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Residencial El Lledoner
Nova promoció a la zona nord de Granollers. Una àrea de traçat urbà modern, 
amb amplis espais verds, que brinda la màxima tranquil·litat sense renunciar a 
les comoditats que ofereix una capital comarcal.

      c. Sant Plàcid, 22
Granollers

Oficina comercial:  c. Rosselló, 134, cantonada Josep Pla · T. 606 322 529 - 662 329 114
Oficines Centrals:  Pg. Manuel Girona, 62 · 08034 Barcelona · T. 932 064 000 · comercial@lallavedeoro.com

2, 3 i 4 dormitoris.
Plantes baixes amb jardí.
Dúplex amb terrassa.
1, 2 i 3 banys.
Parquet.
Zona comunitària amb 
piscina.
Places de garatge inclòs 
en preu.

PREU DES DE

196.500 € +IVA
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EN PORTADA

L'1 d'octubre de 2017 Granollers va obrir 19 col·le-
gis electorals per al referèndum d'autodeterminació 
de Catalunya, en què van participar 20.045 perso-
nes. Tot plegat va ser possible gràcies a una de les 
mostres de participació ciutadana més importants 
de la història del país. Per commemorar-ho, dos anys 
més tard, dimarts, a partir de les 9 h i durant tot el 
matí, la Porxada acollirà una mostra fotogràfica amb 
imatges de particulars de la jornada de l'1-O a Gra-
nollers i entorn. A les 19 h també es farà l'habitual 
concentració dels dimarts per reclamar la llibertat 
dels presos polítics, que "tornarà al model inici-
al, de fer nou voltes a la Porxada", explica Manel 
Gener, coordinador de l'ANC Granollers, una de les 
entitats organitzadores de la commemoració, junta-

La commemoració de 
l'1-O, amb una exposició, 
música i botifarrada, està
marcada per la proximitat 
de la sentència i les noves
detencions de dilluns

arxiu / x.solanas

Dissabte, de 18 a 20 h, 
la Porxada acollirà una 
xocolatada solidària amb 
els independentistes 
detinguts dilluns per la 
Guàrdia Civil, dos dels 
quals al Vallès Oriental 
–Mollet i Sant Fost–.

ment amb Òmnium, CDR, i ERC, JuntsxGrn, GrnxIn-
dependèndia-Primàries i Crida-CUP. Després de la 
manifestació, la lectura de manifest i un concert de 
Rockin Tenders, els Amics de l'11-S col·laboren amb 
una botifarrada popular amb pa amb tomàquet.

A banda del caire popular de la jornada, la reivin-
dicació hi és imprescindible. De fet, l'aniversari de 
l'1-O està marcat per la imminent sentència del judi-
ci del procés, i les detencions dilluns de 9 persones 
vinculades al moviment independentista acusades 
de terrorisme. "Aquesta actuació, que  buscar fer 
por i reprimir, mostra el nerviosisme de l'Estat", 
opina Gener, qui afegeix que "caldrà una resposta 
conjunta per part de tots els agents independen-
tista a una sentència que serà dura". i m.e.

Actes en record 
del referèndum 
dos anys després

La rambla 
de Corró serà el 

passeig 1 d'Octubre
La junta de portaveus de l'Ajuntament de les 
Franqueses ha donat llum verda –amb els únics 
vots contraris de PSC i Cs– a una moció presenta-
da per IEC i Sal-CUP que proposa el canvi de nom 
d'un tram de la carretera de Ribes, a Corró d'Avall, 
per batejar-lo com a passeig del Primer d'Octu-
bre. Concretament, es tracta del tram que va de la 
plaça Gaudí fins a la rotonda sud de l’Ajuntament, 
el que popularment es coneix com la rambla. La 
denominació vol ser un “homenatge als veïns 
i veïnes de les Franqueses que es van esforçar 
per preservar els drets individuals i col·lectius 
i van fer possible el referèndum”, assenyala el 
text de la moció.

MOBILITZACIÓ  Centenars de persones es van concentrar a l'avinguda Sant Esteve per protegir les urnes de l'1-O URNA Fa dos anys, als col·legis, i l'any passat, al primer aniversari a la Porxada
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SOCIETAT
Suport a les ONG que rescaten al mar
El ple ha aprovat, amb l'abstenció de Cs –al·legant que l'Ajuntament 
no hi té competència–, una moció presentada per ERC de suport a les 
ONG que treballen per rescatar persones i salvar vides al mediterrani i 
denunciar la persecussió política que reben. L'acord també reitera  
el compromís de l'Ajuntament com a municipi d'acollida.

La secretària municipal es jubila
Catalina Victory, secretària general de l'Ajuntament  
de Granollers, es jubila. En el seu darrer ple ordinari, 
 l'alcalde li agraïa la tasca en el final d'etapa laboral a  
Granollers. "La serenitat i reflexió d'una trajectòria  
tan llarga ha anat bé a Granollers", deia Mayoral.

Declaració d'emergència
climàtica a les Franqueses
LES FRANQUESES. La junta de por-
taveus va aprovar, el 19 de setem-
bre, la declaració d’emergència 
climàtica al municipi i la presa de 
mesures urgents per fer-hi front. 
L’acord, que haurà de ser ratificat 
pel ple municipal avui dijous, asse-
nyala que “l’Ajuntament, d’acord 
amb les evidències científiques 
a bastament demostrades, de-
clara a la ciutadania que ens tro-
bem en una situació d’emergèn-
cia climàtica i ambiental global, 
sense precedents en la història 
de la humanitat i que, d’acord 
amb aquest diagnòstic, reduir 
les emissions d’efecte hiverna-
cle ha de ser una prioritat im-
mediata durant aquest mandat”.

Per això el text insta el consistori 
a assumir “compromisos polítics 
reals i vinculants, actualitzant 
i integrant totes les polítiques, 
fent revisions públiques anu-
als i les actualitzacions que es 
derivin del Pacte d’alcaldes i al-
caldesses per l’energia i el clima 
amb la consegüent assignació 
de recursos”. També repensar i 
fer marxa enrere, si escau, en les 
polítiques i projectes inconsis-
tents i contradictoris amb aquesta 
emergència climàtica i ambiental, 
i substituir-los per projectes que 
estimulin la resiliència de la ciuta-

MEDI AMBIENT  UN CONSELL CIUTADÀ PROPOSARÀ I CONTROLARÀ ASPECTES MEDIAMBIENTALS

dania i la ciutat enfront dels reptes 
ambientals plantejats.

Finalment, la moció també recla-
ma la creació d’un consell ciutadà 
vinculant –format per experts en 
salut, medi ambient, mobilitat, 
educació i energia, i col·lectius im-

GRANOLLERS. Pas endavant en el 
llargament reivindicat aparcament 
segur per a bicicletes al costat de 
l'estació de tren de Granollers Cen-
tre. El ple municipal ha acceptat la 
concessió administrativa de domi-
ni públic ferroviari que Renfe ha 
fet de l'espai per instal·lar aquest 
aparcament tancat. La concessió es 
preveu per un període de 75 anys i 
ha de permetre instal·lar un apar-
cament tancat per a bicicletes a 
l'espai del pàrquing de l'estació on 
actualment hi ha places per a mo-
tos –algunes de les quals es man-
tindran–. Així ho explicava al ple 
de dimarts el regidor de Mobilitat, 
Juanma Segovia, qui detallava que 
la infraestructura serà un mòdul 
prefabricat tancat per als usuaris i 
que disposarà de 58 places, separa-
des en dos nivells de 18 i 40 places 

respectivament. Malgrat que la set-
mana passada Segovia assegurava 
que el debat sobre com havia de ser 
l'aparcament i el model de gestió 
encara estava obert, dimarts deta-
llava al ple com el sistema d'entra-
da i sortida estarà "gestionat per 
un software que es podrà utilit-
zar amb una aplicació mòbil dels 
usuaris". "Hem iniciat un camí 
i sabem que no és prou ràpid, 
però ens cal anar-hi treballant", 
deia Segovia, que entomava les crí-
tiques de bona part de l'oposició 
per les deficiències dels itineraris 
ciclables. El govern assegura que 
no només cal facilitar la mobilitat 
en bicicleta, sinó que "també cal 
sensibilització i pedagogia", i que 
s'han obert converses amb la Roca 
i Canovelles per disposar d'itinera-
ris segurs intermunicipals.  m.e.

MOBILITAT  CONCESSIÓ DE L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ

El pàrquing segur de bicis 
a l'estació tindrà 58 places

El ple debatrà aquest dijous la moció presentada per IEC i Sal-CUP
plicats en el sector mediambiental 
del municipi– com a mecanisme 
de participació, proposta i con-
trol, amb competències en matèria 
de vigilància, seguiment i control 
de les mesures adoptades i per 
abordar les qüestions socials i els 
conflictes d’interessos relacionats 
amb qüestions mediambientals.

La declaració d’emergència cli-
màtica i la presa de mesures ur-
gents per fer-hi front es produirà 
arran d’una moció presentada 
conjuntament pels grups munici-
pals d’Imagina Esquerra en Comú 
(IEC) i Sal-CUP. 

Sistemes d'energia solar
La Sal-CUP també ha presentat 
una altra moció, en aquest cas re-
butjada per la junta de portaveus 
per defecte de forma, que proposa 
beneficis fiscals per a les persones 
i empreses que, sense estar-hi obli-
gades, instal·lin sistemes d'energia 
solar en els seus edificis, per in-
centivar la població a fer la transi-
ció energètica. “Considerem que 
l'administració, en tots els ni-
vells, ha de posar-se a treballar 
per establir mesures encami-
nades a l'objectiu d'emissions 
zero en gasos d'efecte hiverna-
cle l'any 2050”, asseguren des del 
grup municipal. i

El govern socialista granollerí ha explicat que els regidors de Medi Ambient,  
Albert Camps, i de Mobilitat i Transició Energètica, Juanma Segovia, han traslladat 
al govern de la Generalitat la voluntat de Granollers de ser inclòs a la zona de 
baixes emissions, que a partir de l'1 de gener es posarà en marxa a Barcelona 
i que prohibirà l'accés dels vehicles més contaminants a l'interior de la ciutat. 
Actualment la zona inclou uns 95 quilòmetres quadrats –bona part de Barcelona, 
l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià del Besòs–. La setmana 
passada, quan es presentava la mesura, la Generalitat ja indicava que preveu 
estendre la zona de baixes emissions a totes les ciutats grans de Catalunya.

Granollers vol ser zona de baixes 
emissions i restringir els vehicles

Mobilitzacions

Amb motiu de la vaga mundial pel cli-
ma, que culminarà divendres amb grans 
manifestacions, una desena d'entitats 
de Granollers han convocat accions a la 
ciutat per denunciar l'emergència cli-
màtica. D'una banda han demanat una 
reunió amb els grups municipals per 
reclamar concrecions i fer propostes, i 
d'una altra es mobilitzen avui, dijous, al 
centre de la ciutat. Després del tall de la 
ronda de la plataforma Integració Ron-
da Sud –que reprèn les protestes des-
prés de la pausa d'estiu–, començarà 
una marxa pel clima fins a la Porxada, 
on a les 20 h es llegirà el manifest i les 
entitats adherides faran intervencions. 
Finalment, divendres (18 h), les entitats 
convoquen a manifestar-se pel clima 
als Jardinets de Gràcia.

ACCIONS LOCALS
PER LA VAGA MUNDIAL
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GRANOLLERS. Una veïna de Grano-
llers de 60 anys que circulava en 
bicicleta va resultar ferida greu 
dijous de la setmana passada al 
matí, al voltant de les 8.15 h, des-
prés de ser atropellada per un 
autobús a la confluència entre el 
carrer Indústria i l’avinguda Sant 
Esteve. La víctima va ser atesa al 
lloc de l’accident per dues unitats 
del Servei d’Emergències Mèdi-
ques (SEM), que van traslladar-la 
inicialment a l’Hospital de Grano-
llers. Posteriorment, arran de la 
gravetat de les ferides, una ambu-
lància va traslladar-la a l’Hospital 
de Sant Pau de Barcelona.

Segons les primeres investigaci-
ons, la ciclista circulava pel carril 
bici i tot apunta que en el moment 
de travessar l'avingusda Sant Este-
ve en sentit Llevant no hauria res-
pectat el semàfor en vermell, cosa 
que hauria provocat l’envestida de 
l’autobús, que circulava en sentit 
sud per l’avinguda Sant Esteve.

Arran de l'accident, veïns i en-
titats han criticat la senyalització 
del carril bici en aquest punt, ja 

que, segons indiquen, "el semà-
for de referència per travessar 
l'avinguda Sant Esteve des del 
carrer Indústria queda lluny i 
no té prou visibilitat".

Aquest és el segon atropella-
ment que es registra a Granollers 
en només una setmana. Dimecres, 
un home de 37 anys també va re-
sultar ferit lleu després de ser en-
vestit per un cotxe al passeig de la 
Muntanya. 

Agents dels Mossos d'Esquadra 
de la comissaria de Granollers 
van detenir, el 12 de setembre, 
un home de 41 anys i una dona de 
19, tots dos de nacionalitat espa-
nyola i veïns de Granollers, com 
a presumptes autors de quatre 
robatoris amb intimidació a les 
Franqueses, l'Ametlla del Vallès i 
Lliçà d'Amunt. Segons fonts polici-
als,  el 29 d’agost es va produir un 
primer robatori amb intimidació 
en una farmàcia de Lliçà d’Amunt. 
Un home va amenaçar la depen-
denta amb un ganivet de grans 
dimensions i va sostreure 170 eu-
ros de la recaptació. Tot seguit va 
fugir amb un ciclomotor, conduït 
per una dona, que l’esperava fora 
de l’establiment. Seguidament, 
aquestes dues persones es van 
desplaçar fins a una masia de les 
Franqueses, on van cometre un 
altre robatori. Després d’amena-
çar amb un ganivet el propietari 
van aconseguir robar 600 euros 

en efectiu. El 10 de setembre, pels 
volts de les 16.30 h, van tornar a 
robar a la mateixa casa amb el ma-
teix modus operandi. La dona es 
va quedar fora amb el ciclomotor i 
l’home va entrar a dins amb un ga-
nivet, va amenaçar els propietaris 
i es va endur 100 euros. Dues ho-
res més tard, van cometre un altre 
robatori en un estanc de l’Ametlla. 
L’home va amenaçar la dependen-
ta amb un ganivet i va endur-se 
1.500 euros de la recaptació.

La investigació va concloure el 
17 de setembre amb la identifica-
ció i detenció dels presumptes au-
tors dels quatre atracaments. La 
dona, sense antecedents policials, 
va quedar en llibertat després de 
declarar a comissaria, mentre que 
l'home, amb nombrosos antece-
dents per fets similars, va quedar 
detingut i va passar l'endemà a 
disposició del jutjat de guàrdia de 
Granollers, qui va decretar-ne l'in-
grés a presó. 

UN DELS LLADRES, AMB ANTECEDENTS, INGRESSA A PRESÓ

Detinguts dos veïns
de Granollers per quatre 
atracaments a la comarca

Ferida greu una ciclista en 
ser envestida per un autobús

x.l.

CRUÏLLA INDÚSTRIA-SANT ESTEVE

CRUÏLLA ENTRE CARRER INDÚSTRIA I AVINGUDA SANT ESTEVE

Una veïna de les Franqueses va 
resultar ferida lleu dimarts en un 
accident que va produir-se poc des-
prés de les 13 h entre el carrer Bar-
celona i la ronda Nord, a Bellavista, 
quan una conductora va patir una 
indisposició mentre conduïa, va 
perdre el control de vehicle i va to-
par amb un fanal. Una ambulància 
va traslladar la dona, amb ferides 
lleus, a l'Hospital de Granollers. 

SUCCESSOS

Perd el control 
del vehicle i xoca 
contra un fanal

La Fiscalia ha demanat quatre anys 
de presó per a dos homes de 45 i 
35 anys, tots dos amb antecedents, 
per haver estafat una veïna de Can 
Bassa en l'intent de compra d'un 
habitatge. Segons l'acusació, els 
homes van fer-se passar per agents 
immobiliaris i van aconseguir que 
la dona els pagués 3.090 euros en 
concepte de reserva d'un habitatge 
en el qual estava interessada. 

A judici dos homes 
per intent d'estafa
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LES FRANQUESES. El Departament 
d'Educació està ultimant aquests 
dies la instal·lació d'un mòdul pre-
fabricat de 150 metres quadrats al 
pati de l'Institut Lauro, a Bellavis-
ta, que dotarà el centre de dues au-
les extra per assumir l'increment 
d'alumnes matriculats aquest curs, 
dels 690 del curs anterior als 720 
d'enguany. El nou espai servirà per 
descongestionar l'edifici principal, 
ja que actualment hi ha dos grups 
que han de fer classe a la biblioteca 
i a les aules previstes per al desdo-
blament de grups. 

Actualment s'estan acabant de 
col·locar les baranes d'accés, els 
baixants de la teulada, el sistema 
de climatització i s'estan segellant 
els mòduls. Un cop les aules esti-
guin operatives, a principis d'octu-
bre, s'hi traslladaran els dos grups 
del cicle formatiu de grau superior 
d'animació d'activitats físiques i es-

EDUCACIÓ  EL CENTRE ES PREPARA PER A UN INCREMENT D'ALUMNES QUE ES PREVEU QUE DURI QUATRE O CINC ANYS

L'INS Lauro amplia la capacitat
amb dues aules prefabricades

x.l.

NOVES AULES  L'estructura amplia la capacitat de l'edifici estrenat el 1996

portives, una seixantena d'alumnes. 
En total, pel que fa a l’educa-

ció secundària, de 12 a 16 anys, 
han començat el curs més de 950 
alumnes entre els instituts Lauro i 
El Til·ler, una seixantena més que 
el curs anterior. "Estem al mà-

xim de la nostra capacitat i ja no 
tenim espais per fer desdobla-
ments", explica el secretari de la 
direcció, José Felipe Noguera. "Per 
sort l'increment d'alumnes ha 
quedat molt repartit entre els 
dos instituts de les Franqueses", 

diu Noguera, qui alerta del pic 
d'alumnes de secundària que es 
produirà d'aquí a dos o tres cursos. 
Davant d'això, l’Ajuntament ha co-
mençat a planificar amb el Depar-
tament d’Educació el mapa esco-
lar dels pròxims anys, que podria 
passar per l’habilitació d’un insti-
tut-escola al municipi o la instal·la-
ció de més mòduls als instituts que 
ja hi ha segons la previsió de crei-
xement. Pere Masó, director dels 
Serveis Territorials d'Educació, 
explica que "si la previsió és que 
la població escolar es redueixi 
després de quatre o cinc cursos, 
optaríem per l'opció dels mò-
duls, que són provisionals".

A més dels grups de batxillerat 
i cicles formatius de grau mitjà i 
superior, l'INS Lauro compta amb 
quatre línies oficials de 1r i 2n 
d'ESO, tot i que a la pràctica s'orga-
nitzen en cinc grups. A 3r i 4t d'ESO 
hi ha cinc línies oficials per curs, 
tot i que en aquest es divideixen en 
sis grups per curs. "Des del centre 
hem decidit organitzar-nos així 
en totes les matèries per reduir 
les ràtios de 30 a 24 alumnes 
per aula", valora Noguera.  x.l.

GRANOLLERS. Els 250 alumnes de 
l'INS Marta Estrada, al barri Con-
gost, ja fan ús del centre amb tota 
normalitat després d'haver endar-
rerit l'inici normal del curs per les 
obres inacabades al centre. Dilluns 
van entrar a l'institut els alumnes 
de primer, mentre que els de se-
gon, tercer i quart van fer-ho di-
marts, després d'un dia de festa 
per a l'alumnat que el personal do-
cent va aprofitar per posar al dia 
tot el material i mobiliari. 

Les obres d'ampliació van aca-
bar durant el cap de setmana, de 
manera que ja ara ja només falta en-
llestir alguns acabats, especialment 
al paviment. "També falta instal-
lar una cabina per a consergeria, 
que es col·locarà en poques set-
manes, i instal·lar un ascensor, 

TOTS ELS GRUPS D'ESO HAN POGUT ENTRAR AL CENTRE AQUESTA SETMANA DESPRÉS D'UN PERÍODE D'OBRES

L'INS Marta Estrada, en marxa
x.l.

CANVIS  El Departament d'Educació ha renovat bona part de les instal·lacions  

que es farà durant les festes de 
Nadal per no interferir en l'acti-
vitat normal del centre", explica 
la directora, Isabel Llorente, qui es 

mostra satisfeta pel canvi que ha 
experimentat l'institut. "S'han unit 
els dos edificis, cosa que facili-
ta molt la gestió del centre, s'ha 

renovat la instal·lació elèctrica, 
s'han ampliat aules, augmentat 
lavabos i ara tenim un labora-
tori, un espai d'arts i un altre de 
tecnologia", detalla. "Per fi hem 
passat d'un centre que estava 
pensat per a primària a un que té 
equipaments de secundària".

Deu dies "complicats"   
Sobre els primers 10 dies del curs, 
Llorente explica que han estat "in-
tensos i complicats", ja que s'han 
vist obligats a fer classes al pave-
lló Congost, el Centre Vallès i Roca 
Umbert, "uns espais que no són 
el nostre entorn natural". Amb 
tot, s'ha presentat el curs, els pro-
fessors i les assignatures, i "també 
hem aprofitat per avançar sorti-
des que teníem previstes per al 
primer trimestre". A partir d'ara, 
conclou Llorente, "el que ens cal és 
tranquil·litat, fer-nos l'espai nos-
tre i consolidar els canvis".  x.l.

LES FRANQUESES. El Centre de For-
mació d'Adults de Bellavista va 
inaugurar dimecres de la setmana 
passada el curs 2019-2020 en un 
acte als exteriors del centre, apro-
fitant la remodelació de l'illa del 
carrer Rosselló estrenada fa uns 

El Centre de Formació d'Adults
inicia el curs amb 300 alumnes

mesos. En l'acte d'inauguració del 
curs, el professor i escriptor Josep 
Francesc Delgado va llegir un con-
te japonès. A l'acte van assistir-hi 
alguns dels alumnes que partici-
paran enguany en les formacions, 
a més de la directora del centre, 

CELEBRACIÓ

L'Espai Nadó de
les Franqueses 
celebra l'aniversari

Professionals del CAP Sant Mi-
quel de Granollers han orga-
nitzat un grup de suport a la 
criança adreçat a mares, pares 
i cuidadors de nadons de 0 a 12 
mesos. L'objectiu de les sessi-
ons és oferir suport en una nova 
etapa de la vida en què solen 
aparèixer inseguretats i dubtes 
envers l'atenció dels infants. Les 
sessions són cada divendres de 
10 a 12 h a la sala d'educació sa-
nitària del CAP Sant Miquel i les 
condueixen infermeres pediàtri-
ques. L'activitat és restringida a 
la població assignada al centre i 
els interessats es poden inscriu-
re el mateix dia presencialment.

SALUT

Nou grup de criança
respectuosa al
CAP Sant Miquel

L’Aplegador de Roca Umbert 
serà l'escenari avui, dijous (18 
h), de la xerrada inaugural de la 
6a edició de la Universitat Po-
pular de Granollers (UPG). En 
aquesta ocasió el convidat a la 
lliçó inaugural serà el reconegut 
escenògraf de Cardedeu Jordi 
Castells, que farà una xerrada 
amb el títol L’escenografia com 
a procés creatiu. Els cursos, en-
guany uns 25, començaran a par-
tir del 4 d'octubre, i fins al dia 30 
hi ha temps de fer la inscripció.

LLIÇÓ INAUGURAL

L'escenògraf Jordi 
Castells dóna el tret 
de sortida a la UPG

L'Associació Espai Nadó - Espai 
Infant les Franqueses (ENEI), 
grup de lactància i criança res-
pectuosa (infants fins a 9 anys), 
celebrarà dissabte el vuitè ani-
versari amb una festa oberta 
a tothom. Serà a la plaça de 
l'Espolsada de Corró d'Avall 
a partir de les 17 h i comptarà 
amb diferents activitats, jocs i 
tallers, des d'un hort urbà fins 
a un joc amb caixes, una pa-
nera dels tresors, un minisen-
der per caminar descalç i un 
photocall. També hi haurà una 
actuació musical a càrrec del 
grup Grimpallunes (18.30 h) 
i un berenar fred amb rifa de 
productes del poble i rodalia.

Pilar Mateo; i el regidor d'Educa-
ció, José Antonio Aguilera. 

Amb el curs acabat d'iniciar ja 
són gairebé 300 alumnes els que 
cursaran cursos de llengües, com-
petències digitals o que es pre-
pararan per a proves d'accés en 
aquest equipament. L'increment 
d'alumnat dels darrers cursos ha 
fet que el nombre de docents del 
curs 2019-2020 s'hagi ampliat 
fins a cinc persones. D'altra ban-

da, el Centre de Formació d'Adults 
confirma que encara queden pla-
ces en alguns cursos, com cata-
là, castellà, anglès, informàtica i 
preparació per a la prova d'accés 
a grau superior. Qui vulgui ins-
criure's pot fer-ho per telèfon (93 
840 26 53) o de manera presenci-
al al Centre de Formació d'Adults 
al carrer Rosselló, 37, els dilluns, 
dimecres i divendres de 10 a 12 h 
i dimarts i dijous de 17 a 19 h. 
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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.-Quines són les causes que 
provoquen que s’inflin els tur-
mells?
R.-Esbrinar el motiu de l’ede-
ma dels turmells necessita una 
història clínica completa i molt 
probablement algunes proves 
diagnòstiques. De tota mane-
ra, contestant a la seva pregun-
ta li diré que les causes poden 
ser múltiples, des de problemes 
posturals fins a alteracions circu-
latòries locals, problemes circula-
toris generals o problemes renals 
entre d’altres.

P.-Què és més eficaç en el trac-
tament del dolor, el paracetamol o 
l’ibuprofèn?
R.-En alguna ocasió ja he contes-
tat alguna qüestió similar. No obs-
tant això, li diré que en les dosis 
adequades les dues substàncies 
són útils en el tractament del dolor, 
si bé, en funció de la causa, l’eficà-
cia varia. L’ibuprofèn, al marge de 
l’antiàlgic (contra el dolor), és an-
tiinflamatori i antitèrmic. En canvi, 
el paracetamol té escassa utilitat 
com a antiinflamatori i és eficient 
com a antiàlgic i antitèrmic.

LES FRANQUESES. Una de les novetats 
de la festa major de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser una exposició de 
retrats de les dotze persones més 
grans del poble com a homenatge a 
la vellesa i a tota una generació. Els 
retrats estaven fets pels alumnes de 
fotografia i creació del Taller d’Ar-
quitectura i Arts Plàstiques de les 
Franqueses, i durant tot el cap de 
setmana de festa major van expo-
sar-se, amb el títol Empremtes, a la 
sala petita de les Antigues Escoles. 
Aquesta experiència amb els veïns 
més grans de poble, que van passar 
per una sessió fotogràfica carregada 
d'anècdotes, va animar la comissió 
organitzadora a fer un pas més i re-
cuperar part de la memòria històrica 
de Corró d’Amunt a partir dels testi-
monis d’aquestes persones, sobretot 
en relació amb l’antiga Germandat de 
Corró d’Amunt, de la qual enguany se 
celebren 100 anys. Per fer-ho, les im-
pulsores volen editar un documental, 
d’una hora de durada, amb entrevis-
tes a les persones més grans del po-
ble en què es recullin els seus records 
sobre aquesta entitat d'ajut col·lectiu. 

"Tenim pensat fer tres o quatre 
rodatges amb els veïns més grans 
de Corró d’Amunt perquè ens ex-
pliquin els seus records i com-
plementar el seu testimoni amb 
documentació i retalls de premsa 
de l'època", explica Rosa Boté, im-
pulsora del projecte. Per acabar-lo 
de desenvolupar, però, la comissió 
organitzadora està pendent de tro-
bar finançament o patrocinis que 
permetin tirar-ho endavant.  x.l.

ENTITATS  L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VOL PRESERVAR LA MEMÒRIA VIVA DEL POBLE AMB ENTREVISTES ALS VEÏNS MÉS GRANS

L'entitat celebra enguany el seu centenari amb una festa especial
arxiu / rosa boté

SORTIDA DEL BALL  Imatge del 1944 de la festa anual de la Germandat

Història

Que es tingui constància, l’antiga  
Germandat de Corró d’Amunt es va 
fundar el desembre de 1919 com una 
entitat d’ajut entre veïns, igual com  
hi havia en altres pobles de l'entorn, 
com l'Ametlla i Parets del Vallès.  
En cas que algú de la casa es posés 
malalt, la junta de la Germandat  
designava qui havia d’anar a  
ajudar la família per tal de tirar  
endavant amb les feines del camp i  
les pròpies de pagès. També s’ajudava 
els germans a fer la vetlla dels malalts 
moribunds, i s'actuava solidàriament 
en cas de decés. Només podien ser 
germans els homes del poble, que 
els primers anys pagaven una quota 
de dues pessetes per formar-ne 
part. Més enllà de la tasca habitual 
de la Germandat, l'entitat celebrava 
cada any una festa el primer cap de 
setmana d’octubre en honor als seus 
patrons, Sant Cosme i Sant Damià,  
una celebració que durant anys va ser 
tant o més important que la mateixa 
festa major. “Era un dia important  
per a tothom a Corró d’Amunt. De  
bon matí es feia missa d’ofici i  
seguidament la dansa dels germans, 
on podien assistir-hi tan homes  
com dones”, explica Rosa Boté, 
impulsora de la iniciativa. “A la tarda 
se seguia amb el rosari i la processó, 
i acabava amb els balls de tarda  
i de nit amb orquestres de ressò”.  
La Germandat a Corró d’Amunt va  
durar aproximadament uns 50 anys, 
fins al 1969 –tret d'un parèntesi de 
quatre anys coincidint amb la Guerra 
Civil–, quan va entrar en vigor la 
Seguretat Social. Des d’aleshores,  
els veïns han continuat fent una  
trobada anual oberta a tothom 
en commemoració d’aquells anys.

UNA ENTITAT D'AJUDA 
ALS VEÏNS PRÈVIA A 
LA SEGURETAT SOCIAL

Un documental recollirà la 
memòria de la gent gran sobre 
la Germandat de Corró d'Amunt

El primer acte de la celebració del centenari, però, serà diumenge amb una 
missa i cant dels goigs a l’església de Sant Mamet (12.30 h), una arrossada  
de germanor a les Antigues Escoles (14 h) i un concert especial del centenari 
amb les corals de Corró d’Amunt i Esemble Aeda (17 h), a més d’altres
sorpreses. Les inscripcions –13 euros per als adults i 10 per als menors
d’11 anys– es poden fer fins divendres a veinscorro@gmail.com.

La celebració anual, diumenge
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Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall · 
Tel. 938 436 339 / 619 843 546 | aluminios-coel@hotmail.com 

aluminioscoel.com | aluminiscoel.com

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

LLIÇÀ

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

Consume menos 
energía, gracias a 
nuestras ventanas de 
última generación de 
aluminio y PVC

Si cambias todas 
las ventanas de 
tu casa, TE 
REGALAMOS LAS 
MOSQUITERAS

GRANOLLERS. El Consorci Besòs 
Tordera, per encàrrec de l'Ajun-
tament de Granollers, inicia avui, 
dijous, les obres de renovació del 
clavegueram del veïnat de Primer 
de Maig, al barri de Sota el Camí 
Ral. Els treballs consisteixen en la 
substitució de canonades a cau-
sa de les deficiències estructurals 
que s'hi han detectat en fer una di-
agnosi del sector. En concret, s'in-
cidirà en tres trams diferenciats. 
Les obres comencen als Jardins de 
Conrad Saló, entre els carrers Ro-
ger de Llúria i Pius XII, on es reno-
varan un tram de 21 m i un altre 
de 29 m. En aquest primer tram es 
preveu que no hi hagi cap afectació 
al trànsit de vehicles. A continuació 
s'actuarà al carrer Roger de Llúria, 
on s'executarà un nou tram de 40 
m; i, finalment, al carrer Roger de 
Flor, on es construirà un nou tram 
de 12 metres de longitud.

La previsió és que l'execució de 
les obres –a càrrec de l'empresa 

SERVEIS  LES OBRES TENEN UN PRESSUPOST DE 203.000 € I ESTARAN ENLLESTIDES AL DESEMBRE

Comença la substitució de
clavegueram al Primer de Maig

ajuntament

PRIMER DE MAIG  El clavegueram d'aquest veïnat presenta greus deficències

Prycsa per un import de 203.558 
euros–, estigui enllestida a princi-
pis de desembre.

D'altra banda, al juliol ja es va 
executar una primera renovació 
del clavegueram del barri, concre-
tament al carrer Gabriel Ferrater, 
unes canonades deficients amb 
poca capacitat, poc pendent i pocs 

punts de registre, fet que provoca-
va embussos puntuals. 

El 7 de setembre de l'any pas-
sat, arran dels gairebé 100 l/m2 
registrats en poc més d'una hora 
a la ciutat, el veïnat de Primer de 
Maig va ser un dels que més va pa-
tir inundacions per la poca capaci-
tat de desguàs del clavegueram.   

L'Ajuntament de Granollers ha ha-
gut de fer una pròrroga forçosa del 
contracte de conservació i mante-
niment de l'enllumenat públic de 
la ciutat, ja que l'acord signat el 30 
de juliol de 2013 amb l'empresa 
Sece –Sociedad Española de Cons-
trucciones Eléctricas, SA– ja s'ha 
esgotat, després de totes les pròr-
rogues fixades. Així, amb l'abs-
tenció d'ERC, Junts per Granollers 
i Primàries, el ple municipal va 
aprovar allargar la concessió del 
servei 9 mesos, des de l'1 d'octu-
bre i fins al 30 de juny de 2020, per 
un import de 737.629 euros.

Segons va explicar el regidor 
de Serveis, Juanma Segovia, s'ha 
minorat la prestació d'altres tre-
balls relacionats en 23.000 euros, i 
també s’aprova la modificació per 
minorar la prestació d'inversions 
associades en el sentit de  dismi-
nuir en un import de 143.990 eu-
ros el contracte. Per últim, s’apro-

va l’autorització i la disposició de 
la despesa de l'import màxim de la 
pròrroga i modificacions contrac-
tuals per import de 570.640 euros.
Segovia explicava que la pròrroga 
és imprescindible perquè l'Ajunta-
ment no disposa de mitjans propis 
per assumir el servei i argumenta-
va el retard en licitar un nou con-
tracte perquè s'està "a l'espera de 
notícies sobre la sentència dels 
treballadors d'Imesapi", l'antiga 
concessionària del servei d'enllu-
menat. Fa anys que Sece manté 
litigis amb 6 dels treballadors que 
havia de subrogar segons una sen-
tència del Suprem i que va acomia-
dar per "motius objectius".

Finalment, el regidor assegura-
va que el servei ofert per Sece ha 
estat excel·lent, i que "aviat lici-
tarem un nou contracte, que in-
clourà també les instal·lacions 
elèctriques d'equipaments mu-
nicipals", avançava. 

EXHAURIT EL TERMINI MÀXIM DE L'ACORD SIGNAT EL 2013

L'Ajuntament prorroga
nou mesos el manteniment 
de l'enllumenat públic

cnt

PORXADA Primer acte públic de la plataforma contra les privatitzacions

Unes 70 persones van assistir 
dijous a la Porxada a l'acte de la 
plataforma Granollers contra les 
privatitzacions. Aturem la Llei 
Aragonès, per rebutjar el projecte 
de Llei de Contractes de Serveis a 
les Persones –coneguda com a Llei 
Aragonès–, impulsat pel Govern 
català i que actualment s’està tra-
mitant al Parlament. Per la plata-
forma, el projecte pot suposar "la 
major externalització de serveis 
bàsics com la sanitat, l’educació 
o l’atenció a les persones". 

Acte de rebuig 
a la 'Llei Aragonès'

L'Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC) organitza diumen-
ge a Granollers una cursa solidària 
contra el càncer. La cursa té l’ob-
jectiu de recollir fons per a la re-
cerca científica en la lluita contra 
aquesta malaltia i en ajudes direc-
tes a pacients i familiars. La sorti-
da serà a les 10.30 h a la plaça Lluís 
Perpinyà i seguirà un traçat de 5 
km pels carrers de la ciutat que es 
podran fer corrent o caminant.  

L'AECC organitza 
la cursa solidària 
contra el càncer

El Centre Cívic de Palou acollirà 
diumenge, entre les 9 i les 20 h, 
la jornada electoral per renovar 
un terç del Consell de Poble. Els 
veïns de Palou de 18 anys o més 
–425 electors– podran elegir tres 
membres entre quatre candidats –
Ricard Caussa, Jordi Dil, Joan Fran-
cesc Mayol i M. Rosa Viñallonga– 
perquè siguin els representants 
veïnals al consell, presidit pel re-
gidor Albert Camps.  

Eleccions per 
renovar un terç del 
Consell de Poble
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
16/09 Isabel Moreno Aranda  78 anys
17/09 Rafaela González Molero  86 anys
17/09 Adelino García Moreno  88 anys
17/09 Ana-María Parra Fernández 89 anys
17/09 Montserrat Caldes Poch  87 anys 
18/09 Joan Coderch Martí  83 anys
18/09 Sandra Ocampo Fernández  56 anys
18/09 Ricardo Espejo García  41 anys
19/09 Ana Luque Mateo  82 anys

20/09 Martí Jansana Maynou  52 anys 
20/09 Quinita Sañé Coll  88 anys
20/09 Carmen Navarro Fernández 91 anys
20/09 Rafael Mancera Muñoz  89 anys 
20/09 Rosario Montero García  93 anys
21/09 Josep Oliana Benaiges  80 anys
23/09 María del Carmen Serrano Hernández 
   90 anys

GRANOLLERS. Adolf Belío és, des 
d'aquesta setmana, el nou president 
de la secció local d'ERC Granollers 
en substitució de Ferran Raga, qui 
ha estat president els últims quatre 
anys. El nom de Belío va ser elegit 
per unanimitat en l'assemblea de 
dilluns, en què també es va reno-
var la resta de l'executiva, formada 
per Jordi Martínez com a secretari 
d'organització; Josep Maria Catot, 
secretari de política municipal; Joan 
Anton Cerdà, secretari de finances; 
Gavina Garcia, secretària d'imatge 
i comunicació; Josep Canudas, se-
cretari de dinamització i entorn; 
Anna Sallés, secretària de la dona; 
i Zainab Tamara, en representació 
del jovent republicà. També formen 
part de l'executiva, com a vocals, 
Ferran Raga, Patllari Vila, Xavier Pi-
nyol, Pau Llobet i Enric Pey.

El nou president de la secció lo-

POLÍTICA  SUBSTITUEIX EN EL CÀRREC FERRAN RAGA, QUE ES MANTINDRÀ COM A VOCAL

Adolf Belío, nou president de
la secció local d'ERC Granollers

erc granollers

NOVA EXECUTIVA  Els militants d'ERC en l'assemblea de dilluns

cal va presentar un projecte que 
pretén "ampliar la base i l'inde-
pendentisme, treballant per fer 
créixer el nombre de militants i 
amics, lluitant en paral·lel per la 
feminització a la militància".

L'organització es proposa treba-

llar per "obrir-se a la ciutadania 
i fer arribar el missatge d'ERC a 
tots els veïns de la ciutat", i alhora 
"treballar conjuntament amb el 
grup dels republicans a l'Ajunta-
ment", encapçalat per la indepen-
dent Núria Maynou. 

Després de la renúncia, abans de 
l'estiu, del portaveu del grup muni-
cipal de Ciutadans a l'Ajuntament 
de Granollers, Enric Meseguer, per 
motius personals, aquesta setma-
na ha pres possessió del càrrec el 
seu substitut, Jordi Pavón, que era 
el número 3 de la llista. El nou re-
gidor, que farà tàndem amb Juan 
Manuel de Vargas al ple, és se-
cretari local de Cs i responsable 
territorial de Relacions Instituci-
onals del partit. Té 46 anys, viu a 
Can Mònic i treballa com a gestor 
comptable. És tècnic superior en 
Administració i Finances. En el ple 
de dimarts, Pavón va prometre el 
càrrec de regidor i l'alcalde li va 
imposar la insígnia que l'identifica 

Jordi Pavón pren
possessió com a regidor 
de Cs a l'Ajuntament

EL NOU REPRESENTANT DE CS ERA EL NÚMERO 3 DE LA LLISTA

Uns 180 joves dels Països Cata-
lans van participar dissabte, a la 
Sala Tarafa, en el consell nacional 
de Jovent Republicà, les joventuts 
d'ERC, en què es van debatre di-
versos temes d'actualitat i en què 
va intervenir la diputada de Jovent 
Republicà al Congrés Marta Rosi-
que. Entre d'altres, els joves van 
reclamar la prohibició de tots els 
espectacles amb braus als Països 
Catalans, inclosos els correbous. 
El text aprovat per l’organització 
remarca que malgrat "la impor-
tància històrica, econòmica i 
cultural" que representen els cor-
rebous, "no són compatibles amb 

El consell nacional de Jovent
Republicà acorda a Granollers 
suprimir els correbous

jovent republicà

VOTACIÓ  El consell nacional dels joves va reunir-se dissabte a la Sala Tarafa

els valors de respecte i recerca 
del benestar animal que hem de 
defensar com a societat".

En la sessió també es va aprovar 
un protocol intern per abordar les 
possibles violències masclistes i 
LGTBIfòbiques i es va debatre com 
organitzar la resposta a la sentèn-
cia del Tribunal Suprem. "Els joves 
ens mobilitzarem per convertir 
la repressió en una oportunitat 
per seguir endavant", apuntaven. 
A més, també es va informar que 
ara com ara s'han aconseguit més 
de 50.000 firmes per la iniciativa le-
gislativa popular (ILP) de rebaixar 
un 30% les taxes universitàries. 

L'assemblea de militants de dilluns va renovar l'executiva per unanimitat
m.e.

JORDI PAVÓN

com a membre del ple municipal. 
El grup de Ciutadans va obtenir 2 
regidors en les eleccions del 26 de 
maig i es manté a l'oposició. 

El Casino de Granollers inicia avui, 
dijous (19.30 h), el primer cicle de 
Debats al Casino, amb el títol Mira-
des alternatives, ja que ha aplegat 
una desena d'experts per reflexi-
onar sobre el futur de la societat 
i els canvis en què està immersa. 
La primera xerrada anirà a càrrec 
de Juli Gutiérrez, nét del pensador 
Alexandre Deulofeu (1903-1978), 
autor de La matemàtica de la his-
tòria, una obra de nou volums que 
exposa una teoria cíclica sobre 
l'evolució de les civilitzacions. Juli 
Gutiérrez Deulofeu, enginyer agrí-
cola i historiador, va conviure amb 

el seu avi matern fins als 14 anys i, 
més endavant, es va interessar per 
la seva vida, obra i pensament, del 
qual és el principal defensor. Com 
el seu avi, pretén aconseguir que el 
coneixement dels cicles històrics 
permeti que els canvis que s'ha-
gin de produir ho facin de manera 
pacífica en lloc de violenta, amb el 
propòsit d'assolir la pau mundial. 
Alexandre Deulofeu va vaticinar 
importants canvis històrics, com la 
desaparició de la URSS, i també va 
predir que Catalunya seria inde-
pendent el 2029, arran de la des-
integració de l'Espanya. 

'La matemàtica de la història' 
d'Alexandre Deulofeu
obre els Debats al Casino

Granollers vol promoure que els 
municipis de l'Estat es dotin d'una 
Agenda de Convivència i Pau per 
afavorir la cultura de la pau i con-
tribuir a l'assoliment dels Objec-
tius de Desenvolupament Soste-
nible (ODS). Així ho va proposar 
l'alcalde, Josep Mayoral, al 12è 
plenari de la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies (FEMP), 
que es va celebrar dissabte i que 
va agrupar un miler de represen-
tants de consistoris i diputacions 
d'arreu de l'Estat. El ple, emmar-
cat en el 40è aniversari de les 
primeres eleccions municipals 
democràtiques després de la dic-
tadura franquista, va servir per 
elegir els nous òrgans de govern i 
per debatre el full de ruta del mu-
nicipalisme espanyol dels propers 
anys. Entre els reptes principals hi 
ha la lluita contra el canvi climàtic 
i l’aplicació de l’Agenda 2030 i els 
ODS, així com les accions d’inter-
canvi i treball en xarxa de pobles 
i ciutats. Granollers, com a ciutat 
líder de la Xarxa d’Alcaldes i Al-
caldesses per la Pau, va defensar 
dues propostes adreçades al fo-
ment de la cultura de pau als mu-
nicipis i de suport a la xarxa. 

Mayoral vol que 
els municipis 
tinguin una Agenda 
de Convivència i Pau
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

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

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

PROGRAMACIÓ DESTACADA
1 D’OCTUBRE
9 a 14 h. Formació bonificada de 10 hores. 
BACK OFFICE COMERCIAL: GESTIÓ, 
COMUNICACIÓ I TÈCNIQUES DE VENDA. 
Control de la gestió del temps, comuni-
cació interna i amb els clients i tècniques 
actives de venda per l’assoliment dels 
objectius. Cambra de Comerç - Delegació 
Granollers

7 D’OCTUBRE
9 a 14 h. Comerciants
INSTAGRAM 2. COM FER PUBLICITAT A 
INSTAGRAM. Fes un anunci pas a pas i 
veu quina és la publicitat més efectiva per 
arribar al teu públic. Granollers Mercat

9 D’OCTUBRE
9.30 a 12 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació de 8 hores. VISUAL THINKING AL 
SERVEI DELS EMPRENEDORS. 
Granollers Mercat

9 a 14  h. Formació bonificable de 10 hrs
LES REGLES INCOTERMS 2020. Conèixer 
amb profunditat els nous Incoterms 2020 
i fer un ús i aplicació correcte en els ne-
gocis internacionals. Cambra de Comerç 
- Delegació Granollers

9.30 a 13.30 h. Formació bonificable de 
35 hrs. NÒMINES,SEGURETAT SOCIAL I 

les activitats organitzades per granollers mercat són subvencionades i gratuïtes pels assistents amb prèvia inscripció

SESSIONS GRUPALS
10 i 24 D’OCTUBRE
9.30 a 12.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria. SESSIÓ INFORMATIVA 
PER MUNTAR UNA EMPRESA. 
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur. Granollers 
Mercat

3, 17 i 31 D’OCTUBRE
9.30 a 12.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria. CANVAS I PLA D’EM-
PRESA.Comença amb el CANVAS i 
acaba amb el Pla d’empresa Grano-
llers Mercat

CONTRACTACIÓ LABORAL. Adquisició dels 
coneixements bàsics de la gestió laboral 
de l’empresa. Cambra de Comerç - Dele-
gació Granollers

16 D’OCTUBRE
9.30 a 12 h. Formació bonificable de 20 
hores. ADMINISTRATIUS IMPORT- EX-
PORT: ACTUALITZACIÓ I PRÀCTIQUES DE 
GESTIÓ. Gestiones operacions interna-
cionals? Actualitza’t!. Cambra de Comerç 
- Delegació Granollers

9 de 14 h. Empresa i emprenedoria. 
EMPRÈNLAB: PLANIFICA LA TEVA WEB. 
Aprofita el canvas del teu negoci per 
planificar els continguts i funcionalitats de 
la teva web. Granollers Mercat

9 a 15 h. Formació bonificable de 30 hrs. 
COMPTABILITAT GENERAL INFORMA-
TITZADA. INICIACIÓ. Aprèn a portar els 
comptes de l’empresa. Cambra de Comerç 
- Delegació Granollers

17 D’OCTUBRE
9 a 14 h. Taller de 10 hores per a empre-
saris i directius. COM CONVÈNCER A 
LES REUNIONS I ALS EQUIPS?. Claus per 
liderar amb èxit. Cambra de Comerç - 
Delegació Granollers

21 D’OCTUBRE
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hrs. 
EINES AVANÇADES D’EXCEL. Coneix 
totes les seves possibilitats!. Cambra de 
Comerç - Delegació Granollers

22 D’OCTUBRE
9.30 a 12 h. Formació. Empresa i empre-
nedoria. DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES 
PER SOBREVIURE ELS PRIMERS ANYS DE 
VIDA DE L’EMPRESA. Granollers Mercat

9.30 a 12 h. Formació. Empresa i empre-
nedoria. EMPRÈNLAB: INTRODUCCIÓ A 
WORDPRESS.COM. El gestor de con-
tinguts web més utilitzar actualment. 
Treballa amb professionalitat i seguretat!. 
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació empresa de 5 hores. 
BE MAGNETIC: TRANSFORMA L’ATRACCIÓ 
DEL TALENT A LA TEVA EMPRESA. Works-
hop dirigit a professionals de RRHH i ges-
tió del talent mitjançant Design Thinking. 
Granollers Mercat - Araland Business 

24 D’OCTUBRE 
9.30 a 13.30 h. Formació bonificable de 6 
hores. SISTEMA 5’S D’ORDRE I NETEJA. 
LA MILLORA DE L’ENTORN DE TREBALL. 
Organitza, posa ordre i controla per ser 
més productiu. Cambra de Comerç - 

Delegació Granollers

29 D’OCTUBRE 
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hrs. 
POWER BI. NIVELL 2. 
Treu partit a totes les seves possibilitats. 
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9 a 15 h. Formació bonificable de 10 hrs. 
FORMADORS I MENTORS DINS L’EM-
PRESA. Facilitar eines que assegurin la 
transferència de l’experiència del forma-
dor intern als participants de la formació. 
Cambra de Comerç - Delegació Granollers
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GRANOLLERS. Unes 300 persones 
entre clients, proveïdors i repre-
sentants del món social, polític i 
econòmic de la ciutat van assistir 
dijous a l'acte d'inauguració de la 
nova seu del grup assessor Àgora, 
que aquest setembre ha traslladat 
la seva activitat del carrer Joan 
Prim 5-7 a un nou edifici de 1.500 
metres quadrats a tocar dels Jut-
jats, al carrer Josep Umbert, 129. 

El nou edifici, de cinc plantes, 
compta amb aparcament propi 
per als clients i, segons el grup, 
"permet distribuir adequada-
ment cada departament, amb 
millor comunicació entre ells, 
per donar millor servei als 
clients, que ara tindran serveis 
com el Jutjat més a prop". D'al-
tra banda, Àgora mantindrà la seu 
de Joan Prim per dedicar-la a al-
tres usos, encara per definir.

El secretari general del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Josep Ginesta, va destacar 
que "el Vallès Oriental és una de 
les comarques  que millor ha su-
perat el període de crisi" i va va-
lorar l'esforç de les empreses que, 
com Àgora, amb més de 30 anys 
de trajectòria, aposten per desen-
volupar-se i créixer al territori. 
Per la seva banda, l'alcalde, Josep 
Mayoral, va remarcar la "nova 
centralitat" que s'està generant 

xavier solanas

CELEBRACIÓ  Sergi, Pere i Marc López, directius del grup Àgora

EMPRESES  LA FIRMA S'HA TRASLLADAT A UN EDIFICI ICÒNIC, AL CARRER JOSEP UMBERT, 129

al voltant del carrer Josep Umbert, 
on els últims anys s'ha anat creant 
un pol d'activitat entre els Jutjats, 
altres empreses de serveis i ara 

també amb el grup assessor Àgo-
ra, grup del qual va valorar la seva 
implicació amb la ciutat. "És una 
empresa que sempre col·labora 

amb les entitats socials, espor-
tives i culturals de Granollers", 
deia. Finalment, els germans Sergi 
i Marc López, directius del grup, 
van intervenir per agrair l'esforç 
tant de la família com de tota la 
plantilla i les persones que han fet 
possible el creixement del grup 
els darrers anys, dedicat a oferir 
serveis econòmics, administratius 
i legals a grans empreses, pimes, 
autònoms i particulars. 

La inauguració de la nova seu, 
on treballen prop de 50 persones, 
va acabar amb visites guiades a les 
noves instal·lacions i amb la bene-
dicció de mossèn Josep Monfort. i

El grup assessor Àgora
estrena nova seu a Granollers

El secretari de Treball 
valora l'esforç de les 
empreses que aposten 
per arrelar-se al territori

Propostes de turisme de compresEl paper de les pimes davant la crisi d'Europa
El Consell Comarcal va presentar dimecres 
el catàleg 50 propostes de turisme de compres  
amb l'objectiu de donar visibilitat a les botigues 
que tenen alguna singularitat ja sigui pel tipus 
d'establiment o de producte que ofereixen.

Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió  
Europea a Barcelona, serà el ponent, dijous que ve (12 h), de la xerrada 
Les empreses davant dels grans desafiaments de la Unió Europea, que  
tindrà lloc durant el dinar tertúlia organitzat per la Unió Empresarial 
Intersectorial a la seu de l'entitat empresarial. Cal inscripció prèvia.

ECONOMIA

Nova col·lecció de jerseis sostenibles
La botiga Dracs, al carrer Santa Esperança, va presentar divendres la nova 
col·lecció de jerseis sostenibles –reciclats i reciclables– i de km 0 amb una 
festa oberta a tothom amb música i cervesa artesanal. IAIOS neix de la firma 
familiar Barbany, dedicada a la venda de tèxtil des de fa cinc generacions.

xavier solanas

COMERÇ  DRACS CELEBRA EL NOU LLANÇAMENT AMB UNA FESTA

Grupo Lober bufa les espelmes de 50 anys
El grup de decoració i interiorisme Grupo Lober, amb dos establiments a 
Granollers –un al polígon Jordi Camp i un altre al Ramassar–, va celebrar 
dijous el 50è aniversari de la marca amb clients i proveïdors. Grupo Lober és 
especialista en pintures, paviments, cortines, jardí i decoració entre d'altres.  

x.solanas

Centenars de clients i proveïdors assisteixen a l'acte d'inauguració
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ilers i milers de demandes 
judicials interposades per 
les persones afectades 
per les hipoteques refe-
renciades a l’índex IRPH 
es troben paralitzades 
als jutjats, a l’espera que 

la justícia de la Unió Europea es pronunciï 
definitivament. Segons el previst, la sen-
tència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE) que servirà per indicar als 
tribunals de l’Estat espanyol com actuar 
respecte a aquestes demandes, es dictarà 
a finals d’aquest mateix any.

A l’espera de conèixer quina és la decisió 
del TJUE, el cert és que progressivament es 
van acumulant els motius per a l’esperança 
dels afectats al mateix temps que augmen-
ta la inquietud entre les entitats financeres. 
El darrer d’aquests motius per a l’esperan-
ça és el dictamen de l’Advocat General de 
la UE en aquest procediment, fet públic el 
passat 10 de setembre, on qualificava l’ín-
dex IRPH de «complex i opac». A criteri de 
l’Advocat General, els tribunals han de tenir 

Hipoteques IRPH: 
més a prop de fer-se justícia

la potestat d’avaluar si la informació sub-
ministrada als clients era suficient perquè 
aquests entenguessin el risc que els paga-
ments de la seva hipoteca fossin més ele-
vats fent servir l’IRPH com a índex de refe-
rència en comptes d’utilitzar l’Euribor, per 
exemple, a l’hora de calcular els interessos. 
És a dir, exactament el contrari del que va 
concloure el Tribunal Suprem espanyol en 
el seu moment, quan va sentenciar que la 
condició d’índex oficial de l’IRPH ja era ga-
rantia suficient per als consumidors, vetant 
els tribunals de poder actuar en defensa 
dels drets dels consumidors que haguessin 
pogut estat vulnerats. I la nostra experièn-
cia, després d’avaluar literalment milers de 
casos, és que la informació proporcionada 
als clients era del tot insuficient per tal que 
aquests poguessin valorar adequadament 
aquest risc. Per tant, és més que previsible 
que si el TJUE acaba donant llum verda als 
tribunals per examinar aquesta informa-
ció, ens trobem davant una ingent quan-
titat de sentències declarant abusiu l’IRPH 
i imposant a les entitats l’obligació de re-
tornar els diners indegudament abonats 
pels seus clients.

El pròxim dia 9 d’octubre oferim una sessió 
informativa gratuïta al nostre despatx de 
Granollers a partir de les 18 h adreçada als 
afectats per l’IRPH per explicar quina és la 
situació actual als jutjats i com pot influir la 
imminent sentència del TJUE, que esperem 
que sigui favorable als consumidors, a l’ho-
ra de recuperar aquests diners que mai no 
haurien d’haver estat abonats.

L’expert respon

El pròxim dia 9 
d’octubre oferim 
una sessió informativa 
gratuïta al nostre 
despatx de Granollers 
a partir de les 18 h 
adreçada als afectats 
per l’IRPH

També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Sessió informativa: 9 octubre a les 18 h GRANOLLERS Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C  
Cal reservar plaça: 93 870 87 42  | comunicacio@cronda.coop

Núria Vilarnau
Advocada del Col·lectiu Ronda

M

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental 
inaugura dimarts la mostra Economia social 
i solidària: un canvi a l’abast de la teva but-
xaca, “una primera aproximació a aquest 
model econòmic que posa les persones al 
centre, redistribuint la riquesa i demo-
cratitzant l’economia”. L'exposició pre-
senta l’economia social i solidària com una 
alternativa al capitalisme en què les necessi-
tatas de la comunitat passen per davant del 
benefici econòmic. La mostra és una iniciati-
va de Coop Maresme i XES Mataró i es podrà 
veure a l'Anònims fins al 13 d’octubre, cada 
tarda –excepte els dilluns– de 17 a 23.55 h. 
A més de la mostra, el dissabte 5 d’octubre 
(18.30 h) hi haurà la xerrada Joan Peiró: en-
tre l’anarcosindicalisme i el cooperativisme, 
a càrrec de l’historiador Miguel Garau i de 
membres de la CNT i CGT. 

La CNT del Vallès Oriental inaugura aquest 
dissabte (18 h) un nou local per afrontar el 
creixement d’afiliats a la comarca. Segons 
l’organització, serà un espai “per continu-
ar difonent a la comarca els principis lli-
bertaris, federalistes i de suport mutu” 
que defensa el sindicat. El local està situat a 
Mollet del Vallès –ronda d’Orient, 6, a tocar 
de l’estació de Mollet-Sant Fost–, i donarà 
servei als afiliats de tota la comarca. La 
inauguració coincidirà amb la celebració, 
del 23 de setembre al 5 d’octubre, de les 
quartes Jornades Llibertàries organitzades 
pel sindicat, en què es tracten “moltes de 
les problemàtiques i alternatives con-
tra la barbàrie capitalista i per un món 
basat en els principis anarcosindicalis-
tes”. Les jornades també inclouen sessions 
de microteatre, exposicions i xerrades. 

Mostra d'economia
social i solidària a 
l'Ateneu Cooperatiu

SomGranollers, fundat per la cooperati-
va Contrapunt l'abril de 2015, és ara una 
de les línies de negoci de Som –l'empresa 
fruit de la fusió de Sàpiens Publicacions, 
Ara Llibres, Contrapunt, Batabat, Atlas of 
the future i Nova 2013–. De fet, aquest oc-
tubre culminarà un procés de fusió engegat 
fa uns mesos amb l'objectiu d'enfortir les 
respectives marques i alhora treballar amb 
una estructura més sòlida per fer créixer la 
indústria cultural catalana.

Gràcies al procés de fusió, Som ha pogut 
afrontar projectes nous com la Casa dels 
Clàssics –que gestiona la col·lecció Bernat 
Metge i el novell festival Clàssics, que co-
mençarà el 18 d'octubre–, les jornades Fi-
xing the future i l'acord amb El Món d'Ahir 
de Minoria Absoluta, entre d'altres. Tot 
plegat se suma a les marques consolidades 
de Som, com Sàpiens, Descobrir, Cuina, els 
segells Amsterdam  i Ara Llibres, i les pro-

duccions de Batabat. Pel que fa a la divisió 
de publicacions de proximitat, en què s'em-
marquen SomGranollers i SomlesFranque-
ses, l'objectiu de la cooperativa és consoli-
dar-les i alhora treballar en la millora dels 
processos, continguts i la difusió constant, 
així com replicar el model d'èxit de Grano-
llers en altres ciutats del país. Actualment, 
SomGranollers té uns 800 punts de distri-
bució, prop de 10.000 seguidors a xarxes 
socials i una tirada de 14.000 exemplars set-
manals amb l'objectiu d'arribar a cada casa. 
A més, ha iniciat el projecte SomComerç per 
defensar el teixit comercial de la ciutat, un 
projecte únic que converteix l'anunciant 
tradicional en subscriptor, de manera que 
pot accedir a serveis pensats per ajudar-lo, 
com campanyes especials, l'aparició al di-
rectori web de comerços i serveis, descomp-
tes i promocions, i ser punt de distribució 
del SomGranollers. i

SomGranollers es fusiona amb
les firmes del grup cooperatiu Som

arxiu

PRODUCTES DE SOM  Algunes de les revistes, diaris i novetats literàries de l'empresa cooperativa

COMUNICACIÓ  AMB L'OBJECTIU D'ENFORTIR LA INDÚSTRIA CULTURAL DEL PAÍS

La CNT estrena
nou local sindical
al Vallès Oriental
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Promou:

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

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat

Capçalera fundada el 2015

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017) 
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El canvi climàtic fa que la tardor no es presenti especialment freda. Divendres 
les mobilitzacions seran presents a tot el món per denunciar la indefensió de 
la ciutadania davant una classe governant que no posa fre a la destrucció del 
planeta i dels recursos naturals. El termòmetre social, però, ja va començar a 
pujar quan dilluns el Vallès es despertava amb la notícia de detencions de 
persones vinculades als CDR a diferents municipis en el marc d'una operació 
judicial i mediàtica que, tot fa pensar, que cerca criminalitzar el moviment 
independentista. No és gratuït que aquesta actuació de la Guàrdia Civil arribi 
pocs dies abans del segon aniversari del referèndum de l'1-O i a l'espera d'una 
sentència contra els líders polítics i socials de l'independentisme. La repressió 
es mostra cada cop més aleatòria, precisament per inocular por i desmobilitzar. 
La resposta davant les retallades de llibertats i la persecució política ha de 
seguir sent la mobilització constant i la lluita no violenta. La tardor es preveu 
calenta i caldrà tenir el cap fred per no caure en provocacions ni frustracions.

TARDOR CALENTA
Editorial

ls científics afirmen que només 
tenim 11 anys per evitar les greus 
conseqüències del canvi climàtic. 
Les joves de Fridays for Future 

no deixen de repetir-ho: "Tret que tinguis 
90 anys, aquest també és el teu problema. 
Encara hi som a temps!”. El canvi climàtic ja 
és aquí. Màximes superiors als 40ºC a les 
capitals nord-europees. Es desglaça l'Àrtic. 
Sibèria, l'Antàrtida i la selva amazònica cre-
ma. Interessos econòmics molt poderosos 
provoquen incendis per desforestar-la per 
conrear grans plantacions de soja princi-
palment per a aliment de bestiar. Incom-
prensiblement, el govern de Bolsonaro fa 
els ulls grossos. Capitalisme de mercats 
globals que en un festival d'emissions de 
Gasos d'Efecte Hivernacle (GHE) transpor-
ten aliments de banda a banda del món. 
Tot s'hi val per l'enriquiment d'uns quants. 
Mentrestant, la pujada del mar al Pacífic ja 
és evident. Creix el risc d'engolir els arxipè-
lags de Fiyi, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu i Illes 
Marshall. Indonèsia ha decidit canviar de 
capital l'any vinent. Jakarta s'enfonsa.

A Catalunya, els models de predicció 
conclouen que les pujades del mar cobri-
ran el Delta de l'Ebre, el del Llobregat i el 
pla de l'aeroport del Prat. Zones litorals 
cobertes pel mar, rius desbordats, perío-
des de sequera extrems, dificultats per ga-

Mobilitzem-nos pel clima!
rantir l'abastament d'aigua i els aliments 
a les poblacions, a les llars, indústries, 
comerços, escoles i hospitals. Afectacions 
en la salut sobretot de nens i gent gran... 
Arbres, plantes, animals... moren per falta 
d'aigua i per l'alta temperatura. Emergèn-
cia climàtica i ecològica!

Tothom és a casa perplex. Les nits de 
juliol i agost són molt més càlides i hu-
mides. L'altre dia, la propietària d'un forn 
em comentava que estaven preocupades. 
Els proveïdors de cereals els deien que 
pel canvi climàtic els conreus a l'Àfrica 
estaven en risc. Les vinyes de la coneguda 
bodega Torres també han estat afectades. 
Els propietaris s'han decidit a comprar 
terrenys al Prepirineu per plantar vinya a 
més alçada i més fred que al Penedès.

Els joves criden que el país es crema i 
diuen que els dirigents no fan res. Cal in-
formar i sensibilitzar els veïns i veïnes de 
la gravetat de la situació, estimular-los 
perquè posin el seu granet de sorra. Cal 
una declaració plena de contingut i no ple-
na de frases buides. La Unió Europea s'ha 
compromès a reduir un mínim del 40% 
d'emissions de GEH per al 2030 respecte 
al 1990. Cal que l’Ajuntament avaluï l’evo-
lució de l’emissió dels GEH emesos al mu-
nicipi amb l’objectiu de poder certificar el 
correcte acompliment.

Si us plau. No us ho mireu des del sofà 
de casa. Sumeu-vos a la concentració 
d'aquest dijous a Granollers i a la de di-
vendres 27 de setembre a les 18 h als Jar-
dinets de Gràcia de Barcelona.

E
QUIM PÉREZ
Ecologistes en Acció 

de Catalunya

Parlem de demografia?

aig de notària i transcric les 
dades incloses en un elaborat 
programa de festa major d’un 
poble de la comarca de la Selva: 

Aquest any de 2019 hi ha hagut 50 nai-
xements, dels quals 18 porten cognoms 
com Álvarez, Ribé, Gabarró, etc. i 32 por-
ten cognoms un xic més exòtics, tots ells 
d’origen magrebí: El Hassadi, Talhaoui, El 
Alamy. Mireu que arribem a ser poc fèrtils 
a casa nostra! Mandra, egoisme, excés de 
responsabilitat? Cadascú sabrà el perquè 
de tants pocs naixements entre els habi-
tants més antics del país.

Com moltes altres persones, vam sentir 
a les notícies de la tele un tal senyor Or-
ban, president d’Hongria, que juntament 
amb el seu col·lega polonès manifestava 
els seus temors sobre el fet que si dei-
xaven entrar migrants als seus països hi 
hauria una substitució demogràfica. Pre-
gunto: no han estudiat gens d’història 
aquests senyors presidents?

De substitució demogràfica n’hi ha ha-
gut des de la prehistòria. Però, més que 
substitució, hi ha hagut mestissatges. 
Antics i nous es mesclen i sorgeixen nous 
pobles. Els qui ara ens anomenem cata-
lans som la suma de les tribus: ausetans, 
il·lergetes, laietans... però també fenicis i 

grecs, cartaginesos, romans, germànics, 
àrabs, jueus i molts d’altres. Alguns havi-
en arribat com a comerciants, altres com a 
conqueridors, amb espasa i violència; tots 
ells amb cultures i llengües diferents però 
poc a poquet, entre tots, vam formar el po-
ble que som ara. Posaré un altre exemple 
d’actualitat: el poble britànic, format actu-
alment per irlandesos, escocesos, gal·le-
sos i anglesos és la suma d’angles, saxons, 
romans, pictes, celtes, víkings, normands 
i... indis i pakistanesos, etc.

Que aquests canvis es facin en pau i un 
cert ordre, i que es vagi a la recerca d’un 
futur per a tots els qui hi siguin, depèn de 
tots i, naturalment, de les administracions 
que han de proveir escoles integradores, 
on l’humanisme i no un excés de tècnica 
siguin peces centrals. Bons professionals 
de l’ensenyament, i educadors i treballa-
dors socials amb vocació de servei. N’hi 
ha, però en falten més; escoles i tallers per 
aprendre oficis –fonamental–, i oportuni-
tats per a qui tingui capacitat per als estu-
dis superiors. Un pèl de prudència per als 
nous acolliments i un bon xic d’atenció al 
conjunt dels ciutadans. Es necessiten més 
diners per a tot això, tots ho sabem, però 
no és aquesta la feina més important que 
tenim entre mans? Una societat amb futur 
que conviu en pau. “I via fora, que encara 
queda molt per fer i, és clar que tot és pos-
sible, però sense fanatismes per cap ban-
da i amb perspectives àmplies”. Sóc cons-
cient que estic estrafent un dels versos de 
Miquel Martí i Pol. Sorry.

F

MONTSERRAT 
MEDALLA

Professora jubilada

L'ACUDIT de Manel Fontdevila
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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

RELAX
CHICA PARTICULAR Y 
FIESTERA. Madurita, 50
años, gordita y cariño-
sa. 150 de pecho natural, 
soy guapa, me gustan 
los besos con lengua, 
francés natural y hago 
todo tipo de servicios. 
Tel. 698 233 361. Susi.

FEINA  / SERVEIS
DEMANDES

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

La plaça Sant Corneli de Cardedeu serà es-
cenari, dissabte, d'una nova edició –la sego-
na– de la Fira d'Economia Social, Solidària i 
de Cooperació de Cardedeu, una jornada on 
hi haurà taules rodones, exposició d'inicia-
tives d'economia social i solidària, jocs per 
a infants, concerts, etc. La fira, que se cele-
brarà durant tot el dia, de 10 a 20 h, està 
organitzada per l'Ajuntament de Cardedeu i 
l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental amb 
l'objectiu de visibilitzar l'economia social i 
solidària i els projectes de cooperació del 
territori i sensibilitzar les persones que en-
cara no hi estan en contacte.

Entre les activitats programades hi haurà 
una mostra de projectes d'economia social  
i cooperació internacional (10 a 20 h); jocs 
infantils cooperatius a càrrec d’Artijoc (10 
a 14 h); una classe de ioga en família, amb 
la cooperativa Salut Ioguini (10 h); una xer-
rada-diàleg amb el títol Gestió de diversitat 
i economia social i solidària, amb la Funda-
ció Viver de Bell-lloc (10 h); una sessió de 
teatre improvisat Consum responsable, amb 
Improshow (11 h); i una taula rodona sobre 
les comunitats Som, amb Som Energia, Som 

Torna la Fira d'Economia Social a Cardedeu 
La trobada, amb esperit de transformació social, serà dissabte

FIRA D'ECONOMIA SOCIAL, SOLIDÀRIA I DE COOPERACIÓ
Plaça Sant Corneli, Cardedeu - Dissabte 28 de setembre, de 10 a 20 h

www.cardedeu.cat - www.ateneucoopvor.org

L'APARADOR
DE LA SETMANA

L'Hotel Atenea Vallès celebra dissabte, d'11 
a 14 h, una jornada de portes obertes al res-
taurant Arrels, un espai modern i acollidor, 
excel·lentment decorat, que ofereix esmor-
zars saludables al matí i sopars exquisits al 
vespre. En esmorzars, Arrels ofereix una 
àmplia carta, servida tipus bufet, pensada 
per a tots els públics i edats: carta healthy, 
pastissos casolans i productes típics locals, 
a més d'esmorzars divertits i saludables 
per als més petits, sempre envoltats d'am-
plis finestrals amb llum natural. Per a l'ho-
ra de sopar, el restaurant obre cada dia de 
19.45 a 22.30 h, i cada setmana presenta un 
menú amb una carta exquisida i elaborada, 
amb productes locals i de mercat. 

Arrels, situat en una plaça tranquil·la i en-
jardinada del centre de Granollers, entre els 
carrers Aragó i Magallanes, també admet re-
serves per a grups per fer-hi sopars, presen-
tacions o reunions d'amics, empreses i fami-
liars. Igualment, l'espai també disposa d'una 
zona de lounge&bar, un vestíbul modern i 
tranquil per degustar l'àmplia carta de còc-
tels i destil·lats, abans o després de sopar; 
així com una terrassa en què, durant els me-

Arrels, el restaurant de l'Hotel Atenea Vallès 
Esmorzars i sopars exquisits en un espai modern i acollidor  

ARRELS RESTAURANT. HOTEL ATENEA VALLÈS
Carrers Magallanes-Aragó, s/n, Granollers

Tel. 93 879 48 20 - www.aparthotelateneavalles.com

Connexió i Som Mobilitat (12 h), moderada 
per Albert Segura (Catalunya Ràdio). 

També un vermut agroecològic amb Car-
dedeu Autosuficient (13 h); un dinar agroe-
cològic (14.15 h), amb músiques d'arreu del 
dj Batonga; un concert amb Marcel Marimon 
(15.30 h); l'espectacle infantil La sostenibili-
tat de la Terra, amb ComSoc (17 h) i la taula 
rodona Educació i transformació social, amb 
PLEEC, Revoltes i Desmilitaritzem (18 h), 
moderada per Pau Rodríguez (ElDiario.es).

sos de primavera i estiu, s'hi pot gaudir d'un 
ampli bufet per esmorzar i d'una exquisida 
carta de cuina mediterrània als vespres. Fi-
nalment, l'Hotel Atenea ofereix un servei per 
a celebracions, banquets i esdeveniments, ja 
siguin per a particulars o per a empreses. 

Qui vulgui descobrir tot el que ofereix el 
restaurant de l'Hotel Atenea Vallès pot as-
sistir a la sessió de portes obertes de dis-
sabte, per a la qual cal confirmar l'assistèn-
cia a ateneav@cityhotels.es.

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Empresa de construcción de maquinaria e instalaciones industriales 
llave en mano para distintos sectores precisa :

TECNICO/A ELECTROMECANICO SPV (Ref.2709-02)
Misión:Contribuir al desarrollo del Servicio de Asistencia Técnica 
teniendo en cuenta la atención personalizada, la calidad del servicio y el 
tiempo de entrega, satisfaciendo y fidelizando a los clientes, tanto en la 
fase de instalación como en la de asistencia y mantenimiento.
Funciones
-Realizar la instalación, reparación ó mantenimiento de los equipos
-Realizar asistencias técnicas a clientes, comprendida la puesta en 
marcha y los mantenimientos preventivos ó correctivos (electro-mecá-
nicos).
-Realizar asistencia telefónica de asesoramiento a clientes.
-Realizar los partes de visita a clientes y entregarlos en tiempo.
-Realizar informes técnicos derivados de sus intervenciones, reportán-
dolos al Responsable del Departamento.
-Realizar el seguimiento y control del SPV realizado y en definitiva la 
satisfacción del cliente.
-Velar por el cumplimiento en materia de PRL supervisando los trabajos 
realizados en casa del cliente como Recurso Preventivo.
Requisitos
Formación: FPGS o Ingeniería Técnica mecánica o similar
Idiomas: Inglés: nivel first o advanced; Alemán: valorable.
Experiencia: Valorable funciones de mantenimiento Tco. SPV de maqui-
naria/ instalaciones industriales
Ámbito geográfico: España e Internacional.
Disponibilidad para viajar: 60%.

Empresa fabricante de maquinaria industrial para empresas del sector 
del cartón, de la zona del Vallès Oriental ,  precisa cubrir : 

CALDERERO/A  ( Ref.2709-4a)
Candidato/a con experiencia mínima de un año en trabajos de calderería. 

 MECANICO/A MONTADOR/A ( Ref.2709-4b)
Persona con formación a nivel de FP II o CFGS Mecánica o similar. Se va-
lorarán conocimientos de maquinaria industrial y electrónica , así como 
conocimientos de inglés. Se encargará de realizar los montajes e instala-
ciones de maquinaria industrial. Imprescindible experiencia mínima de 2 
años en puesto similar. Se precisa disponibilidad de viajar. 

Para ambos puestos , se ofrece contrato  estable y directo con la empresa, 
en jornada completa de 8 a 13h. y de 15 a 18h. Sueldo y condiciones nego-
ciables en función de la experiencia del candidato. 

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el tratamiento de 
aguas residuales, industriales y urbanas, con presencia a nivel mun-
dial, necesita incorporar para sus instalaciones de Les Franqueses del 
Valles:

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (EXPORTACION) CON ARABE Y FRANCES 
(Ref.2709-03)
En dependencia del Director Comercial las tareas a realizar serán:
-Preparación, envío y seguimiento de ofertas comerciales para los 
clientes internacionales
-Mantenimiento y fidelización de la cartera de clientes ya existentes
- Búsqueda de nuevos clientes

-Tareas administrativas diversas relacionadas con el area de comercial
Se ofrece estabilidad laboral y continuidad en el puesto de trabajo, e incorporación a equipo de 
profesionales totalmente consolidado. Horario : 09.00h a 14.30h - 16.00h a 18.45h
Salario:1700 € brutos/mes x 12 pagas Tipo de contrato : 6 meses por obra, después indefinido
Imprescindible :
-Experiencia anterior en departamento de ventas internacionales
-Formación técnica
-Arabe y francés hablado, (ingles valorable ) y escritos de manera fluida
-Vehículo propio
-Disponibilidad para viajar de manera ocasional, en función de las necesidades del departamento.
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El CF Mollet guanya el 39è Trofeu Electrocamps
El Club de Futbol Mollet UE va guanyar la 39a edició del Trofeu Elec-
trocamps disputada a Les Franqueses. Aquest triangular celebra la 
unió entre el club i un dels seus principals patrocinadors. Dijous, els 
molletans van guanyar 1 a 0 a l'equip juvenil del CE Mataró i van supe-
rar als penals als amfitrions després d'empatar 0 a 0.

Sorteig per a la 30a Matagalls
SomGranollers sorteja tres inscripcions dobles 
per a la 30a i última edició de la cursa  
Matagalls-Granollers. La rifa també contempla 
l'opció de La Semi. Cal enviar nom, correu i 
cursa triada a somgranollers@somcat.

ESPORTS

L'Associació Esportiva (AE) La 
Mitja ha obert les inscripcions per 
a la 34a edició, que se celebrarà 
el 2 de febrer de 2020. Per parti-
cipar, tant a la Mitja marató, com 
als 10, el Quart, la Mini i l'Open cal 
adreçar-se a la pàgina web de l'AE 
(www.lamitja.cat/). Fins al 30 de 
novembre, el preu és de 25 euros. 
A partir de llavors, el cost serà de 
26, fins al 19 de gener, dia que es 
tancaran les inscripcions si és que 
no s'ha arribat, anteriorment, a 
10.000 participants.

La cursa com sempre passarà 
pels municipis de Granollers, les 
Franqueses i la Garriga. Les sor-
tides seran des de les 9.30 h del 
matí fins una hora més tard, mo-
ment en què sortiran tots els atle-
tes de 2 hores endavant.

Com a novetat, enguany hi ha 
la possibilitat de fer inscripcions 
combinades del Tast i de la Mitja. 
S'aplicarà un descompte de 8 eu-
ros i s'obtindran dues inscripci-
ons, el regal del Tast i els obsequis 
de la Mitja.

La recollida de dorsals, xips i 
obsequis per participar en la Mit-
ja es podran recollir a dos punts. 
Una opció és a Barcelona, concre-
tament al centre comercial Dia-
gonal Mar, durant el dijous 30 de 
gener. L'altra opció disponible és 
passar a buscar el material al Pa-
lau d'Esports de Granollers. 

ATLETISME

L'AE obre les  
inscripcions per 
participar a La 
Mitja el 2 de febrer

Handbol

Dissabte, el Fraikin BMG va jugar con-
tra el Liberbank Cantabria Sinfín a 
Santander. Així, la tercera jornada de 
la Lliga Asobal va portar la victòria als 
granollerins, que van aconseguir un 
marcador final de 26 a 29. Aquest va 
ser el primer triomf del Fraikin a la Lli-
ga Asobal. Els d'Antonio Rama van do-
minar el marcador durant tot el partit. 
De fet, a la mitja part ja van aconseguir 
anar per davant dels càntabres, amb 
un marcador favorable de 10 a 13.

El pròxim partit es disputarà al Palau 
d'Esports de Granollers contra l'Aban-
ca Ademar León. Aquest club compta 
amb el nou fixatge de Pedro Martínez 
Cami, un jugador recent que va tenir 
una excel·lent participació en l'últim 
mundial júnior. El León també ve de 
guanyar el seu últim partit contra el 
Club Balonmano Atlético Valladolid, tot 
aconseguint el resultat de 34 a 31. Així 
doncs, la propera fita per als d'Antonio 
Rama no serà fàcil, tot i que hi arriba-
ran reforçats pel triomf de dissabte. El 
partit es disputarà divendres a les 20 h.

PRIMER TRIOMF DEL 
FRAIKIN A L'ASOBAL

GRANOLLERS. Dilluns al vespre es 
va dur a terme l'assemblea gene-
ral ordinària de socis del BM Gra-
nollers que se celebra anualment. 
La trobada  va comptar amb apro-
ximadament 30 persones i va ser-
vir per posar en comú el que s'ha 
anat treballant durant aquest any.

Joan Ortuño, vicepresident de 
l'àrea econòmica, va informar que 
l'entitat es va recuperant satisfac-
tòriament de la situació econòmi-
ca complicada, que el va portar a 
implementar un pla de viabilitat  
per retornar 1.441.000 euros de 
deute concursal el 2011. El pla se 
seguirà aplicant fins a la tempora-
da 2023-2024, quan es preveu que 
s'hagi eixugat el deute. Amb tot, la 
junta destacava que, per primera 
vegada en aquesta dècada, els fons 
propis de l'entitat són positius.

El president del club, Josep Pu-
jadas, va aprofitar la reunió per 
comentar que hi ha un endarreri-
ment en els compromisos a pagar 
del període 2018-2019, i que el 
club BM Granollers s'ho pren com 
un toc d'atenció per seguir millo-
rant amb els compliments.

Pujadas, considera "que la llei 
que regula les aportacions de 
les empreses a entitats espor-
tives necessita millores. Seria 
convenient que els beneficis 
fiscals  retribuïts a aquestes ac-
cions del patrocini puguin tenir 

arxiu

ENTITATS  JOAN ORTUÑO, VICEPRESIDENT DE L'ÀREA ECONÒMICA, DESCRIU LA SITUACIÓ AMB UN TO AGREDOLÇ

BMG: "Els resultats són positius, 
però no són els que esperàvem"

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS va ser dilluns a l'Hotel de Granollers

unes desgravacions superiors", 
opina i assegura que això millora-
ria els comptes de l'entitat.

La trobada també va servir per 
presentar i aprovar, per unanimi-
tat, la memòria de la temporada 
anterior. A més, es va efectuar l'ac-
ceptació de l'estat de comptes de 
la temporada 2018-2019 i, per úl-
tim, es va presentar el pressupost 
per a la temporada actual. Es van 
debatre algunes qüestions referi-
des a la publicitat, moment en què 
la junta directiva va aclarir que els 
patrocinis van estretament lligats 
a qui juga en cada moment. La 
junta va aprofitar per informar els 
socis que han trobat convenient 

posar un recurs a Hisenda per la 
reclamació d'uns tributs. 

Com a novetat, es va explicar 
que s'ha creat una partida que 
vetlla per potenciar les entrades 
al Palau, és a dir, estudiar de qui-
na manera es pot aconseguir que 
la gent vagi a veure més partits, 
més enllà dels familiars i coneguts 
directes dels jugadors.

A banda dels assumptes econò-
mics, la trobada també va servir 
per exposar als socis la feina que 
s'està duent a terme en termes de 
projectes transversals, trajectòria 
esportiva i àrea social. 

"Estem satisfets de la feina 
que duem a terme col·lectiva-

ment. Hi ha molta gent que col-
labora, estigui o no a la junta 
directiva", conclou Pujadas. 
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GRANOLLERS. Diumenge a la tar-
da, l'equip cadet A de l'Esport 
Club Granollers (EC) va jugar el 
seu primer partit en categoria de 
Divisió d'Honor, contra el Futbol 
Club Girona, un encontre que no 
va resultar gens fàcil, però que va 
permetre als jugadors de Javier 
García créixer i tenir possibilitats 
d'empatar fins al final del matx. 
El partit, finalment, va acabar en 
derrota (1-0). Malgrat això, l'en-
trenador, Javier García, explica 
que "l'equip va jugar molt bé 
per ser el primer partit de lli-
ga al camp d'un dels millors 
equips de la categoria. Al des-
cans el resultat era d'empat a 
0. Ens van marcar al comença-

lluÍs basart

FUTBOL |  Divisió d'Honor  L'EQUIP VA CRÉIXER DURANT EL PARTIT DE DIUMENGE

El cadet de l'EC s'estrena a la 
màxima categoria amb bon joc 

CADET A ESPORT CLUB L'equip es va anar desenvolupant al llarg del partit

ment de la segona part i l'equip 
va créixer tenint possibilitats 
d'empatar fins al final". 

El següent partit serà dissab-
te, a les 17.15 h, contra el Futbol 
Club Barcelona (FCB) en terreny 
granollerí. "Sens dubte, juguem 
contra el millor equip de la ca-

tegoria", afirma el tècnic del ca-
det. "És un inici molt difícil per 
a l'equip en el seu debut a la 
màxima categoria. Però de ben 
segur que ens servirà per millo-
rar i adaptar-nos ràpid a l'exi-
gència de la Divisió d'Honor ca-
det", afirma el tècnic.  

CADET A EC -  FC BARCELONA
Dissabte, 28  17.15 h c. Girona

Tercera Divisió  SOLIVELLES PREVEU UN PROPER PARTIT DIFÍCIL

L'Esport Club afronta el 
repte de guanyar a casa 

ECG -  UE VILASSAR DE MAR
Diumenge, 29  18 h c. Girona

GRANOLLERS. Els de José Solivelles 
van aconseguir la victòria al camp 
del Vilafranca i es preparen per 
a la jornada de diumenge que es 
preveu complicada. Amb un mar-
cador d'1 a 3, el partit a fora va 
acabar amb una gran satisfacció 
per als granollerins, que hi arriba-
ven després d'una derrota contra 
l'Olímpic de Terrassa. L'equip, tot 
i que s'esperava un rival compli-
cat, va aconseguir vèncer. El pri-
mer gol del partit el va marcar Da-
mián Obispo al minut 13. De fet, 
els tres gols que va anotar l'equip 
els va marcar el davanter, i va 
aconseguir així el triplet. 

Diumenge (18 h), l'ECG dispu-
tarà, a casa, la sisena jornada de 
la temporada contra el Vilassar de 
Mar. Actualment, l'EC es troba en 
setena posició, a 2 punts de la quar-
ta plaça, mentre que la UE Vilassar 

de Mar només ha perdut un partit 
aquesta temporada i ve d'empatar 
a zero contra el Terrassa FC. A més, 
el Vilassar ha demostrat ser un ri-
val difícil, ja que a la pretemporada 
va guanyar un amistós amb els gra-
nollerins. "Partits fàcils no exis-
teixen a una categoria tan dura 
i igualada com la tercera divi-
sió. A més, Vilassar crec que ens 
plantejarà un partit difícil. És 
un equip que ha començat amb 
bona inèrcia i que manté l'estra-
tègia. Espero un partit compli-
cat, contra un equip que defensa 
bé i que fa mal a les contres.", 
explica Solivelles. L'entrenador 
afegeix que l'EC "ha de ser capaç 
de guanyar a casa, que és on més 
costa. A més, tenim la il·lusió que 
guanyant diumenge ens situem 
entre el grup dels equips de dalt, 
i això ens motiva". 

FUTBOL CLUB VILAFRANCA 1
ESPORT CLUB GRANOLLERS  3

El Climbing Festival arriba a la tercera edició
ESCALADA  LES ACTIVITATS COMENÇARAN DIMECRES I S'ALLARGARAN FINS AL 5 D'OCTUBRE

GRANOLLERS. Arriba la tercera 
edició del Granollers Climbing 
Festival, tres dies d'activitats que 
s'emmarquen en la festa de l'esca-
lada urbana. La primera cita serà 
dimecres (17 h) a l'Indoorwall 
(Camí Ral, 126), amb un test d'ac-
tivitat en què els participants pro-
varan material com, per exemple, 
els peus de gat. 

Dijous, la sala Francesc Tara-
fa comptarà amb la presència de 
David Palmada, un dels millors 

escaladors en la seva disciplina, 
l'escalada urbana, un esport que 
acostuma a treballar a tempera-
tures molt elevades. A les 20.30 h 
es projectarà Three Towers in the 
Summer, un documental que narra 
el transcurs d'una activitat realit-
zada fa dos anys al desert de Moab.

Dissabte és el plat fort. Durant 
el dia s'escalaran llocs emblemà-
tics de la ciutat, com la plaça Josep 
Barangé i la plaça de l'Església. 
"Donarem un mapa als partici-

pants en el qual veuran on po-
den escalar i la puntuació que 
té la via proposada", explica Pep 
Rastrero, membre de l'organitza-
ció. Els preus de l'open urbà són 
de 12 euros, si l'entrada és antici-
pada, i de 16 si s'abona en el ma-
teix moment.

La final del Granollers Climbing 
Festival se celebrarà al mateix 
indoor, moment en què hi haurà 
sortejos, entrega de premis i festa 
per a totes les edats. 

gcf

FESTA DE L'ESCALADA Organitzada per l'AEG, l'Indoorwall i Illa Sports
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MOTOR  POL ESPARGARÓ, OPERAT DESPRÉS D'UNA LESIÓ

El granollerí Aleix Espargaró va 
quedar en setè lloc a la cursa que 
es va disputar diumenge al cir-
cuit de MotorLand, a l'Aragó, en el 
marc del Mundial de MotoGP 2019. 
Aquest és el millor resultat del 
gran dels germans Espargaró des 
de l'any 2017. Aleix, que va partir 
del cinquè lloc, explica que segura-
ment, per a ell, "aquesta sigui la 
millor pista del campionat".

En canvi, la sort no li va venir de 

cara a Pol Espargaró, qui va cau-
re dissabte mentre corria la FP4. 
Concretament, la caiguda va ser a 
la corba 9, quan va sortir per da-
munt de la KTM. El petit dels ger-
mans granollerins es va trencar 
el radi distal de la mà esquerra i 
va haver de ser operat. Ara està 
a l'espera dels controls per saber 
si podrà tornar a la competició a 
la propera cursa del 6 d'octubre a 
Tailàndia. 

Aleix Espargaró obté la millor 
classificació des del 2017

GRANOLLERS.  Dissabte, el renovat 
equip de waterpolo del Club Na-
tació de Granollers (CNG), liderat 
pel tècnic Tomas Bruder, va estre-
nar la temporada a la Copa Catalu-
nya Absoluta de 1a Divisió. El par-
tit d'anada el va acabar guanyant 
el Club Natació Sant Feliu, amb un 
resultat de 11 a 15. Dimecres [des-

xavier solanas

WATERPOLO | Copa de Catalunya  L'EQUIP TÉ LES ESPERANCES POSADES EN EL PARTIT DE TORNADA

El waterpolo CNG emprèn amb 
bones dinàmiques la temporada

prés del tancament d'aquesta edi-
ció], però, el CNG tenia l'oportuni-
tat definitiva de classificar-se per 
a la final de la Copa de Catalunya.

Malgrat la derrota, el partit va 
servir per entrar en dinàmica de 
conjunt i veure com es va cons-
truint l'equip –que ha renovat en-
trenador i més de la meitat de la 

DERROTA D'11 a 15 contra el Club Natació Sant Feliu plantilla– de cara la lliga estatal de 
1a Divisió, que començarà el dis-
sabte 5 d'octubre. 

La cohesió de l'equip es tornava 
a posar a prova dimecres (20.45 
h) al partit de tornada a Sant Fe-
liu, una segona oportunitat per in-
tentar arribar a la final de la Copa 
de Catalunya –que es disputarà 
dissabte a la tarda al barri barce-
loní d'Horta–.  

L'Spartans Rugby 
Day obre temporada

Albert Costa és 
segon al GT Open

Dissabte, les categories Sub14 i 
Sub16 dels Spartans jugaran el 
primer partit oficial de la tempo-
rada, amb el sènior masculí. Tam-
bé es disputarà el torneig Sub18, 
la competició del sènior femení. 
L’Spartants Rugby Day serà una 
jornada que marcarà l’inici de la 
temporada 2019-2020. 

La sisena i penúltima cita de l'In-
ternational GT Open va acabar 
diumenge al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya amb el segon lloc 
per al català Albert Costa, pilot de 
l'Emil Frey Racing, que continua 
figurant a la part més alta. Durant 
el cap de setmana van assistir més 
de 12.300 persones. 

CNG MOTOR

Temporada 2019-2020

Divendres (19.45 h) tindrà lloc la Festa 
dels Esportistes al pavelló municipal 
del Parquet. Serà moment de presen-
tar els equips de la temporada 2019-
2020, tot donant a conèixer el planter 
del club, compost per prop de 600 es-
portistes de natació, waterpolo, nata-
ció artística i gimnàstica artística.

EL CLUB PRESENTA ELS 
EQUIPS AL PARQUET
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Nova data de la Diada dels XicsL'Espai Barbany rep la pintura d'Alain-Pol
L'actuació castellera de la Diada dels Xics, 
prevista per al 10 de novembre, s'avançarà al 
dissabte 9 (17.30 h), arran de la convocatòria 
d'eleccions de diumenge. Hi participaran  
Minyons de Terrassa i Xicots de Vilafranca.

L'Espai Tranquil Barbany inaugurarà dimarts l'exposició  
Cromàtic d'Alain-Pol Vanmaelsacke, un recull de pintures que  
es podrà veure fins al 3 de novembre. L'autor va començar  
a exposar després de la jubilació, quan es va proposar fer  
"coses que m'omplen", explica el pintor.

La gala de presentació de tempo-
rada d'Escena grAn s'ha convertit 
en tot un clàssic i en un dels es-
deveniments de ciutat que aplega 
els agents culturals al Teatre Au-
ditori de Granollers (TAG), un dels 
equipaments d'aquest programa 
conjunt d'espectacles –juntament 
amb la Nau B1, la Casa de Cultu-
ra Sant Francesc, Llevant Teatre 
i Can Palots de Canovelles–. Dis-
sabte, doncs, arrencava una altra 
d'aquestes cites imprescindibles 
per a públic, artistes, gestors cul-
turals, col·laboradors i patroci-
nadors, conduïda pel periodista 
vallesà Eloi Vila, molt popular 
gràcies al progra Al cotxe! de TV3.

L'entrada al TAG tenia, però, una 
primera rebuda musical, de la mà 
de la banda de jazz La Maquinis-
ta Quartet, que a partir de les 20 
h escalfava motors al vestíbul de 
l'equipament, on els assistesnts 
també eren rebuts amb una copa. 

Ja un cop asseguts a la sala gran, 
Vila va encetar una vetllada ple-
na de recomanacions enfocades 
per a tots els públics, des d’es-
pectacles de gran format i obres 

derna. Uns vídeos que van precedir 
l'espectacle inaugural de la tempo-
rada: la repossició de Revolution 
d’Amics de la Unió. Els cors Veus i 
el Cor Jove d’Amics de la Unió van 
pujar a l’escenari per omplir de 
color la celebració. Cançons molt 
conegudes interpretades per les 
veus blanques de Veus i el Cor Jove 
amb coreografies dirigides per la 
prestigiosa Panda van Proosdij.

Cinc espais; 70 propostes
La primera part de la temporada 
2019-2020 inclou una setantena 
de propostes, que s'iniciaran a 
Llevant Teatre el 4 d'octubre amb 
l'espectacle de moviment El peix 
que se'm menja la cama.

A la Nau B1 de Roca Umbert el 

xavier solanas

PRESENTACIÓ  Una gala al Teatre Audirori, ple de gom a gom, va servir per donar el tret de sortida a la temporada

PROGRAMACIÓ D'ESCENA GRAN  EL PERIODISTA ELOI VILA VA CONDUIR LA GALA DE PRESENTACIÓ DE TEMPORADA, QUE VA CULMINAR AMB EL MUSICAL 'REVOLUTION'

S'obre el teló

revelació de la temporada teatral 
a Barcelona a concerts de música 
moderna d’actualitat, passant per 

n Tracy Sirés serà, a partir de dimarts 1 
d'octubre, la nova directora artística del 
Teatre Auditori de Granollers (TAG) en 
substitució –en part– del fins ara direc-
tor gerent Carles Ribell, que compagina 
la gerència amb el càrrec que ocupa des 
de juliol de director de l'àrea de creati-
vitat, promoció econòmica i participació 
de l'Ajuntament. A partir d'ara, però, Si-
rés, que fa tres anys que treballa al TAG 
com a cap d'àrea de públics i comunica-
ció, serà la cara visible de l'equipament. 
La programació artística continuarà sent 
responsabilitat de Laura Llamazares, 
mentre que Tracy Sirés tindrà una vi-
sió més global. La nova directora és una 
experta en estratègies de captació de 
públic i ha col·laborat amb institucions 
tan prestigioses com el British Museum, 
la Tate Modern i el MACBA. També va 
treballar a la Fundació Catalunya Cultura.

TRACY SIRÉS, NOVA 
DIRECTORA DEL TAG

CULTURA

En la seva sisena edició, el concurs 
de dramatúrgia de Microteatre, 
que impulsa Arsènic i Roca Um-
bert, ha revelat la necessitat que 
tenen actors i actrius d'interpretar 
nous textos. De fet, la majoria dels 
guanyadors del certamen respo-
nen al perfil d'actors que han tin-
gut "la necessitat d'escriure per 
tenir textos per interpretar", 
explicava la barcelonina Maria 
Ramírez que, amb Match, ha estat 
una de les seleccionades del con-
curs. També han estat reconeguts 
els textos I ara què, de Gemma 
Majó; Jo, regla, de Marina Callís; i 
Classificació, de Ramon Pros, que 
ja va participar en la quarta edició 
de Microteatre. Tant ell com Callís 

han explicat que tenen una petita 
companyia teatral i hi escriuen les 
pròpies peces. A més, la proposta 
d'Arsènic té l'al·licient de "seguir 
la forma que pren el text", deia 
Callís, a través del treball que fa-
ran els directors.

Enguany s'han presentat 19 
guions al concurs de dramatúrgia, 
la majoria dels quals (15) signats 
per dones, destacaven Maria Ma-
nau, d'Arsènic, i Carme Ramon, de 
Roca Umbert, que han format part 
del jurat juntament amb Pasquale 
Bávaro, Roberto Romei i Anna M. 
Ricart. Manau també recordava 
que el concurs vol estimular la 
creació escènica de dramaturgs 
novells i joves intèrprets. Enguany 

CREACIÓ  EL CONCURS DE MICROTEATRE IMPULSAT PER ARSÈNIC I ROCA UMBERT PREMIA ELS TEXTOS DE RAMON PROS, MARIA RAMÍREZ, MARINA CALLÍS I GEMMA MAJÓ

el tema era I ara què?, "que volem 
que sigui obert però que tingui 
interès per als joves". De fet, els 
textos seran interpretats per actors 
d'entre 16 i 25 anys, que es triaran 
a través d'un càsting el 5 d'octubre.

Els guions triats rebran una 
dotació econòmica de 200 euros 
cadascun i la producció i posada 
en escena sota la direcció profes-
sionals de Mònica Bofill, la nova 
incorporació al projecte que treba-
llarà el text Match; Maria Castillo, 
que dirigirà I ara què; Martí Torras 
i Fàtima Campos que s'encarrega-
ran de Jo, regla; i Marta G. Otín, que 
dirigirà Classificació. Precisament, 
Otín explicava la seva experiència 
en edicions anteriors del concurs, 

m.e.

AUTORS, PROMOTORS I DIRECTORS  A l'acte de presentació dels guanyadors

Pels escenaris granollerins hi passaran Pupil·les,  
Pere Arquillué, Jordi Boixaderas, Clara Segura, 
Pep Sala, Mishima, Delafé i Lildami, entre altres

propostes familiars per a infants 
de totes les edats, espectacles de 
noves tendències i petit format i 
concerts de música clàssica i òpe-
ra de qualitat. "Propostes ambi-
cioses que busquen sorprendre 
novament al públic, enriquir-lo 
abans i després de l’espectacle 
amb activitats diverses i fer, en 
definitiva, una tardor i hivern 
d’allò més estimulant", indiquen 
des d'Escena grAn.

També els espectadors habituals 
d’Escena grAn van ser els encarre-
gats, a través d’uns vídeos, de reco-
manar al públic assistent diferents 
espectacles de la nova temporada. 
Espectacles de gran format, petit 
format, música clàssica, propostes 
familiars i concerts de música mo-

primer concert de la temporada, 
que serà gratuït, serà del grup de 
rap electrònic feminista Pupil·les. 
Per la sala de concerts també hi 
passaran BB sin sed,  Ebri Knight, 
Lildami i Delafé. 

El TAG obrirà temporada el 6 
d'octubre amb el mag Jorge Blass 
i el següent cap de setmana amb 
Jerusalem, amb Pere Arquillué diri-
git per Julio Manrique. La sala gran 
rebrà també altres grans noms de 
l'escena catalana, com els actors 
Jordi Boixaderas i Clara Segura, i els 
músics Pep Sala i David Caraben. A 
més, dimecres al vespre presentava 
la programació de les formacions 
musicals que hi tenen residència 
[més informació a la propera edició 
i a somgranollers.cat]. 

"com t'has d'enfrontar a un text 
que t'ha tocat sense triar-lo", i  
com els dramaturgs veuen "com 
el seu text va creixent". El resul-

tat de tot aquest treball es podrà 
veure durant tres dies –15, 16 i 17 
de novembre– a espais diversos de 
Roca Umbert.  m.eras

Actors convertits en dramaturgs
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El Casal Cultural de Corró d'Avall 
i el Teatre Auditori de Bellavista 
iniciaran dissabte la temporada 
de tardor, que inclourà 11 mun-
tatges tant d'espectacles infantils i 
familiars com del cicle teatral Hu-
mor & Co, així com concerts. Entre 
els noms més coneguts de la nova 
cartellera franquesina hi haurà 
The Chanclettes i la granollerina 
Ivette Nadal, amb Caïm Riba.

El primer muntatge, però, serà 
per al públic familiar i anirà a càrrec 
de Pep López & Afonix Produccions, 
que presentaran l'espectacle visual 
de contes Pirates, bruixots i altres 
bitxos, al Casal Cultural (18 h), amb 
música i interacció multimèdia.

El públic adult tindrà l'estrena 
del cicle d'humor el 5 d'octubre, 
quan The Chanclettes, dirigida 
per Josep M. Portavella, durà a Be-
llavista el millor cabaret contem-
porani català amb #Dputocool, 
l'espectacle amb què la coneguda 

The Chanclettes, Ivette Nadal i Marcel 
Gros, a la nova temporada d'espectacles

the chanclettes

PROGRAMACIÓ  L'OFERTA D'AQUESTA TARDOR INCLOU 11 MUNTATGES, ENTRE ELS CICLES DE TEATRE FAMILIAR I HUMOR & CO

#DPUTOCOOL  L'espectacle commemora el 20è aniversari de The Chanclettes

companyia celebra 20 anys i que 
defineix com "el xou més esbo-
jarrat i compromès" de la seva 
trajectòria.

El cicle Humor & Co també durà 

al Casal Cultural de Corró d'Avall 
la companyia La Bacanal, que, 
de bracet d'Òscar Machancoses i 
David Verdaguer, explicarà a Dos 
machos verdes fritos com dos ho-

Més propostes

En el marc de les activitats per a la Gent 
Gran, el Teatre Auditori de Bellavista 
també acollirà diumenge (18 h) un es-
pectacle de varietats a càrrec del grup 
Vallès Músic, en què la música i l'humor 
protagonitzaran un bon grapat de nú-
meros de playback.

LA GENT GRAN 
PUJA A L'ESCENARI 

pletaran amb les propotes de Txe-
ma Màgic –Txema. The postman–, 
el 12 d'octubre; els titelles de la 
Companyia B –El ràpid (un saba-
ter sense follets)–, el 26 d'octubre; 
el pallasso Marcel Gros –La gran 
A… Ventura–, el 9 de novembre, i  
les ombres xineses d'Animamun-
di Teatre –El porquet que volia 
veure el món des de dalt–, el 16 de 
novembre.

Les entrades es poden adquirir 
a les taquilles del Teatre Auditori 
de Bellavista, de dilluns a dissabte 
de 17 a 21 h, i els dissabtes, tam-
bé de 10 a 14 h, o bé a través del 
portal web Entràpolis. El dia de 
l'espectacle les taquilles obriran 2 
hores abans de la funció. i

mes, farts que la vida els maltrac-
ti, decideixen exposar els seus 
sentiments més íntims en un bar. 
Aquest espectacle –entre el teatre, 
el vodevil i el recital musical– es 
podrà veure el 18 d'octubre.

La programació també inclou 
Barbes de balena, el musical sobre 
la doctora Dolors Aleu d'Els Pira-
tes Teatre, el 23 de novembre. I, 
finalment, el 30 de novembre serà 
el torn de Les Bianchis amb Les 
Clink, un text de Cristina Clemente 
dirigit per Ricard Soler.

Música, titelles i ombres xineses
La temporada inclourà un concert 
i recital poètic a càrrec de la can-
tautora granollerina Ivette Nadal 
i el músic Caïm Riba, el 16 de no-
vembre a Bellavista, a més de l'ha-
bitual concert de Cap d'Any per 
donar la benvinguda al 2020 amb 
l'Orquestra Maravella.

Els espectacles infantils es com-

El programa s'enceta dissabte amb 'Pirates, bruixots i altres bitxos' al Casal Cultural de Corró
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Fray de Decibelios 
rememora l'Oi! dels 80 
al Dràstik Punkaires

MÚSICA  EL PIANISTA PROTAGONITZA LA SEGONA SESSIÓ DEL 47è CICLE DE JAZZ

Jaume Vilaseca du els temes 
dedicats a Genesis al Casino
GRANOLLERS. L'any 2008 el trio 
liderat pel pianista i compositor 
Jaume Vilaseca, i amb Dick Them 
al baix i contrabaix i Ramon Díaz 
a la bateria i percussió, va editar 
un disc, Jazznesis, amb composi-
cions de Genesis (de l'anomenada 
època Gabriel, 1970-74) portades 
al terreny del jazz. El projecte ha 
tingut una llarga trajectòria que 
els portarà divendres al Casino, 
amb la tercera entrega d'una tri-
logia d'àlbums dedicats a la banda 
britànica de rock progressiu.

Amb aquest projecte, Vilaseca 
ha demostrat que qualsevol reper-
tori és vàlid per a la improvisació 
i que un músic de jazz pot trobar 
la inspiració en repertoris insòlits. 
En aquesta ocasió a Granollers, el 
trio deixarà pas al format sextet, 
amb els saxos i flauta travessera 
de Roger Mir i les veus de la jove 
Mar Vilaseca i l'experimentat Xavi 
Casellas.  

xavier solanas

Dv 27 de setembre, 22 h
Casino. Preu: 10 €

GRANOLLERS. Després de llibres 
de contes i una novel·la, el músic 
i escriptor granollerí Jordi Masó 
ha editat un recull de microrelats 
amb el títol Bones confitures, que 
Témenos Edicions ha publicat 
aquest setembre. El llibre neix 
del bloc de microrelats del mateix 

Masó, La bona confitura, en què, 
a banda de textos propis, l'es-
criptor també hi recopila escrits 
d'altres autors d'arreu del país. 
Al bloc hi han participat uns 200 
escriptors, dels quals n'ha selec-
cionat una vuitantena –entre els 
quals alguns de Granollers i en-

Jordi Masó recopila els millors 
microrelats contemporanis

'BONES CONFITURES' ES PRESENTARÀ A LA LLIBRERIA LA GRALLA EL 24 D'OCTUBRE

torn, com Carme Ballús, Ariadna 
Herrero, Rafael Ballús, Jordi Riera 
i Maribel Gutiérrez–.

El llibre, que es va presentar 
amb motiu de la Setmana del Lli-
bre en Català a Barcelona, també 
tindrà un espai per donar-se a 
conèixer a Granollers. Serà el 24 
d'octubre a les 19 h a la llibreria 
La Gralla, on Jordi Masó estarà 
acompanyat d'alguns dels autors 
locals que són presents a la publi-
cació Bones confitures. 

El local social dels Dràstik Punkai-
res, al carrer Joanot Martorell, re-
cordarà dissabte, a partir de les 
19 h, el moviment Oi! dels 80, de 
la mà del primer grup d'aquest es-
til de l'Estat, Decibelios. De la ban-
da original actualment només  hi 
queda el seu vocalista, Fray, que 
recordarà temes mítics del punk 
i l'ska com Vacaciones en el Prat, 
Paletas y bolingas i Sangre dorada.

La trajectòria
Decibelios va néixer el febrer de 
1980 al Prat de Llobregat, però van 
començar a ser coneguts el 82 des-
prés d'un concert a Madrid i gravar 
el seu primer single, Paletas Putre-

factos. L'any següent gravaven Pa-
letas y bolingas amb el tema Voca 
de Dios, considerat una de les pri-
meres fusions de punk i ska fetes a 
l'Estat espanyol.   El seu primer LP 
va ser Caldo de pollo (DRO, 1984) 
i el segon, Oi! (1985), és una clara 
declaració d'intencions del consi-
derat primer grup d'aquest mo-
viment a la península i que inclou 
un tema en català, Achuntament. 
Vacaciones en el Prat (1986) és el 
disc amb més contingut ska i el 
més conegut. Decibelios va deixar 
els escenaris el 1990 i el 2014 va 
anunciar el seu retorn. El setembre 
de 2015 la banda es va disoldre, i 
Fray va continuar Decibelios.  m.e.

L'ENTRADA PER A SOCIS DEL LOCAL ÉS DE 10 EUROS

Alfons Bertran obre les vetllades de jazz
JazzGranollers triava el talent de la comarca per obrir el cicle al Casino 
divendres, de la mà del vallesà Alfons Bertran, que va liderar un quintet 
que compta amb Marcel·lí Bayer, Martí Serra, Roger Mas i Aleix Forts, i que 
va presentar peces incloses a l'àlbum Schnitzel Time, així com alguna peça 
inèdita i improvisacions. L'arrencada del cicle va ser bona, amb un  
aforament gairebé complet.

decibelios

FRAY  És el cantant de la banda des dels inicis a principis dels 80

Concert d'All i Jolie al bar Rauxa
El trio granollerí All i Jolie actuarà divendres (21.30 h) a la cerveseria 
Rauxa, del carrer Ricomà. El grup, format a finals de 2014 per German 
Magrazo, Jordi Revilla i Jordi López, versiona temes de folk i rock and 
roll en acústic i arranjaments festius. D'altra banda, la programació del 
Rauxa continuarà el 3 d'octubre amb la presentació del llibre Tertulias 
de Acuario, de la granollerina Alina Canoso. 
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HANDBOL. DIVENDRES 27, 19.00 h
FRAIKIN BM GRANOLLERS - ABANCA 
ADEMAR DE LEÓN
amb Aitor Compañón i Roger Santaeugènia
FUTBOL. DIUMENGE 29, 12.00 h
EC. GRANOLLERS-VILASSAR MAR U.E
amb Roger Santaeugènia i Emma Montané
BÀSQUET. DIUMENGE 29, 18.00 h
LLUÏSOS DE GRÀCIA - C.B. GRANOLLERS
amb Guillem Raich i Arnau Moya

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 26 al diumenge 29 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

26º 16º 27º 17º 27º 18º 29º 17º

L'associació Amics dels Gegants i 
Capgrossos de Granollers celebra 
dissabte la novena edició de la 
Diada dels Sants Metges, una jor-
nada que es va recuperar el 2010 
i s'ha convertit en la festa dels Ge-
gants Vells de la ciutat, el Cosme i 
la Damiana. La celebració compta-
rà amb el toc d'ofrena, la cercavila 
i el ball de gegants.

La Capella dels Sants Metges, al 
carrer Corró, rebrà, a les 18.30 h, 
el Corb i la Granota, els dos cap-
grossos que es van incorporar a la 
diada el 2017 i que precisament es 
van construir el 1981 per celebrar 
la recuperació dels gegants. Al 
mateix lloc s'hi farà el toc d'ofre-
na als Sants Metges i el tradicional 
repic de campanes.

Mitja hora després, cap a les 19 
h, es farà la baixada de la capella 
amb el Corb –present en el primer 
escut de Granollers– i la Granota  
–en referència al nom de la ciu-
tat–. Acompanyaran els gegants 
vells de la ciutat, el Cosme i la Da-
miana, que arribaran en cercavila 
des del carrer Corró, passant pels 
carrers Santa Elisabet i Sant Roc, 
fins arribar a la Porxada, on a les 
20 h hi haurà el ball de gegants i la 
cloenda final de la festa.

La Diada dels Sants Metges es va 
recuperar fa ara 9 anys, i se cele-
bra, com ja es feia antigament, el 
dissabte següent al 26 de setem-
bre –diada de Sant Damià  i Sant 
Cosme–. L'associació Amics dels 

Gegants i Capgrossos de Grano-
llers, fundada en 1998, va recu-
perar aquesta tradició amb nou 
format, i va convertir l'antiga festi-
vitat en la diada dels Gegants Vells 
de la ciutat, en Cosme i la Damia-
na, una parella batejada el 1981 
en honor als Sants Metges.

Els Gegants Vells, però, van ser 
comprats per l'Ajuntament l'any 
1963, però aviat van quedar ar-

raconats en un magatzem munici-
pal, fins que amb la recuperació de 
les festes majors dels ajuntaments 
democràtics van tornar a sortir 
al carrer. El Cosme i la Daminana, 
construïts al taller El Ingenio de 
Barcelona, representen una pa-
rella catalana benestant del segle 
XIX, provinents de la gran indús-
tria tèxtil de la ciutat i de la cultura 
popular del país.  

arxiu

TRADICIÓ  ELS CAPGROSSOS EL CORB I LA GRANOTA ACOMPANYARAN EL COSME I LA DAMIANA

La Diada dels Sants Metges 
concentra els actes dissabte

PROTAGONISTES  Els Sants Metges és la festa del Cosme i la Damiana

Pep Duran exposa, a partir d'avui, 
dijous, Papers adormits, una com-
pilació d'obres que compta amb 
materials des dels anys 70 fins a 
l'actualitat, papers trobats i imat-
ges emmagatzemades, principal-
ment. L'exposició es podrà visitar 
a l'Espai Obert del Museu de Gra-
nollers i mostrarà gran part del 
pensament gràfic de l'artista.

Dijous, a les 20 h, s'inaugurarà 
aquesta mostra de la trajectòria 
de l'artista Pep Duran, nascut el 
1955 a Vilanova i la Geltrú. S'ex-
posarà una tria de dibuixos, co-
llages i fragments de paper, en 
definitiva, material que parla de la 
poètica dels objectes i del pensa-
ment gràfic de l'autor.

L'exposició mostrarà tot el que 
l'autor, durant 40 anys de recor-

ART  EL MUSEU DE GRANOLLERS INAUGURA LA MOSTRA 'PAPERS ADORMITS'

tista ha anat treballant al llarg de 
la seva vida són papers trobats, 
refusats, fotografies i imatges em-
magatzemades que, segons Duran, 
"busquen trobar el seu lloc".

Pep Duran considera que "el 
collage és potser el més demo-
cràtic de tots els gèneres artís-
tics. És un gènere, un mètode 
que implica intuïció, però tam-
bé reflexió, atzar i molta impli-
cació física". L'escultor, pintor i 
escenògraf descriu la tècnica del 
collage com "una lluita, un joc 
continu; triar, decidir, encolar. 
Un palimpsest constat que va 
més enllà del retalla i enganxa".

L'exposició es podrà visitar fins al 
24 de novembre i s'acompanya del 
catàleg amb text de Mercè Ibarz, es-
criptora i periodista cultural.  a.j. 

regut ininterromput, ha anat arxi-
vant. Hi haurà contingut des dels 
anys 70 fins a treballs més recents. 
Els materials amb els quals l'ar-

museu

FRAGMENT  Un dels collage

Els 40 anys de trajectòria de Pep Duran
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Jugem una estona
Demà divendres, a les plaça de les Olles, tindrà lloc 
el Juguem una estona, un espai adreçat als infants i 
organitzat per l'associació de comerciants Del Rec al 
Roc. L'activitat serà a partir les 17 h i s'obrirà a totes 
les famílies que ho vulguin.

El Servei d'Igualtat i el Centre Cultural de Canovelles, des del 18 de setembre,  
ofereixen Escolta't. El teu cos et parla, un taller per a la dona. És la primera 
edició d'un espai participatiu i vivencial que s'allargarà fins al 18 de desembre 
i que té per objectiu millorar el benestar emocional i corporal de les dones, tot 
ampliant la percepció d'una mateixa. Hi haurà 14 sessions; cada dimecres de 19 
h a 21 h. Les xerrades aborden temàtiques com l'estrès, el dolor, la cura d'una 
mateixa, el sentiment de culpabilitat i la vida en parella, entre altres. També s’han 
programat tallers de ball o el d’autodefensa feminista, centrat en l’apoderament 
del propi cos i les pròpies accions i la capacitat de respondre davant qualsevol 
mena d’agressió a la integritat física o psíquica, com el que es realitzarà aquest 
dissabte, impartit per la professora Mireia Muñoz –especialista en arts marcials 
i esports de contacte–. A més, en el marc del cicle de tallers faran sessions que, 
per una banda, seran dinàmiques grupals i, per altra banda, pràctiques individuals. 
Totes les activitats són gratuïtes, tot i que cal inscriure's prèviament.

Canovelles ofereix un espai 
de tallers per a la dona

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DISSABTE, 28
17 h Plaça de l'Espolsada
8è Aniversari de l'Espai Nadó-Espai 
Infant. Actuació i berenar amb rifa
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars: 
Pirates, bruixots i altres bitxos
Concert multidisciplinari de  
la companyia Afonix Produccions
DIUMENGE, 29
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats
12.30 h Església de Sant Mamet de 
Corró d'Amunt 
100 anys de Germandat. Missa i cant 
de goigs
14 h Antigues Escoles de Corró 
d'Amunt
100 anys de Germandat. Dinar de 
Germanor. 17 h Animació de tarda 
especial 100 anys de germanor amb els 
cantaires de Corro d'Amunt
Organitzat per l'Associació de Veïns de 
Sant Mamet de Corró d'Amunt
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Espectacle de varietats, playbacks, 
música i humor, a càrrec del grup Vallès 
Músic

ajuntament

DIJOUS, 26
17 h Biblioteca Roca Umbert
Inici del servei Aula Digital Oberta de  
la Biblioteca Roca Umbert
18 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts 
Presentació curs 2019/20 Universitat 
Popular (UPG) amb Jordi Castells
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Píndola. M'he quedat sense espai al 
mòbil, què faig?
19.30 h Casino de Granollers
Els Debats del Casino. Alexandre  
Deulofeu i la matemàtica de la història
20 h Cinema Edison 
Clara i Claire
DIVENDRES, 27
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans! 
21.30 h Cinema Edison
Clara i Claire
DISSABTE, 28
8 h Can Bassa 
Mercat setmanal
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
9 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l’Assamblea  
d'Aturats de Granollers
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal de dissabte matí
10 h Plaça de Lluís Perpinyà
Encants solidaris. Protectora Vilaminal
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda 16-36 mesos,                 
amb Anna Farrés 
18 h Plaça de la Porxada
Ballada dels 25 anys de Passaltpas
18.30 h Capella dels Sants Metges
9a edició de la Diada de Sants Metges. 
Arribada d'en Corb i la Granota, toc 
d'ofrena als Sants Metges. 19 h Baixada 
de la capella amb en Corb, la Granota 

i els gegants vells de la ciutat. 20 h Ball 
dels gegants vells de la ciutat i cloenda
23 h Casino de Granollers
Festa salsa i bachata
DIUMENGE, 29
8 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Murals a Roca Umbert
10.30 h Plaça de Lluís Perpinyà
I Carrera AECC Vallès Oriental en marxa 
contra el càncer
11 h Espai d'Arts. Roca Umbert
Taller familiar Nature Lab
18 h Casino de Granollers 
Ball social
DILLUNS, 30
18 h Biblioteca Roca Umbert
Lab digital. Experimenta amb la càmera 
del teu mòbil i fes fotografies originals
DIMARTS, 1
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Lab digital -16.  Introducció al disseny 
3D amb Tinkercad. Adreçat a nois i 
noies de 10 a 14 anys
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo: El paper de TV3 
en el sistema de mitjans de l'Estat, a 
càrrec de David Bassa
DIMECRES, 2
21 h La Troca. Roca Umbert
Inici del curs de danses amb Passaltpas

AGENDA

Exposicions
Ajuntament de Granollers  
Exposició fotogràfica de l'Arxiu 
sobre el Balonmano Granollers 
Fins al 22 de novembre
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
Per Durar. Fins al 17 de novembre 
Papers adormits, de Pep Duran 
Inauguració, avui, dijous, a les 20 h. 

Fins al 24 de novembre
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
El meu nom és Calotriton i només 
visc al Montseny! Fins al 17 d'octubre 
Can Pedrals 
Punt a punt… Cares de punt de 
creu. Fins al 27 de setembre 
Artemisia, art & tendències 
Rodalies Nord, de Bernat Barris 
Fins al 26 d'octubre

El Tarambana de Cardedeu dedica 
un concert als contes de Calders
Contes portàtils és el títol de l’obra que l’espai cultural i gastronòmic  
Tarambana de Cardedeu acollirà aquest dissabte. El concert, que serà a les 20 h, 
tot coincidint amb els sopars, està basat en els contes breus de l’escriptor,  
periodista i dibuixant Pere Calders. Els relats aniran acompanyats, musicalment, 
d’una guitarra i un clarinet. Dani Codina serà l’actor principal, acompanyats pels 
instrumentistes Daniel Rubies i Oriol Garcia. L’obra va a càrrec de la companyia 
Professors substituïbles, una formació de tres artistes que donen vida a l’absurd i 
l’humor característic de Calders, tot combinant-los amb músiques molt diverses 
que van des de peces brasileres fins a la música klezmer. L’esdeveniment, que té 
un preu de 6 euros, presentarà entre 15 i 20 peces. 
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Tres dècades de creixemenet sostingut 
avalen la trajectòria de la companyia
Àgora és una empresa d’assessora-
ment i consultoria a PIMES que, des 
del seu naixement l'any 1987, ha con-
solidat una imatge de servei i quali-
tat en totes les seves àrees, amb un 
equip conformat per més de 40 pro-
fessionals.
En el decurs d'aquestes tres dècades, 
l'empresa ha dissenyat i incorporat 
nous serveis per cobrir les necessi-
tats dels clients i treballar conjun-
tament amb ells adaptant-se, així, a 
les constants novetats, obligacions i 
exigències de l’operativa empresa-
rial. La confiança i la comunicació 
entre client i consultor son el fona-
ment de l’èxit dels projectes i el pun-
tal de les relacions de llarga durada. 

AL CENTRE DE LA CIUTAT
La firma va néixer a la plaça Perpi-
nyà, al bell mig de Granollers, i oferia 
inicialment els serveis de Labo-
ral, Fiscal i Gestoria Administrativa.  
Mostrava així, en una declaració d'in-
tencions des del seu origen: la volun-
tat de tenir un vincle ferm i durador 
amb la societat de Granollers i el ter-
ritori que l’envolta. D'aquí va passar a 
les oficines del carrer Joan Prim on ha 
desesenvolupat la seva activitat fins 
al mes de setembre d'enguany que, 
després de quasi 12 mesos d'ade-
quació de l'edifici del carrer Josep 
Umbert, n'ha esdevingut la nova seu 
corporativa.  
Àgora ofereix assessorament fiscal 
i laboral (finançament bancari, àrea 
comptable), servei jurídic, recursos 
humans, assegurances de crèdit i cau-

UNA EMPRESA FAMILIAR AMB HISTÒRIA I UN GRAN FUTUR 

Sopar de gala en 
favor del Projecte 
Diabetis de  
l'Hospital de 
Granollers

Bona mostra del compromís soci-
al d'Àgora en el territori és el sopar 
que precisamaent avui dijous tindrà 
lloc al restaurant Can Jonc, d'Alella. 
L'Experiència Solidària i Gastronòmica 
és una iniciativa concebuda a a través 
d’un format gastronòmic d’alt nivell en 
un lloc idíl·lic, elegant i molt exclusiu. 
Aquesta iniciativa ha estat impulsada 
per la consultoria Àgora juntament 
amb el Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Oriental, i té la voluntat de repetir-se 
de forma anual per tal de contribuir a 
diferents projectes mèdics i/o socials.
En aquesta edició els fons recaptats 
es destinaran al Projecte Diabetis, un 
projecte en col·laboració amb l’Hos-
pital de Granollers per tal d’aconse-
guir crear una nova línia mèdica ori-
entada a la implantació de bombes 
d’insulina per a pacients diabètics. 

BOMBES D'INSULINA
Amb aquesta fórmula, els pacients 
diabètics podran gaudir d’un millor 
control de la seva diabetis prop de 
casa, estalviant-se desplaçaments 
a Barcelona cada 15 dies, amb més 
probabilitats de poder gaudir d’un 
d’aquests aparells ja que n’augmen-
tarem la disposició i sobretot d’una 
millor qualitat de vida i salut.
Conduirà l'acte com a madrina Ares 
Teixidó, actriu, col·laboradora i pre-
sentadora de Televisió de Catalunya 
entre altes canals, i completarà la 
vetllada un espectàcle de màgia com 
sempre sorprenent a càrrec del Mag 
Marin.

ÀPAT SOLIDARI

Col·laboració i patrocinis: el 
fort lligam amb el territori
Àgora ha estat i és a Granollers i és de 
Granollers. La implantació a la ciu-
tat i al seu entorn no és un accident 
sinó que des d'un primer moment 
l'empresa ha volgut deixar clar el seu 
compromís i arrelament en el territori. 
Així s'ha vinculat als principals es-
deveniments de la ciutat com ara La 
Mitja Marató a través del seu patrocini, 
i també amb els principals agents es-
portius i culturals, d'aquí el suport que 
fa al Teatre Auditori (TAG), a l'Associa-
ció Cultural i al Balonmano Granollers, 
entre d'altres. 
No acaba aquí però el suport i patro-
cini d'Àgora: col·laboren amb la festa 
major de Blancs i Blaus, amb el Gremi 
d'Hostaleria del Vallès Oriental, amb 

l'Hospital, organitzen vetllades so-
lidàries i també anualment celebren 
una festa, precisament al TAG, que 
aplega des de fa cinc anys unes 750 
persones entre amics, proveïdors i 
clients, amb un espectacle de primer 
nivell com a primordial al·licient: l'any 
passat va ser el muntatge 'Cabare-
ta' i l'anterior l'actuació del Mag Lari. 
A banda de l'esponsorització d'esde-
veniments i entitats, Àgora també té un 
paper notori i rellevant en el teixit eco-
nòmic de la comarca. Forma part de 
la Unió Empresarial Intersectorial, de 
l'associació Gran Centre, i Marc López, 
director executiu de la companyia, va 
ser designat l'any 2017 president de la 
patronal PIMEC Joves al Vallès Oriental.   

EL COMPROMÍS SOCIAL 

ció, inversions i gestió de patrimonis, 
consultoria estratègica i internacional, 
gestoria administrativa, protocol fa-
miliar, marques i protecció de dades.   
Àgora ha estat nomenada recent-
ment Ambaixadora Econòmica de 
la Confederació Empresarial An-
dorrana, fet que reafirma la seva 
aposta per la internacionalització de 
les empreses que li fan confiança. 
Any rere any, l'assessoria integral 
Àgora ha mantingut un creixement 
sostingut i ha incrementat i diver-
sificat la seva cartera de clients i 
també de serveis, fins a esdevenir 
clarament empresa de referència del 
sector a la comarca i una insígnia per 
a Granollers.

toni jiménez

La família Àgora al complert a les escales d’accés a la nova seu

toni jiménez

ELS PILARS DE L'EMPRESA: ORIENTACIÓ 
AL CLIENT, FORMACIÓ I ARRELAMENT
n Els tres eixos en els quals es fonamenta la praxi d'Àgora són la voluntat 
de servei al client, la formació i el compromís amb el territori.  L'orientació 
de totes les accions de l'empresa a millorar l'experiència dels seus 
usuaris i respondre eficientment a les necessitats canviants del mercat 
amb la incorporació de nous serveis té ún mateix objectiu: assessorar 
de manera integral empreses, professionals i particulars. I ho fa amb un 
equip que s'apropa al mig centenar de professionals. l per garantir el 
millor servei, compten amb el factor humà: la formació continuada dels 
professionals qualificats i especialitzats en els diferents àmbits, és un 
element clau de creixement juntament amb la qualitat (que garanteix el 
certificat ISO d'Applus) i l'ús de la tecnologia. A més, l'empresa ha mostrat 
un fort lligam amb Granollers i el seu entorn com fa palès el suport explícit 
al teixit comercial i associatiu, amb la col·laboració i patrocini als  
esdeveniments i entitats més representatives de la ciutat.

La família López i, de fons, el conjunt d’empleats de l’assessoria
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Unes 300 persones van participar 
dijous passat en l'acte d'inauguració 
del nou edifici de l'assessoria integral 
Àgora, una festa que va permetre a 
clients, proveïdors i representants 
del món social, polític i econòmic 
conèixer de primera mà quina serà 
la nova casa de la firma granollerina, 
amb visites guiades a l'interior de les 
instal·lacions i amenitzat per un cà-
tering a càrrec del Restaurant DO.
Aquest esdeveniment formalitzava 
allò que, ja de fet, s'havia produït uns 
dies enrere: el trasllat de l'empresa 
del carrer Joan Prim al nou edifici 
després de gairebé un any d'obres 
de remodelació que han convertit 
l'immoble en un espai emblemàtic. 
Una seu que transmet més adequa-
dament la imatge que els respon-
sables d'Àgora volen mostrar: una 
empresa rigorosa, solvent, transpa-
rent, moderna, accessible i dinàmica.  
Els seus responsables destaquen 
que “l’edifici reflecteix totalment 
la Imatge Àgora. Mostra realment 
l’estructura actual i el creixement 
exponencial que estem tenint any 
rere any. Aquest edifici ens dóna 
l'oportunitat de continuar sent un 
dels principals grups assessors a la 
demarcació, amb un ampli catàleg 
de serveis a les empreses”, explica 
Marc López, director executiu de la 
consultora, que juntament amb Sergi 
López, director executiu comercial, i el 
pare d'ambdós, Pere López, director 
general i fundador de l'empresa, van 

ser els encarregats d'obrir l'acte. 
Un acte al què va assistir el secre-
tari general del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, Jo-
sep Ginesta, l'alcalde de Grano-
llers, Josep Mayoral, i mossèn Jo-
sep Monfort, administrador de la 
Parròquies de Sant Esteve, que va 
procedir a la benedicció de l'edifici. 

UNA NOVA CENTRALITAT
Ginesta va destacar l'esforç que 
fan empreses com Àgora, per haver 
mantingut durant  més de 30 anys de 

trajectòria, una aposta per desenvo-
lupar-se al territori fins i tot en esce-
naris de crisi com el que la comarca i 
el país han patit en els darrers anys.
Per la seva banda, l'alcalde va desta-
car que l'espai que s'està configurant 
a l'entorn del carrer Josep Umbert 
representa una "nova centralitat", 
un pol d'activitat en el que hi hae els 
nous Jutjats, la seu de l'Il·lustre Col-
legi d'Advocats del Vallès Oriental 
(ICAVOR), despatxos professionals i 
empreses de serveis. Mayoral va lloar 
la implicació d'Àgora amb la ciutat i va 

considerar com un símbol el fet que el 
grup assessor ocupi ara un edifici que 
havia quedat en desús després de la 
fallid de l'empresa que l'havia ocupat 
amb anterioritat. Finalment, els ger-
mans Sergi i Marc López, van centrar 
les seves intervencions per agrair a 
l'equip d'arquitectes la seva implica-
ció en la remodalció, i van tenir una 
dedicatòria especial als seus pares 
per l'esforç que han fet per erigir el 
que ara és Àgora, i també el compro-
mís de la plantilla per fer possible el 
creixement de l'empresa.

Un icònic edifici de cinc 
plantes al costat dels jutjats
El nou edifici que esdevé seu cor-
porativa de l'assessoria i consultora 
compta amb 1.500 metres quadrats a 
tocar dels nous Jutjats de la ciutat, al 
carrer Josep Umbert, 129, a la canto-
nada amb el carrer Equador.
L'immoble, que s'ha remodelat com-
pletament, comprèn cinc plantes amb 
accessibilitat garantida per a perso-
nes amb mobilitat reduïda. Els espais 
diàfans i lluminosos permeten una 
compartimentació adequada de cada 
departament, amb una comunicació 
més fluïda entre ells. A banda de la 
facilitat d'aparcament, ja que la seu 
compta amb un pàrquing propi per a 
clients, la seu es troba a escassos cinc 
minuts de l'estació de tren de Grano-
llers Centre. A banda que la proximitat 
de serveis com els jutjats i altres or-

ganismes oficials i jurídics recurrents 
afavoreix la rapidesa en els tràmits 
dels clients i permet oferir un servei 
més òptim. 
L'edifici  també disposa d'un auditori per 
acollir esdeveniments i presentacions.  
L'espai havia estat ocupat per Ifag In-
genieria SA, empresa que va tancar el 
2010 després de declarar-se en con-
curs de creditors. Des de llavors, l'edi-
fici havia estat desocupat.
Unes 50 persones treballaran en 
aquest espai dividides en les àrees de 
Consultoria, Gestoria administrativa, 
Legal, Recursos Humans, Asseguran-
ces i Àrea Econòmica. Àmbits en els 
que ofereixen solucions a mida a grans 
empreses, pimes, autònoms i particu-
lars. Àgora manté la seu de Joan Prim 
per dedicar-la a altres usos.

La consultora Àgora completa el seu 
trasllat en una festa multitudinària

LA FESTA D'INAUGURACIÓ

EL NOU EMBLEMA 

"Aquesta seu s'inscriu en una nova 
centralitat a la ciutat. Àgora mostra 
una gran implicació amb Granollers"

JOSEP MAYORAL
Alcalde de Granollers

"És d'agrair que empreses com el cas 
d'Àgora apostin per desenvolupar-se 
al territori"

JOSEP GINESTA
Secretari general de Treball

"En un dia tan especial com el d'avui 
vull agrair especialment als meus 
pares el seu esforç per construir l'em-
presa que som ara"

MARC LÓPEZ
Director executiu d'Àgora

toni jiménez

La seu a vista de dron, entre els carrers Josep Umbert i Equador

La festa va aplegar clients, proveïdors i representants de la vida económica, política i social de la ciutat

xavier solanas

“Som el que som gràcies a l’esforç de 
totes les persones que conformen 
l’equip d’Àgora”

SERGI LÓPEZ
Director executiu comercial
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xavier solanas

ESTRENA AMB VIPS  Dijous va tenir lloc el bateig oficial de l'immoble, que va comptar amb la presència de l'alcalde i del secretari de Treball de la Generalitat

Àgora inaugura nova seu corporativa, 
un edifici emblemàtic a Josep Umbert
MARC LÓPEZ
Director executiu, va dedicar 
un agraïment emotiu als seus 
pares i empleats per haver 
fet possible el creixement de 
l'empresa durant tres dècades

JOSEP GINESTA
El representant del govern 
català va aplaudir Àgora per 
la seva aposta i arrelament 
a Granollers i la comarca

JOSEP MAYORAL
L'alcalde de Granollers va 
destacar la "nova centralitat" 
que representa la zona on 
ara s'ubica l'assessoria

PERE LÓPEZ
Director general de la firma, 
va agrair els assistents que 
acompanyessin Àgora en 
aquest dia tan especial 

COMPROMÍS AMB EL TERRITORI
LA FIRMA, QUE VA NÉIXER L'ANY 1987, 
FA COSTAT A LES PRINCIPALS ENTITATS  
I ESDEVENIMENTS DE GRANOLLERS

UNA GRAN EMPRESA FAMILIAR
L'EMPRESARI PERE LÓPEZ, I ELS SEUS FILLS 
SERGI I MARC, LIDEREN  LA COMPANYIA 
QUE TÉ A GRANOLLERS UNS 50 EMPLEATS

UNES 300 PERSONES  
ASSISTEIXEN A L'ESTRENA

Treballadors, proveïdors i representants del teixit, 
econòmic, social i polític de Granollers van voler ser 
presents en la inauguració del nou i singular edifici

Mossèn Josep Monfort va beneir el nou edici en presència de les autoritats i els responsables d'Àgora


