alternativa a la dependència del 
Circuit i de l'activitat de les em-
preses i que superi l'estaciona-
lització". "A l'estiu notem molt el 
descens de clients perquè no hi 
ha activitat ni al Circuit ni als po-
lígons", diu Brunet, qui apunta que 
"la comarca té molts atractius tu-
rístics propis i alhora està a molt 
ben connectada, a prop de Barce-

una estada de 3,4 nits i una despesa 
mitjana per persona de 122 euros 
diaris. Segons Brunet, aquest perfil 
inclou tots els visitants de la comar-
ca, la majoria són de turisme intern 
que fan estades diürnes, "i el que 
potser interessaria és potenciar 
els visitants estrangers, anar més 
lluny a buscar-los i eixamplar 
Barcelona com a destinació turís-
tica més enllà de la ciutat".  x.l.

lona, de la platja i de Montserrat, 
de manera que hem de poder 
captar turistes que pernoctin a 
la comarca i que hi facin estada". 

Fa pocs dies es coneixien les da-
des del Perfil del turista del Vallès 
Oriental del 2018, que indicaven 
que la majoria de visitants que 
dormen a la comarca busquen des-
cobrir productes gastronòmics. La 
majoria és turisme català que fa 

arxiu

TURISME  L'ASSOCIACIÓ HOTELS VALLÈS ORIENTAL RECLAMA UNA ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ

El sector hoteler, neguitós per
la incertesa del futur de la F1

CIRCUIT  El gremi turístic reclama una estratègia de promoció alternativa



dj, 25 juliol 2019 21

Unes 40 persones van participar fa 
dues setmanes a la jornada ‘Present i 
futur dels sectors del metall i la seva 
cadena de valor: la indústria 4.0, un 
repte i una oportunitat’ organizada a 
l’Hotel Granollers des del Programa 
Ocupació a la Indústria Local (OIL 
Vallès Oriental 4.0). L’objectiu de 
la trobada era presentar el progra-
ma d’assessorament i acompanya-
ment que es posa a disposició de 
les empreses del sector metal·lúrgic 
a la comarca, de manera gratuïta, 
per iniciar la singladura cap a la 
transformació digital i la indústria 
4.0. L’acte va comptar amb les in-
tervencions del conseller comarcal 
en funcions de Promoció Econò-
mica i Estudis, Marc Candela i de 
la consultora d’Empuls Montserrat 
Palet, que va presentar els resultats 
de l’estudi sobre el sector del me-
tall a la comarca; també es va pre-
sentar el programa Vallès Oriental 
4.0, possible gràcies a la subvenció 
de la Diputació de Barcelona, als 
18 ens municipals executors i a la 
participació dels sindicats i les pa-
tronals del territori, i es van donar a 
conèixer casos d’èxit a través de tes-
timonis empresarials que han apos-
tat per l’adopció de pràctiques 4.0.   

Conclusions de l’estudi
L’estudi presentat detalla que les 
empreses són conscients de la ne-
cessitat d’adaptació a les noves for-
mes de producció però també que 
es troben amb dificultats a l’hora de 
detectar eines que els serien útils a 
aquest efecte o dibuixar accions a 
desenvolupar per implementar no-
ves formes de fabricació. Una di-
ficultat manifesta encara en major 
mesura en aquelles indústries amb 

El programa OIL assessora empreses  
del metall per aplicar tecnologies 4.0

La iniciativa comarcal ajuda de franc a impulsar el camí a la transformació digital

Si esteu interessats a conèixer més 
abastament aquest programa i benefi-
ciar-vos-en podeu adreçar-vos a:
n	Àrea de Desenvolupament Local  
 del Consell Comarcal del Vallès  
 Oriental        
 938600702
 oil@vallesoriental.cat
n	Serveis Locals d’Ocupació dels 
 municipis participants.

PARTICIPACIÓ  Unes 40 persones van assistir a la presentació que va tenir lloc a l’Hotel Granollers

L’ESTUDI  Els resultats presentats palesen que calen eines per a la transició 4.0

En el marc del programa OIL 
Vallès Oriental, que enguany 
compleix la tercera edició i 
que culminarà a l’abril de 2020, 
s’ofereix assessorament gratuït 
a una quinzena d’empreses del 
metall, la logística i l’automoció 
a través del centre tecnològic 
Eurecat. L’objectiu del programa 
OIL és oferir eines a les empre-
ses per a la seva permanència 
en el mercat i millorar la seva 
competitivitat, adaptació a les 
exigències de flexibilitat i per-
sonalització en les produccions, 
estalvi de costos i millora de la 
presa de decisions.

Assessorament 
gratuït a unes 
15 empreses

Per a més informació

Subvenció a 
contractes

una major complexitat en el procés 
productiu o de major grandària. 
L’avenç cap a la indústria 4.0 es 
traduirà en importants beneficis pel 
teixit productiu de l’entorn: la per-
manència en el mercat i millora de 
la competitivitat: l’adaptació a les 
exigències de flexibilitat i persona-
lització en les produccions; l’estalvi 
de costos; la millora de la presa de 
decisions i/o capacitat de respos-
ta, entre d’altres. Precisament, per 
conèixer el punt de partida a la co-
marca, es van presentar les conclu-
sions de l’estudi i es va oferir a les 
empreses acompanyament especia-
litzat i individualitzat per fer camí 
cap a la transformació digital. n  

Com a novetat d’enguany, el 
programa OIL contempla la 
subvenció a la contractació 
de dones que hi participin. “La 
tecnologia no entén de gènere 
i, per tant, cal treballar acti-
vament perquè totes i tots hi 
identifiquin una opció laboral 
vàlida i prometedora”, desta-
quen des del Consell Comar-
cal. “Cal despertar vocacions 
industrials entre les noves 
generacions, no només per 
assegurar el relleu generacio-
nal, sinó per avançar cap a la 
indústria 4.0”.
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La granollerina Sira Bella és campiona d'Espanya
La patinadora de Granollers Sira Bella es va proclamar campiona 
d'Espanya en la categoria cadet, en el 27è Campionat Estatal Cadet 
i Juvenil que es va disputar a Parets del Vallès del 18 al 20 de juliol. 
Bella, que competeix amb el CP Parets, va obtenir la medalla d'or en 
imposar-se amb claredat tant en el programa curt com en el llarg.

Estel Xuan, amb l'absolut estatal
La Real Federación Española ha convocat la 
nedadora del CN Granollers Estel Xuan amb 
l’equip espanyol d’aigües obertes absolut per 
competir al Descenso Internacional Ría de 
Navía, que es disputarà el 4 d'agost a Astúries.

ESPORTS

GRANOLLERS. L'Esport Club Gra-
nollers ha tornat a la feina aques-
ta setmana, per començar a pre-
parar la temporada 2019-2020. 
El club granollerí participarà, per 
tercera vegada a la seva història, 
en el Torneig d'Històrics de futbol, 
que es disputarà del 29 de juliol al 
4 d'agost al camp municipal del 
Guinardó, seu del FC Martinenc, 
organitzador del certamen.

L'Esport Club ja hi havia parti-
cipat el 2017 i el 2015, any en el 
qual va arribar a la final, però va 
perdre 1 a 2 contra l'Hospitalet.

El Torneig d'Històrics és con-
siderat l'esdeveniment d’estiu 
del futbol català per excel·lència 
i el torneig amateur més impor-
tant de Catalunya, i reuneix clubs 
històrics del territori català del 
futbol modest. Des de la seva pri-
mera edició, l'any 1984, ha estat 
organitzat pel FC Martinenc, amb 
motiu del 75è aniversari de l'enti-
tat que es va celebrar llavors.

Al llarg de la història han com-
petit clubs com l'UE Sant Andreu, 
el CE Júpiter o el CE Europa, entre 
d'altres. Enguany, se celebrarà la 
34a edició, en la qual, a banda de 
l'ECG, participaran el Júpiter, Sant 
Andreu, Badalona, Vilassar de Mar, 
Lleida, Vilafranca, Terrassa, Sants, 
Horta, Hospitalet i Martinenc. 

Aquests dos últims seran, preci-
sament, els dos rivals de l'Esport 
Club a la fase de grups, conjunts 

fcm

FUTBOL  EL FC MARTINENC I EL CE L'HOSPITALET SERAN ELS RIVALS A LA FASE DE GRUPS

L'ECG participarà en el Torneig 
d'Històrics per tercera vegada

amb els quals s'enfrontarà el di-
jous 1 d'agost, a partir de les 18 h.

Posteriorment, dissabte 3 es 
disputaran les semifinals (a les 17 
i a les 19 h); i, el diumenge 4, la fi-
nal (a les 18 h).

El CF Badalona va ser el gua-
nyador de l'any passat, després de 
derrotar a la final i en la tanda de 
penals a l'UE Sant Andreu. El club 
badaloní, de Segona B, és precisa-
ment el club amb més trofeus del 
Torneig d'Històrics: en té set.

A banda de participar en aquest 
torneig, l'ECG disputarà una sè-
rie d'amistosos de pretemporada 
contra rivals de Primera Catalana, 
Tercera Divisió i Segona B. El pri-
mer serà contra l'Europa a casa, el 
dia 7 d'agost a les 20 h. 

Copa Catalunya

L’UE Vilassar de Mar és el rival primer 
de l’ECG a la Copa Catalunya. El quadre 
vallesà s’hi enfrontarà en la primera 
ronda de la competició, a domicili el 
pròxim diumenge 4 d’agost, poc des-
prés de disputar el Torneig d’Històrics. 
Fa un any, els homes de José Solivelles 
van fer història, després de classi-
ficar l’equip per primera vegada per 
als quarts de final de la Copa. Llavors, 
però, van caure per penals davant del 
Vilafranca, després d’haver eliminat el 
Badalona i l’UE Llagostera.

EL VILASSAR, RIVAL 
DE L'ECG A LA COPA

ANY 2015  Primera ocasió que l'ECG participava al torneig, arribant a la final

MITJA MARATÓ  EL TAST ES DISPUTARÀ EL 26 D'OCTUBRE

L'Associació Esportiva la Mitja, que 
organitza la Mitja Marató, ha obert 
les inscripcions per al Tast 2019. 
Aquestes es poden formalitzar a 
través del web de la Mitja (www.
lamitja.cat) i fins al setembre te-
nen un descompte de 3 euros. A 
més, enguany també es poden fer 

inscripcions combinades del Tast i 
de la Mitja, amb un descompte de 
8 euros. El Tast de la Mitja 2019 se 
celebrarà dissabte 26 d'octubre. 
Tindrà un recorregut de 10 quilò-
metres i un altre de 5. Es disputarà 
entre la Garriga, les Franqueses, 
Canovelles i Granollers. 

L'AE obre les inscripcions 
per al Tast de la Mitja 2019

MOTOR  LA PROVA TORNA AL CIRCUIT 10 ANYS DESPRÉS

10.000 persones a les European Le Mans
Més de 10.000 espectadors es van acostar al Circuit de Barcelona-
Catalunya el cap de setmana passat per presenciar les European Le Mans 
Series, segons apunten les dades del Circuit. Aquesta competició tornava 
enguany al traçat català 10 anys després. El Circuit de Montmeló va acollir  
la tercera prova de les sis d’aquest esdeveniment del motor, amb una 
cursa que va durar quatre hores. Després de 135 voltes, l’equip rus G-Drive 
Racing es va proclamar campió; un conjunt que va estar format pels pilots 
Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne i Job Van Uitert.

circuit
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SIS PODIS 
FRANQUESINS EN 
EL TERCER TROFEU DE 
PATINATGE ARTÍSTIC

El Complex Esportiu Municipal de les Franqueses va acollir el cap de setmana 
el tercer Trofeu de Patinatge Artístic de les Franqueses, organitzat pel Club de 
Patinatge Artístic del municipi. Enguany, ha estat la primera vegada que aquest 
esdeveniment s’ha disputat en dos dies –dissabte i diumenge–. 193 patinadores 
van participar en aquest torneig, que es va dividir en dues modalitats diferents: 
Lliure i Solo Dance; i que va reunir totes les categories: iniciació, mini, benjamí, 
aleví, infantil, cadet, juvenil i júnior-sènior. En total, hi va haver 25 podis, sis dels 
quals van ser per al CPA Les Franqueses: la patinadora Marta Domingo va fer dues 
plates, en Lliure cadet i en Solo Dance cadet; Marta Mengíbar va obtenir la meda-
lla d’or en Solo Dance cadet; Carla Gaspar va ser segona en cadet C; Maria Tosca, 
també va ser segona, en Solo Dance certificat; i, per últim, Anna Vaquero, en in-
fantil, també va obtenir la medalla de plata en Solo Dance. 

xavier solanas

PATINATGE ARTÍSTIC  193 ESPORTISTES VAN COMPETIR AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ENTITATS  LA LLEI ACTUAL NOMÉS PERMET EL VOT PRESENCIAL

GRANOLLERS. El candidat grano-
llerí a la presidència del FC Bar-
celona, Víctor Font, ha fet entrega, 
en nom del seu projecte de candi-
datura Sí al futur, d’un software 
perquè s’impulsi el vot electrònic 
al club blaugrana. 

Ho ha fet aquest dimarts a l’Ofi-
cina d’Atenció Barcelonista. Font 
ho ha lliurat a l’entitat de manera 
gratuïta, amb la intenció que en 
els pròxims comicis a la presi-
dència del FC Barcelona es pugui 
escollir la nova junta mitjançant 
el sistema de vot electrònic. De 

fet, Font, ja va deixar clara la seva 
aposta en aquest sentit en la pre-
sentació del seu projecte: “El vot 
electrònic és una eina clau en 
la transformació del model de 
gestió que impulsem”, va asse-
nyalar l'empresari de Granollers.

A dia d’avui, la Llei de l’Esport 
Català només permet el vot pre-
sencial en l’elecció de directives i 
presidències de clubs esportius; 
tot i que està prevista una refor-
ma que contempli el vot electrò-
nic que podria ser vigent abans 
d’acabar el 2019. 

Víctor Font vol que el Barça 
impulsi el vot electrònic 

Pujadas és al 
Festival Olímpic de 
la Joventut Europea
La gimnasta júnior d’artística del 
CN Granollers Berta Pujadas és a 
Bakú (Azerbaidjan) per disputar 
el Festival Olímpic de la Joventut 
Europea amb la selecció espanyo-
la. Aquest torneig se celebra cada 
dos anys i està destinat a jove at-
letes d’entre 14 i 18 anys, proce-
dents de 50 països diferents. 

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

ajuntament de les franqueses

CLUBS  S'HAN FET CINC RECEPCIONS ESPORTIVES EN TOTAL

Reconeixements a les entitats esportives
L’Ajuntament de les Franqueses ha realitzat cinc rebudes institucionals 
amb la voluntat de fer un reconeixement a les entitats esportives del 
municipi pels èxits aconseguits durant la temporada 2018-2019. Aquestes 
recepcions esportives han estat presidides per l’alcalde, Francesc Colomé, 
i la regidora d’Esports, Montse Vila. En l’última, celebrada dimarts, es 
va rebre el Tennis Els Gorchs, el CN Les Franqueses i el Karate Nokachi. 
Anteriorment s’ha fet un reconeixement a les següents entitats: el CF 
Bellavista Milan, el Club d’Escacs, el Club de Tir, l’Handbol, el Bàsquet, 
el CF Les Franqueses i el CE Llerona, que va ser el primer club reconegut.
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Cinema a la piscinaJordi Pagès exposa aquarel·les a Cadaqués
El cicle Cinemafreshhh! es trasllada avui,  
dijous (22 h), a la piscina exterior del CNG. 
S'hi projectarà la pel·lícula l'animació  
Dilili a Paris, una producció francesa que  
va rebre el premi César 2019.

L'artista granollerí Jordi Pagès inaugurarà divendres (19 h) l'exposició 
Quadern del silenci a la sala d'exposicions de la Societat l'Amistat de 
Cadaqués. La mostra, que inclou 19 aquarel·les i collages inspirats  
en la poesia de Laia Llobera –Certesa de la llum i Boscana–, es podrà 
visitar fins a l'11 d'agost en aquest municipi de l'Empordà.

CULTURA

GRANOLLERS. Aquesta setmana 
s'han posat a la venda les entrades 
de la nova temporada de la Sala 
Nau B1, de setembre de 2019 a 
gener de 2020. El primer concert 
serà el 5 d’octubre amb el grup de 
rap valencià Pupil·les, que es carac-
teritza pel seu missatge feminista i 
reivindicatiu. Per inaugurar la tem-
porada, el concert serà gratuït però 
cal reservar les entrades amb ante-
lació entrant a www.rocaumbert.

El 19 d’octubre se celebrarà la nit 
dels Bucs de Roca Umbert, amb un 
triple concert. El cap de cartell serà 
BB sin sed, grup que torna dècades 
després del seu últim disc per pre-
sentar un nou treball La dirección 
que no tomo. Estaran acompanyats 
de dos dels grups residents als 
bucs, els Zanahorions i 3Golpes.

El 9 de novembre arriba un dels 
grups de més tirada actualment 
en el panorama musical català, 
els Ebri Knight, que presentaran 
el nou disc La voz dormida, un ho-
menatge als perdedors del bàndol 
republicà de la Guerra Civil.

El 23 de novembre és el torn 
d’un dels cantants de rap/trap 
en català que més està triomfant 
als escenaris actualment, Lildami. 
Pseudònim de Damià Rodríguez, 
el seu missatge s’allunya de l’es-
tereotip de drogues i violència. 
Una hora abans del seu concert es 
podrà escoltar Suu, amb les seves 
pinzellades de reggae, rock i pop.

El 18 de gener la banda barcelo-

roca umbert

LILDAMI  El referent del trap en català actuarà a Roca Umbert al novembre

MÚSICA  AQUESTA SETMANA S'HAN POSAT A LA VENDA LES ENTRADES DE LA TEMPORADA

Pupil·les encetarà la temporada 
a la Nau B1 amb un bolo gratuït

nina Delafé presentarà el seu sisè 
disc La gran ola, ple de música 
electrònica i on s’acosten més que 
mai a la pista de ball sense perdre 
l’essència que els caracteritza.

Per als petits i els inquiets
La programació de la Nau B1 
també inclou dues propostes fa-
miliars: el 26 d’octubre, Rock en 

GRANOLLERS. El psicòleg grano-
llerí Jaume Guinot ha publicat el 
seu tercer llibre. Fins ara, però, els 
volums eren assajos sobre la seva 
professió i, en aquest cas, Guinot 
s'ha atrevit amb la novel·la, un gè-
nere que li ha portat tres anys de 
feina abans de publicar el resultat.

Així, presenta Hacia 1925, la 
seva primera ficció, que narra una 
història de viatges en el temps cap 
a l'any del títol, al sud d'Alema-
nya, en un moment previa "a tot 
el que ja coneixem que vindrà 
després i on una figura emer-
gent despuntava", explica el 
mateix Guinot. Així, ha travat un 
thriller sobre què passaria si algú 
pogués anar al passat i canviar 
el curs de la història, i, si fos així, 
com es podria evitar.

La trama també té un petit vin-
cle autobiogràfic, en especial amb 
el rellotge que apareix en la por-
tada del llibre, i que pertanyia al 
seu besavi. "El meu rebesavi el 

LITERATURA  'HACIA 1925' ÉS UN VIATGE EN EL TEMPS

GRANOLLERS. El primer premi del 
21è Ral·li Fotogràfic Granollers 
es Revela ha estat pel calderí Toni 
Sànchez, mentre que el segon ha 
recaigut en M. Pilar Pineda, de 
Granollers. Dijous es van lliurar 
els guardons al centre cívic Nord, 
on s'havien exposats els treballs 
de l'edició d'enguany.

El jurat ha atorgat un total de 
sis premis en la categoria adulta 
(amb premis de 100 a 300 euros) 
i quatre en la categoria infantil 
(guardonats amb material foto-
gràfic valorat en 100 euros).

En categoria infantil, el premi a 
la millor fotografia del centre cívic 
Nord ha estat per a Elena Corcho 
de Girona; el de L'arquitectura 
del barri, per a Adriana Vargas de 
Granollers; el d'Espais verds dels 
barris, per a Carla Arellano de 

Granollers, i la millor fotografia La 
vida al barri, per a Pau Galera de 
les Franqueses del Vallès.

En categoria adulta, a banda 
de la millor col·lecció de quatre 
fotografies de Sànchez, i el segon 
premi d'aquesta categhoria per a 
Pineda, també s'ha premiat la gra-
nollerina Marta Buil, per la millor 
fotografia del centre cívic Nord; 
Miquel Samon de Granollers, per 
L'arquitectura del barri; Josep 
Maria Pérez de Centelles, pels Es-
pais verds, i Miquel Àngel Bote de 
Cardedeu per a la millor fotografia 
de la vida al barri.

Un total de 60 persones van 
participar el 16 de juny passat al 
21è Granollers es Revela, en una 
edició en què l'organització torna-
va als orígens  i se centrava en els 
barris del Lledoner i de l'Hostal. i

FOTOGRAFIA HI VAN PARTICIPAR 60 PERSONES

Toni Sànchez, de Caldes, 
guanya el Ral·li Fotogràfic

Hi passaran artistes com els veterans BB sin sed, el referent del trap en 
català Lildami, Delafé i Ebri Knight, així com s'ha programat concerts infantils

família descobrint Queen, i el 25 
de gener, Pop per Xics.

Aquesta temporada continua 
l’activitat I si parlem de música, di-
namitzada per Joan Gener, que pre-
tén acostar el públic a les bandes 
que visiten la sala Nau B1. A les 20 
h del mateix dia del concert es farà 
una xerrada prèvia gratuïta amb 
Pupil·les, Ebri Knight i Lildami. i

Karamba tanca el cicle de dones 
als escenaris dels centres cívics
El son i la salsa de Karamba posarà el punt i final divendres (21.30 h)
al cicle Les dones prenen l'escenari, davant del centre cívic Nord. Ka-
ramba és una barreja multicultural entre Veneçuela, Catalunya, França 
i Argentina. Una banda de dones músiques que donen lloc a un estil on 
es fusiona el son, el txa-txa, el boogaloo, la timba i la salsa, amb el rap i 
el hip-hop, creant un color musical nou, diferent i poderós. Històries de 
migracions, d’herències musicals, de maternitats subversives i diver-
ses, amb la intenció de perseguir somnis, de reivindicar el paper de la 
dona i el compromís amb la música. 

Laura Gouria serà al 
Miramecres del dia 31
La cantautora del Baix Montseny 
Laura Gouria serà dimecres vinent 
al restaurant El Mirallet per parti-
cipar al cicle Miramecres, que es 
clourà el 4 de setembre, després 
de la pausa d'agost. L'any passat 
presentava el primer disc amb 
el seu nom, The Rising, que tam-
bé dóna nom a la formació que 
l'acompanyarà, The Rising Band. 

El psicòleg Jaume Guinot 
s'estrena com a novel·lista

El segon premi ha estat per la local M. Pilar Pineda

va comprar a principis de segle 
XX a Alemanya", detalla Guinot. 
El rellotge hi apareix acompanyat 
d'una fotografia d'un poble feta el 
1925, l'indret on s'ambienta gran 
part del relat.

El llibre es pot adquirir a Ama-
zon per 9,50 euros (és gratuït en 
la versió Kindle). i

j.g.

PORTADA 'Hacia 1925'
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BASES DE LA XXXa FESTA DE 
LES LLETRES CATALANES 

Òmnium Vallès Oriental en el seu propòsit 
de fomentar la creació literària en llengua 
catalana així com reconèixer la tasca que 
fan algunes entitats i/o persones en favor 
de la nostra llengua convoca anualment els 
premis de la XXXa Festa de les Lletres Ca-
talanes del Vallès Oriental 

CATEGORIES

LITERÀRIA
- 30è Premi de Novel·la Vallès Oriental. 
- 30èPremi de Poesia Estabanell Energia
- 19è Premi de Sociolingüística del VO 
ACCIÓ CÍVICA
- 8è Premi Ramon Casanovas, a l’acció 
cívica a favor de la llengua catalana
COMUNICACIÓ
- 8è Premi Eugeni Xammar de comunicació
RECERCA I INVESTIGACIÓ LOCAL
- 1r Premi Òmnium Cultural Vallès Oriental 
de curtmetratges de Granollers

ÀMBIT NACIONAL
30è Premi de novel·la Vallès Oriental
Dotat amb 3.000 euros.
Condicions específiques:
-  Els treballs hauran de tenir una extensió 
d’entre 80 i 140 fulls DIN A4, amb lletra del 
cos 12 i 30 línies per pàgina.

30è Premi de poesia Estabanell Energia
Dotat amb 1.800 euros.
Condicions específiques:
Els treballs hauran de tenir una extensió 
d’entre 250 i 800 versos.

8è Premi Ramon Casanovas d’acció 
cívica a favor de la llengua catalana 
patrocinat per la família Casanovas
Dotat amb 1.000 euros.
Condicions específiques:
- Està destinat al reconeixement d’accions 
i iniciatives cíviques, individuals o col·lec-
tives, o d’empreses a favor de la presència, 
l’ús i el prestigi públic de la llengua cata-
lana. Les accions i iniciatives candidates a 
aquest premi hauran d’haver estat produï-
des inicialment o parcialment en el període 
comprès entre el novembre del 2018 i oc-
tubre del 2019.
-Les propostes han d’incloure una breu 
memòria descriptiva de l’acció o iniciativa.

19è Premi de sociolingüística 2018 
del Vallès Oriental
Dotat amb 3.000 euros.
Condicions específiques dels treballs:
-Els treballs han de tenir una extensió mí-
nima de 50 pàgines (format ISO A4), a un 
espai i mig.
-Els treballs que hagin estat subvencio-
nats o becats per Òmnium no podran optar 
a aquest premi.
-No es poden concedir premis ex aequo ni 
accèssits

8è Premi Eugeni Xammar de Comunicació 
Patrocinat per Elèctrica Canet
Dotat amb 700 euros.
El premi s’atorga a periodistes, articulistes 
i/o mitjans de comunicació que hagin des-
tacat per la seva contribució compromesa 
amb el lema d’Òmnium Cultural –llengua, 
cultura, país– i per una aposta per formats 
i models innovadors.
Condicions específiques:
- Les propostes han d’incloure una breu 
memòria descriptiva de l’acció o iniciativa.

CONDICIONS DE PRESENTACIÓ
Tots els treballs concursants han de ser 
originals i inèdits, escrits en català i no 
han d’haver estat guardonats prèviament, 
ni presentats simultàniament en cap altre 
concurs, com tampoc editats.
Cada autor/a o entitat no podrà presentar 
més d’un treball per persona/entitat i mo-
dalitat a concurs.

Tots els treballs originals s’han de trametre 
a l’adreça festalletresvalles@omnium.cat 
i cal seguir el procediment següent:
1. En l’apartat Assumpte s’ha de fer constar 
el nom del premi al qual s’opta.
2. En el cos del missatge s’ha de fer constar 
el nom del premi, el títol de l’obra i, si es-
cau, el pseudònim de l’autor.
3. L’original que opta al premi s’ha d’ad-
juntar a aquest missatge en format PDF. 
Aquest document en format PDF ha de tenir 
com a títol el mateix de l’obra.
En un altre document adjunt, en format 
Word, s’hi ha de fer constar les referèn-
cies que permetin identificar l’autor (nom, 
cognoms, adreça, codi postal, localitat, 
a/e telèfon i NIF). Aquest document s’ha 
d’anomenar amb la paraula plica seguida 
del nom de l’obra.
El termini de recepció de les obres aspi-
rants al premi ésel 7 d’octubre del 2019.

ADJUDICACIÓ I DOTACIÓ
L’adjudicació del premi serà duta a ter-
me per un jurat independent, format per 
persones preferentment del Vallès Orien-
tal i de l’àmbit humanístic, de la llengua i 
cultura catalana escollides per la Junta 
del Vallès Oriental d’Òmnium Cultural.  
En cap cas el premi no podrà ser dividit. Si, 
tanmateix, el jurat creu per unanimitat que 
cap dels treballs presentats no assoleix la 
qualitat mínima, els premis no podran ser 
adjudicats.
El veredicte es farà públic en el marc de la 
Festa de les Lletres Catalanes del Vallès 
Oriental, el 29 de novembre del 2019.

ÀMBIT LOCAL
1r Premi Òmnium Cultural del Vallès 
Oriental de curtmetratges de Granollers
L’objecte d’aquest premi és promoure la 
creació audiovisual sobre la ciutat de Gra-
nollers amb un guardó que premiarà el mi-
llor curtmetratge.
1. El premi s’atorgarà a un curtmetratge 

de no-ficció o de ficció sobre qualsevol 
temàtica lliure que tingui alguna connexió 
amb el municipi de Granollers, el seu en-
torn i la seva gent.
2. El curtmetratge haurà de tenir una dura-
da mínima de 5 minuts i una màxima de 15.
3. Es designarà un jurat professional del 
món audiovisual per valorar els treballs.
4. El premi podrà ser declarat únic, ex-
aequo o desert.
5. El curtmetratge guanyador rebrà:
• La dotació econòmica serà de 3.000 €.
• L’estrena i presentació a VOTV del curt-
metratge guanyador i un programa espe-
cial amb entrevista als autors/directors en 
un termini màxim de 6 mesos des de la seva 
presentació.
6. El curtmetratge haurà de ser original 
i inèdit, tot i que podrà incloure imatges 
d’arxiu.
7. El curtmetratge no podrà ser exhibit a 
cap altra televisió abans de les seva estre-
na a VOTV.
8. Els participants han de redactar i pre-
sentar una fitxa per escrit que acompanyi 
el treball audiovisual que consti de:
 a) Nom de l’autor /o autors i pseudònim 
 b) Títol i sinopsi
 f) Format
 g) Durada
 h) Equip tècnic i artístic
 i) Currículum del autor o autors
 j) Dades de contacte

9. Els autors dels curtmetratges hauran de 
tenir els drets de totes les imatges i àudios 
que s’hagin utilitzat. En el cas d’imatges o 
audios de tercers s’hauran d’acreditar per 
escrit els seus corresponents cessions de 
drets.
10. Els autors cediran per un any els drets 
d’exhibició a VOTV per la seva exhibició te-
levisiva i a l’Òmnium per la seva exhibició 
en una primera sessió pública en sala o bé 
per web i /o  xarxes socials. 
a. A banda d’aquestes exhibicions, els au-
tors tindran tots els drets del curtmetratge. 
b. Per la primera edició, en cas de que se’n 
vulgui fer un ús comercial del  curtmetrat-
ge, els autors autoritzaran a l’organització 
la producció de 50 còpies per ser utilitza-
des per qüestions de promoció i protocol.
c. Els autors s’obliguen a incorporar el logo 
d’Òmnium i figurar en un lloc destacat dels 
crèdits que el curtmetratge ha obtingut 
aquest premi i el nom del patrocinador 
d’aquest premi, si fa el cas.
11. La presentació de projectes a aquesta 
convocatòria pressuposa l’acceptació ín-
tegra de totes les seves bases.
12. Qualsevol aspecte no previst en aques-
tes bases serà resolt pel jurat o per les 
parts convocants.
13. Els projectes s’hauran d’enviar en for-
mat digital (preferentment en MP4) i la 
fitxa en format pdf a l’adreça festalletres-
valles@omnium.cat. Això es podrà fer bé 
sigui directament o en el cas d’arxius grans 
per wetransfer.

PER A MÉS INFORMACIÓ podeu contactar amb nosaltres a través dels telèfons 
678 07 85 75 o 938 792 279, o també per correu electrònic, a l’adreça festalletresvalles@omnium.cat

ÒMNIUM CULTURAL VALLÈS ORIENTAL
c. Espí i Grau, 1, 3r. Granollers

30a FESTA DE LES LLETRES CATALANES 
DEL VALLÈS ORIENTAL

CARTA ALS SOCIS I SÒCIES D’ÒMNIUM CULTURAL 
DEL VALLÈS ORIENTAL 29 novembre de 2019

Benvolguts/des Socis i Sòcies,
Aquest any serà sonat !!.  Enguany fa 30 anys que unes persones 
amb molta determinació i molta estima per la nostra cultura i pel 
nostre país van posar la llavor d’uns Premis Literaris que ja són 
referent a la nostra comarca i als Països Catalans.
Recollint l’impuls i revitalització que va suposar la Festa cele-
brada l’any passat a Sant Celoni, la primera vegada que es feia 
fora de Granollers, per aquest 30è aniversari estem preparant 
alguna cosa diferent començant per un canvi en la localització 
de la Festa que estem acabant d’ultimar.
Així doncs seguim comptant amb la teva col·laboració com a 
Soci/Sòcia perquè la Festa segueixi sent un èxit durant trenta 
anys més !!!.
Des de fa anys la Òmnium del Vallès Oriental dona premis a les 
persones o entitats dels següents àmbits:

 -Premi de novel·la
 -Premi de poesia
 -Premi de comunicació digital
 -Premi de promoció de la llengua
 -Premi de sociolingüística
 -Premi d’àmbit local (nou): curmetratges de Granollers

Premi d’àmbit local: 1r Premi Òmnium Cultural del Vallès Orien-
tal de curtmetratges de Granollers
Arrel de la decisió d’iniciar la itinerància de la Festa, va sorgir la 
idea de crear un Premi Local a cada població on es traslladi la 
mateixa. Aquesta creació suposarà la implicació de la població, 
el seu entorn i la seva gent en un projecte d’Òmnium. Aquesta 
vegada el Premi és del tipus audiovisual tenint com a temàtica la 
ciutat de Granollers.

Desitgem que participeu en aquests premis,

Sergi Bolea
Òmnium Vallès Oriental. President
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LES FRANQUESES. Una exposició 
de retrats de les 12 persones més 
grans de Corró d’Amunt com a ho-
menatge a la vellesa i a tota una 
generació del poble. Aquesta serà 
una de les novetats de la festa ma-
jor de Corró d’Amunt d’enguany, 
que se celebrarà amb una vintena 
d’activitats del 2 al 4 d’agost entre 
les Antigues Escoles i la zona es-
portiva de Corró d’Amunt. 

Els retrats estan fets pels alum-
nes de fotografia i creació del Ta-
ller d’Arquitectura i Arts Plàsti-
ques de les Franqueses (TAAP), i 
durant tot el cap de setmana s’ex-
posaran, amb el títol Empremtes, 
a la sala petita de les Antigues Es-
coles. "La mostra dóna continu-
ïtat a la col·lecció de fotografies 
exposades en anys anteriors, 
centrades en masies, paisat-
ges i racons del poble", explica 
Imma Ortega, del TAAP. La inau-
guració de l’exposició, el diven-
dres 2 d'agost (20 h), coincidirà 
amb la mostra de pintures d’Elisa 
Martínez, qui sortejarà un quadre 
de la seva col·lecció durant la nit 
d’havaneres de diumenge.

Més enllà de les exposicions, la 
festa arrencarà el mateix diven-
dres 2 d'agost amb un toro me-
cànic per a totes les edats (18 h) 
i seguirà al vespre (21 h) amb la 
38a Botifarrada Popular organit-
zada pel Club Petanca de Corró 
d’Amunt, un esdeveniment molt 
popular al qual es podrà parti-
cipar comprant un tiquet de 6 
euros, tot i que l'aforament es li-
mitarà a 300 persones. Durant el 
sopar es farà el pregó d’inaugura-

ció de la festa a càrrec “del millor 
pregoner que es podia tenir”, i 
a partir de les 23.30 h, a la zona 
esportiva, la banda Retro Sound 
animarà la gresca amb la millor 
selecció musical dels 60 i 70.

Dissabte, els més matiners tor-
naran a ser els integrants del Club 
Petanca de Corró d'Amunt, amb el 
tradicional torneig de petanca a 
partir de les 9 h. Una hora més tard 
el Club Ciclista Corró d'Amunt or-
ganitza un esmorzar amb bicicleta 
a les Antigues Escoles, on a les 12 
h tindrà lloc una festa holi, una ce-
lebració originària de l’Índia amb 
pols de colors que darrerament 
s’ha popularitzat molt a Catalunya.

Ruta de tapes
En l’àmbit gastronòmic, la comis-
sió de festa major, juntament amb 
el bar de la zona esportiva (Pàdel) 
i els restaurants Tastaolletes i Les 
Quatre Llunes, organitza la ruta 
de les tapes que recorrerà els tres 
establiments. La ruta arrencarà 
dissabte a les 12.30 h, i, per un ti-
quet general de 9 euros, tots tres 
establiments oferiran una beguda 
i una tapa/pintxo a cadascun dels 
participants. Al vespre (21 h), la 
comissió de festa major i l'Associ-
ació de Veïns també organitzaran 
el sopar de festa major i el concurs 
de pastissos. El menú constarà 
d'entremès, fideuà, terrina de gelat 
i beguda, cafè i gotes, per un preu 
de 12 euros i 6 el menú infantil. 

D'altra banda, a la tarda (18.30 
h) serà el torn del circ a la zona es-
portiva amb l'espectacle Ni cap ni 
peus, amb la companyia Vemut, i a 

Corró d'Amunt es vestirà de festa 
el primer cap de setmana d'agost

GRESQUES POPULARS  ELS ÀPATS POPULARS, COM LA BOTIFARRADA, EL SOPAR DE FESTA MAJOR O LA RUTA DE TAPES SÓN ALGUNS DELS ACTES MÉS DESTACATS

Les persones més grans del poble seran protagonistes d'una exposició fotogràfica

la nit la música i el ball seran pro-
tagonistes amb el tercer concurs 
de balls de saló per a aficionats 
no professionals, amb l’orquestra 
Parfills (22.30 h), l’exhibició de 
balls de saló i l’entrega de premis 
del concurs (22.50 h). Tot seguit, la 
mateixa orquestra tancarà la jorna-

taap

RETRATATS  Els més grans del poble, protagonistes de la mostra fotogràfica
arxiu

SOPAR  Un dels actes més concorreguts serà el dissabte 3 d'agost al vespre

da amb un ball de nit de festa major 
a la pista de la zona esportiva.

Diumenge, la tradició
Diumenge 4 d’agost serà el dia més 
tradicional de la festa. La parròquia 
de Sant Mamet acollirà la missa so-
lemne de festa major i el cant dels 

goigs de Sant Mamet (12.30 h), 
amb la col·laboració dels Sarda-
nistes Franquesins, i a la tarda (18 
h) hi haurà sardanes amb la cobla 
Ciutat de les Roses, que interpre-
tarà una desena de temes, des de 
Llevantina, de Vicenç Bou, fins a La 
Santa Espina, d'Enric Morera.

El camp de futbol acollirà mitja 
hora més tard el tradicional partit 
que enfronta els casats i els solters 
del poble, en aquest cas organitzat 
per la US Corró d'Amunt, i ja per 
cloure la festa, el grup local de te-
atre Boina interpretarà diumenge 
al vespre (20.30 h) l’obra Confidèn-
cies, de Pere Anglas, a les Antigues 
Escoles. “Són complicades situ-
acions amoroses plenes d’equí-
vocs, confusions i malentesos 
que desemboquen en una comè-
dia d’embolics molt divertida”, 
apunta la companyia. El preu de 
l’entrada és de 5 euros per perso-
na. Finalment, un concert d’hava-
neres del Grup Crema Catalana (22 
h) posarà punt final a la gresca. 

Nit d'Escaldums

Tot i que el gruix de la festa serà el 
primer cap de setmana d'agost, el tret 
de sortida el va donar el Club Ciclista 
dissabte passat amb una caminada 
nocturna en la qual van participar unes 
300 persones, i aquest dissabte serà el 
torn de la Nit d'Escaldums amb la Ne-
orural Fest. Serà a les Antigues Escoles 
a partir de les 18 h, amb una xerrada de 
Ramaderes.cat (organitzat per La Bala 
Feminista), sopar de foodtractors (10 
euros el tiquet per als adults i 5 per als 
menuts), concerts d'Arcade, Machine 
Ska Reaggeband i dj Neorural, un con-
curs de vestimenta, matança del porc, 
concurs de gintònic amb porró i begu-
des de la terra a preus populars.

DISSABTE, NEORURAL 
FEST A CORRÓ



dj, 25 juliol 2019 29

MÚSICA  ELS CONCERTS D'ERÒTIC GIUST I DE JOAN GARRIGA I ELS GALÀCTICS MARIATXIS VAN OMPLIR LA PLAÇA DEL POBLE DE MARATA

Un Maratafolk ben concorregut
LES FRANQUESES. Dissabte el grup 
garriguenc Eròtic Giust va ser 
l'encarregat d'escalfar l'ambient 
de la 18a edició del Maratafolk, 
amb una plaça de Marata molt 
concorreguda ja des de l'inici del 
festival. Després de la botifarrada 
i ja ben entrada la matinada, Joan 
Garriga –exDusminguet i mem-
bre de la Troba Kung-Fú–, acom-
panyat del seu nou projecte, els 
Galàctic Mariatxis, es va posar el 
nombrós públic a la butxaca, amb 
la presentació del nou treball Noc-
turns de vetlla i revetlla. 

En l'arribada a la majoria d'e-
dat, el festival de folk de Mara-
ta ha tornat a palesar el seu bon 
estat de forma i a albirar un llarg 
futur de música de qualitat a la 
fresca estiuenca.  

xavier solanas

ERÒTIC GIUST  La formació de la Garriga va escalfar l'ambient

xavier solanas

JOAN GARRIGA  Amb els Galàctic Mariatxis van omplir de ritme la plaça

Marata encara el cap de setmana 
propi de festa major del poble amb 
un programa d'actes variats que 
tindrà com a plat fort el tradicio-
nal ball de l'Espolsada i el ball del 
Pericó. L'actuació se celebrarà diu-
menge (12.30 h) i, com és habitual, 
s'espera que aplegui un bon grapat 
de veïns que dansaran al ritme que 
marqui la cobla Genisenca.

El ball de l'Espolsada és una 
dansa tradicional que els mara-
tencs ballen per festa major amb 
la intenció de celebrar la diada, 
però també de transmetre la dan-
sa de generació en generació, per 
preservar-la –tot i que el músic i 
folklorista Albert Manyosa assegu-
ra que el format actual de la dansa 
no té res a veure amb l'original–. 
Raimon Casals assegura a l'Inven-
tari de Danses Vives de Catalunya 
que la primera referència escrita 
de l'Espolsada és del 30 de setem-
bre de l'any 1900, en un article que 
signa Jaume Maspons i Camarasa a 
La Veu del Vallès. Amb el pas dels 
anys, el ball ha anat canviant algu-
nes tonades, tot i que ha conservat 
les músiques més característiques.

Es creu que el nom prové d'un 
punteig anomenat espolsar i que 
la dansa està molt lligada al ball 
de gitanes, també popular al Vallès 
Oriental. En el cas de l'Espolsada 
de Marata, la dansa té quatre parts: 
el passeig, la sardana, l'espolsada i, 
de nou, la sardana.

D'altra banda, el ball popular 
serà també present dissabte a la 
nit (22.30 h) a la plaça de Marata, 
de la mà de l'Orquestrina Trama, 

JA HA VENUT MÉS DEL 80% DE LES ENTRADES DISPONIBLES

La gresca continua amb 
els tradicionals balls
de l'Espolsada i del Pericó

Teatre
Després de l'estrena la setmana 
passada, aquest divendres (22 h) el 
grup de teatre del Centre Cultural 
de Marata, dirigit per Josep M. 
Farnés, torna a pujar a l'escenari 
per fer gaudir a l'audiència amb la 
peça teatral més coneguda d'Òscar 
Wilde, La importància de ser Frank, 
una crítica àcida a la societat de 
les aparences del segle passat.

que oferirà danses típiques de les 
festes folk, com els valsos, les pol-
ques, les masurques, els xotis i els 
pasdobles, entre altres. I, com no, 
el tradicional ball del fanalet.

Esport, jocs i havaneres
Els actes de dissabte, però, s'en-
cetaran amb una proposta es-
portiva, el 42è Cros popular, que 
començarà a les 9 h i que inclourà 
circuits adaptats a totes les edats. 
Les inscripcions es podran fer a 
partir de les 8.30 h, i inclourà un 
esmorzar per a tots els partici-
pants. Ja a la tarda (18 h) els in-
fants podran gaudir dels jocs de 
cucanya i el correaigua.

Diumenge al matí (11 h) se cele-
brarà la missa amb la cantada dels 
Goigs de Santa Coloma. La festa 
major de Maratà es clourà a partir 
de les 21 h amb les havaneres a 
càrrec del grup Barcarola, i acom-
panyades de rom cremat.  
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 25 al diumenge 28 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

33º 19º 33º 20º 28º 19º 29º 18º

GRANOLLERS. Les colles de bestiari 
que disposen d'una versió infantil 
de la seva figura de foc van ser les 
protagonistes dissabte de la 27a 
edició de la Mostra de Bestiari, or-
ganitzada pel Drac de Granollers, 
que precisament té una versió 
petita per a què els menuts també 
s'integrin al màxim a la colla.

També hi van ser presents els 
dracs gran i petit de la Geltrú, el 
Vibrot i el Vi i la Brot de Mont-
meló, el drac i el dragonet de Vi-
lardell (Sant Celoni), el drac i el 
drac infantil de Terrassa i el drac 
i el drac petit de Reus. A més, la 
Granota de Can Bassa i el Basser 
de Blancs també hi van participar 
amb un acte d'aigua a la tarda a la 
plaça de l'Església.

Durant el matí, totes les bèsti-
es –grans i petites– es van poder 
veure de prop a la plaça de la Por-
xada, que també va acollir tallers i 
jocs per als més petits.

Ja al vespre, després d'una de-
mostració de les músiques pròpi-

xavier solanas

TRADICIÓ  EL DRAC VA CELEBRAR LA 27a MOSTRA DE BESTIARI AMB FIGURES DE GRANS I PETITS

Les bestioles marquen terreny

MIRANT DE PROP  Durant el matí es van poder veure totes les bèsties participants a la mostra a la Porxada

GRANOLLERS. L'Agrupació Sarda-
nista, com cada any, col·labora 
amb la Llibreria Santa Anna –de la 
fundació privada de la Parròquia 
de Sant Esteve– amb la festa de la 
capella de Santa Anna, situada a 
la segona planta de l'edifici de la 
llibreria religiosa. Ho fa amb una 
ballada de sardanes divendres 
(19 h) a la plaça de la Caserna i a 
càrrec de la cobla Ciutat de Grano-
llers, inaugurada el 2014.

A més, com també és tradició, 
durant la ballada i al llarg del dia 
(a partir de les 10 h), moltes per-
sones visiten la capella i hi repi-
quen la campana amb motiu de 
la festa de Sant Joaquim i Santa 
Anna. De fet, la parròquia també 
els hi dedica misses especials, com 
la de vetlla de dijous (20.30 h) a la 
mateixa capella, i la de divendres 
al matí (9 h) a Sant Esteve.

D'altra banda, la diada també se 

La Cobla Ciutat de Granollers celebra Santa 
Anna amb sardanes a la plaça de la Caserna

celebra, des de l'any passat, amb un 
esmorzar de forquilla a Can Layon 
(9 euros, amb inscripció prèvia).

Ja a la tarda, abans de les sarda-
nes (18.30 h), el diaca Alexandre 
Codinach farà el pregó de Santa 
Anna des del balcó de la llibreria. 
A més, durant el descans de la ba-
llada de sardanes se sortejarà un 
lot d'aliments i dolços monàstics, 
cremes de cosmètica natural o un 
mocador de coll.  

LLUÏMENT El protagonisme va ser per als més menuts

drac

es de cada bèstia, va arrencar la 
cercavila de foc que va enfilar cap 
a la plaça Barangé, on la mostra 

feia el colofó amb una ballada con-
junta, en què l'ambient familiar va 
ser el protagonista.  m.e.
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El repte de BiB des de 1990
L'Arxiu Fotogràfic de l'AMGr inaugura el 2 d'agost 
una nova exposició d'imatges dins el marc  
dels actes de la Festa Major de Blancs i Blaus.  
Es tracta d'un recull de fotos del repte de  
les colles des de l'any 1990.

De l’1 al 4 d’agost, la festa major de la Garriga omplirà les places i els carrers 
del poble d’activitats i espectacles per a totes les edats. La gresca començarà 
el dijous 1, amb el pregó, el correfoc i el correaigua, i un espectacle d’humor 
que es farà de nit a la plaça de l’Església. El concert de festa major tindrà lloc el 
divendres 2 al vespre amb l’Orquestra Selvatana, que després del sopar popular 
oferirà el tradicional ball de nit.

La diversió per al públic infantil estarà assegurada a l’Espai Passeig, on la 
mainada podrà gaudir de llargues tardes d’activitats familiars. També podrà 
divertir-se amb les activitats refrescants, la festa de l’escuma, l’Esgarrinxada 
infantil o el tobogan aquàtic urbà. Una novetat serà la gimcana nocturna Survival 
Zombie, per a joves de 12 a 17 anys.

Altres propostes – n’hi haurà més de 100- seran la comèdia teatral Immortal, 
del conegut actor Bruno Oro; l’espectacle de circ Xarivari Blues, la bicicletada i 
la cursa populars o el campionat del joc Brawl Stars. Pel que fa a l'Espai Nits la 
Doma, hi actuaran Buhos, Pupil·les i l'Elèctrica Dharma.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIVENDRES, 26
22 h Centre Cultural de Marata
FM Marata. La importància de ser 
Frank, d'Oscar Wilde, a càrrec  
del Grup de Teatre del Centre Cultural  
de Marata

DISSABTE, 27
9 h Plaça de Marata
FM Marata: Cros popular
18 h Plaça de Marata
FM Marata: Jocs infantils
18 h Antigues escoles Corró d'Amunt
FM Corró d'Amunt: Debats 
del feminisme amb berenar
21 h Antigues escoles Corró d'Amunt
FM Corró d'Amunt: Sopar de nit 
d'Escaldums. 23 h Concert
22.30 h Plaça de Marata
FM Marata: Ball de plaça

DIUMENGE, 28
9 h Església de Santa Coloma 
FM Marata: Celebració eucarística
12.30 h Centre Cultural de Marata
FM Marata: Ball de l'Espolsada 
i ball del pericó
21 h Plaça de Marata
FM Marata: Havaneres

DIVENDRES, 2
18 h Zona Esportiva de Corró d'Amunt 
FM Corró d'Amunt: Toro mecànic
20 h Antigues escoles Corró d'Amunt
FM Corró d'Amunt: Inauguració de 
l'exposició Emprentes. 21 h Mostra 
de pintures d'Elisa Martínez
21 h Antigues escoles Corró d'Amunt
FM Corró d'Amunt: Botifarrada popular
22 h Antigues escoles Corró d'Amunt
FM Corró d'Amunt: Pregó
21 h  Zona Esportiva de Corró d'Amunt 
FM Corró d'Amunt: Retro Sound
[La FM s'allargarà fins diumenge 4 
d'agost. Més informació a la pàgina 28]

arxiu

DIJOUS, 25
18.30 h Mau B1
Cloenda d'itineraris d'estiu. Casal 
del Gra
22 h Piscines Municipals. CNG
Cinemafreshhh! Projecció de 
la pel·lícula Dilili a Paris

DIVENDRES, 26
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans. Tot el dia
19 h Plaça de la Caserna
Ballada de sardanes de Santa Anna
21.30 h Centre cívic Nord
Concert amb Karamba dins el  
cicle Les dones prenem l'escenari 

DISSABTE, 27
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters. Tot el dia
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra  
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea 
d'Aturats de Granollers
10 h Plaça Lluís Perpinyà
Encants solidaris. Protectora Vilanimal

AGENDA

La Dharma, Pupil·les i Bruno 
Oro, a la festa de la Garriga

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 

21 h Casino de Granollers
Fi de curs de salsa i bachata

DIUMENGE, 28
10 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà
19 h Casino de Granollers
Ball social

DIMARTS, 30
21 h Restaurant El Mirallet
Miramecres. Concert amb Laura  
Gouria and The Rising Band

Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent 
Anònims 
Fustes en transformació, d'Arnau 
Ventura. Fins al 31 de juliol 
Artemisia, art & tendències 
Paraula i dibuix en harmonia, de 
Teresa Costa-Gramunt i Adelaida 
Murillo. Fins al 27 de juliol

Cardedeu tria el seu millor tomàquet
Cardedeu celebra dissabte el Mercat 
de Pagès, en el marc del qual farà el 
concurs del millor tomàquet cultivat 
al municipi. Un jurat professional i un 
jurat de persones voluntàries triaran 
el millor tomàquet de Cardedeu –de 
varietats pròpies del Vallès Oriental–  
i el millor tomàquet internacional –de 
qualsevol varietat–, tot valorant el 
gust, la presència, l'aroma i la textura 
dels tomàquest lliurats, que han  
d'haver estat cultivats ecològicament.  

La valoració es farà al mateix mercat i 
el veredicte es farà públic a les 12.30 h. 

L'equip del diari Som marxa de vacan-
ces. Ens retrobarem per festa major. 
El SomGranollers es tornarà a distri-
buir el 22 d'agost amb una edició es-
pecial que recollirà tota la informació 
necessària per gaudir plenament de 
la festa de Blancs i Blaus. Que tingueu 
molt bon estiu!

Tornem per festa major!
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