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93 879 28 92
M E R C A T  I M M O B I L I A R I

NAUS LLOGUER

Granollers. P. Industrial 
Congost carrer Mataró, nau 
de 291 m2 en planta + 100 
m2 altell + patis tancats al 
davant i al darrera, totes les 
instal.lacions semi nova!!! 
Impecable!!!! PREU 1.500 € 
Aval bancari.

Les Franqueses P. I. Pla de 
Llerona, carrer Alemanya, 
nau de 264 m2., en planta, 
pati davanter tancat de 138 
m2., altura útil interior de 
7,50 m. Impecable. Preu: 
1.500 €

Canovelles. P. I. can Caste-
lls, carrer avgda. can Caste-
lls, nau de 480 m2 i 400 m2. 
de pati, tancat altell, oficina, 
vestuari, instal.lacions, igni-
fugada, amb moll de càrrega. 
Preu 2.000€

Canovelles, P.I. Can Castells. 
Carrer Industria (costat benzine-
ra) 300 m2. en planta + oficina 
en altell, pati davanter tancat 
de 100 m2., vestuari, wc, arxiu, 
dutxa, serveis de llum, aigua, 
alarma, al dia, mànega contra 
incendis, totalment ignifugada!!! 
Preu: 1.700 €

Montornes. P.I. sector-H 
(Lucta-butano), nau de 551 
m2 en planta + 217 m2. altell, 
oficines equipades, totes les 
instal.lacions. Preu 3.400€

Carretera Granollers a Car-
dedeu. P. I. can Jonc nau 
“logística” de 2.500 m2. en 
planta + 300 m2 altell oficines 
equipades, totes les instal.la-
cions. Recinte tancat!!! Semi 
nova!!! Preu: 15.400€

GRANOLLERS.  Nova construcció edifici comercial i 
d'oficines en venda i lloguer al Passeig Fluvial c/Mataró.

Granollers. Barri Tres Torres, 
carrer Lluis Companys, núm 
21, local de 65 m2. ideal 
botiga o despatx , totalment 
acabat, aparador, portes me-
tal.líques subministres al dia, 
llum/aigua. Preu 500€

Canovelles. Passeig de la 
Ribera, local 41 m2., total-
ment acabat, vidrieres, portes 
metál.liques, llum, aigua, wc, 
zona de molt pas!!! LLoguer: 
550€  Venda: 116.000€

PÀRQUING LLOGUER

Granollers, carrer Isaac Albeniz 
(darrera Palau Olímpic), plaça 
gran, fàcil accés. Preu 65€

Granollers. Passeig de la Mun-
tanya, 141, fàcil accés (primera 
planta), per a cotxe petit!! Preu: 
lloguer 50 € Venda 12.000€

Les Franqueses, carrer Sant 
Joaquim, 44. Plaça gran 3 x 
5 metres, fàcil accés, edifici 
NOU!! Preu LLOGUER: 60€ 
VENDA: 18.000€

Granollers. Carrer Foment 
(sota cinemes oscars), primer 
pis, plaça gran fàcil accés. 
Preu 70€

PISOS LLOGUER

Cardedeu. Carrer Corró aprop 
estació tren, apartament de 40 
m2., menjador, cuina ameri-
cana, 1 habit., bany, parquet, 
calefacció gas ciutat, aire 
cond., pocs veïns, despeses 
comunitat incloses. Preu 450 
€ Venda: 120.000 €

LOCALS LLOGUER

Granollers, carrer Ponent, 
local 126 m2., totes les ins-
tal.lacions, vidrieres, portes 
metàl.liques etc. Totalment 
acabat!!! Preu 1.000 € 

Granollers, carrer Princesa, 
cantonada anníbal, local de 
180 m2., divisions fetes amb 
mobiliari d’oficina, 3 banys, 
aire condicionat fred/calor, 
ideal centre mèdic ó similar 
totalment acabat de tot. Preu 
1.400€

Granollers, c/ Isaac Albeniz, 
zona Palau d’ Esports Olímpic, 
local de 125 m2., totalment 
acabat i amb instal.lacions, 
vidrieres, portes metàl.liques, 
lavabo, força, etc. Preu 690 €. 
Venda 200.000€

Bigues i Riells. P.I. can Barri, 
carrer -S. Nau 270 m2. en 
planta mides: 10x 27 m. pati 
davanter de 140 m2. tancat, 
totes les instal.lacions. Preu: 
900€

Canovelles. P. I. can Castells, 
carrer Juan de la Cierva, nau 
de 576 n2, en planta + 65 m2. 
altell oficines mides 48 x 12 
metres, pati davanter de 120 
m2., instal.lacions ignifugada. 
Preu: 3.000€

Granollers. P. I. Coll de la 
Manya, carrer Severo Ochoa, 
nau de 451 m2. en planta + 60 
m2., oficines en altell, wc-ves-
tuari, llum-força 54 kw-aigua, 
instal.lacions actualitzades, 
ignifugada. Preu 1.500€

NAUS EN VENDA

Sant Antoni Vilamajor, Polígon 
industrial, nau semi nova (5 anys), 
planta 310 m2., altell 120 m2., 
pati davanter tancat i vallat de 
340 m2., oficines, llum, força, 
aigua, instal. al dia. Impecable!!! 
Preu 310.000 €
OPORTUNITAT!!

Canovelles. P. I. can Castells, 
carrer Carles Buhigas, nau de 
302 m2. en planta + 280 m2. 
altell, totes les instal.lacions, 
llum, aigua, força, al dia ofici-
nes, wc, vestuaris, etc. Preu 
421.000€ 

PISOS VENDA

Granollers. Carrer Sant Anto-
ni Ma Claret/ cantonada carrer 
Esteve Terrades. Átic dúplex 
de 134 m2. total., 3 habit., 
bany, lavabo, golfes, terras-
sa, calefacció, ascensor, aire 
cond., tot exterior. Pocs anys. 
Impecable!!! Preu: 330.000 €  
Pàrquing opcional.



�����������������������

�
��

��
��
�
��

��

���������������������������

�����

�����

��������

�������������������������

���������������

��
���

���
��

���

�����

������

�����
�����
��������
����������

�
��

��
��
�
��

��
�

��
��
��



ÁTICO EN VENTA
* TODO EXTERIOR.

* ZONA BIMBO.
* PATIO, PARKING

Y TRASTERO.
* MUY CONFORTABLE.

TEL. 93.879.25.03

DE PARTICULAR
A PARTICULAR

PISOS EN CONSTRUCIÓN
EN VENTA:

2 ATICOS - 1 PRIMER PISO - 
1 PLANTA BAJA. ASCENSOR.
CON OPCIÓN A PARKING.

BELLAVISTA (LADO HOSPITAL)
desde 210.000 euros

TEL. 93.846.51.27
607.445.122

ABSTENERSE AGENCIAS



ALUMINIOS · BARANDAS · TOLDOS

BARANDAS DE ALUMINIO EXTERIORES
TECHOS DE ALUMINIO

CRISTALESMOSQUITERAS PERSIANAS

20 años de experiencia en nuestro sectoralubatol@hotmail.com

Tel / Fax: 93 842 40 13

· Instalador profesional Llaza Partner. 
· Presupuesto personalizado y sin compromiso.

· Fabricación propia.
· Montaje y reparación de todos nuestros productos.

Tlf./Fax 93 870 68 42
Sant Jaume, 10-12 1r 1a
08400 Granollers. Barcelona
mbellavista@propla.net

• Local planta baixa al carrer Al-
fons IV de Granollers. 120 m2.  5 
m. de façana. Preu: 2.000 €/mes.
• Local planta baixa al carrer Sant 
Jaume de Granollers  (al costat del 
Mercadona). 130 m2. Sortida de 
fums. Preu:  850 €/mes.
• Local planta baixa a Les Fran-
queses del Vallés.  Ctra. de Ribes  
280 m2  12 m de façana. Sortida 
a 2 carrers. Totalment acabat. Al 
costat escola. Preu: 1.800€/mes 
• Local al centre de Lliçà d’Amunt. 
Cantonada, 50 m2 en planta baixa 
i 50 m2. de sòtan. Acabat. Aire 
condicional. Parquet, Preu: 800€/
mes.
• Local planta baixa al Passatge St. 
Bartomeu, al costat Mercat Sant 
Carles. 22 m2. a la planta baixa i 
25 m2. Planta pis. Totes les instal.
lacions. Preu: 700 €/mes.
• Local al carrer Ponent de Grano-
llers (al costat del teatre auditori) 
1.000 m2.  Totes les instal.lacions. 
Totalment acabat. 
• Local planta baixa al carrer Bar-
celona de Granollers. 110 m2. Par-
quet, vidrieres, persianes i aseo. 
Preu: 600 €/mes.
• Pàrquing al carrer Torras i Bages 
de Granollers. Preu: 80 €/mes.
• Nau a Les Franqueses del Vallés. 
385 m2. Planta baixa més 120 m2. 
D’altell. Preu: 1.500€/mes.
• Nau al Polígon Font del Ràdium 
de Granollers.  390 m2. I  100 m2. 
de pati. Preu: 750€/mes, el primer 
any.

EN VENDA

• Pis planta baixa a La Roca del Va-
llés.  67 m2., 3 habitacions, 1 bany, 
1 aseo, menjador-sala d’estar, 
cuina,  terrassa de  30 m2.  Preu: 
250.000€

• Pis a Les Franqueses del Va-
llés (davant estació) 4 anys 
d’antiguitat.  80 m2. més 40 m2. 
de terrassa. Acabats de molta qua-
litat. 2 habitacions dobles (1 suite). 
Parking i traster. Preu: 258.000€

• Pis a la Plaça Maluquer i Salva-
dor ( davant hotel Europa). 123 
m2. Tot exterior, traster i terrat 
privat. A reformar.
• Pis sobreàtic a Granollers. 140 
m2. Menjador-estar de 40 m2. 4 
habitacions, 1 despatx, 1 bany, 1 
aseo, parquet, calefacció, terrasses 
de 160 m2. Preu:  370.000 €
• Torre a Can Camp de l’Ametlla 
del Vallés. Cantonada. Terreny 
de 600 m2. 300 m2. Construïts, 
4 habitacions dobles, menjador-
estar de 40 m2. Cuina de 30 m2. 
Dos banys, 1 aseo, bodega.  Preu  
571.000 €
• Torre a Can Duràn. 1.100 m2. De 
terreny, 270 m2. Construïts  Men-
jador-estar de 70 m2.  4 habitacio-
ns dobles, 4 banys. Estudi,  70 m2. 
de  terrasses. Casa de disseny amb 
materials de molta qualitat. Preu:  
1.200.000€ 
• Parking cèntric a Granollers. 
Preu:  28.000€

• Despatx al centre de Granollers 
(Edifici Vila Oberta). 270 m2  Preu:  
421.000€

• Pis cèntric a Granollers.  Moblat. 
109 m2.  4 habitacions (3 dobles) 
menjador-estar de 40 m2. Cuina 
gran. Preu: 900 €/mes. Pàrquing 
opcional. 
• 2 Pisos reformats a estrenar al 
centre de Granollers. Plaça Beren-
gé.  3 habitacions, menjador-estar, 
cuina, 2 banys, sols 2 veïns. Preu:  
700 €/mes.
• Estudi cèntric prop Plaça de la 
Corona.1 habitació, 1 bany, cuina 
americana, menjador, tot exterior 
amb balcons i molt sol. Preu: 550€.
• Estudi cèntric carrer Rafael de 
Casanovas, 1 habitació, 1 bany, 
menjador, cuina americana. Preu: 
450 €/mes.
• Estudi carrer Princesa, 1 habi-
tació, 1 bany, menjador, cuina i 
terrassa. 1 plaça de parking. Preu 
550 € /mes.
• Planta baixa amb pati al carrer 
Corró. 2 habitacions, cuina amb 
electrodomèstics. 1 bany, menja-
dor i annexe al pati per quarto de 
rentadora. Preu: 700 €/mes.
• Pis cèntric al carrer Torres i Ba-
ges, 8è. Molt bones vistes, 3 ha-
bitacions, menjador gran, cuina i 
quarto de rentar, 1 bany. Preu 650 
€/mes. 
• Despatx al carrer Girona de 
Granollers .  60 m2. Cantonada. 
Molta llum. Separacions Preu: 
450€�/mes.
• Despatx carrer Museu de Grano-
llers.  23 m2.  Preu: 230 Euros/mes
• Local a les Galeries Sant Carles 
de Granollers.  20 m2. En planta 
més 20 m2 d’altell. 350€�/mes el 
primer any.

• Local planta baixa  al costat 
Pavelló Olímpic. Cantonada a dos 
carrers,  315 m2., 25 m. de façana. 
Preu:  715.000 €.
• Parcel·les a Can Duran.  800 m2.  
Preu: 280.000 �    1.300 m2. Preu: 
330.000€

• Casa a La Roca del Vallés (Can 
Borrell)  198 m2. Pati de 250m. 4 
habitacions, 2 banys i 1 aseo, ga-
ratge 2 cotxes. Preu:  430.000 €.
• Casa en venda a Granollers al ca-
rrer Joan Prim 10 m de façana per 
48 m. De profunditat. Sortida a 2 
carreres. Preu:  900.000€

• Casa en venda a Granollers al 
carrer Tarafa.  9 m. de façana per  
13 m. de fondària . 1 vivenda a la 
planta baixa i 1 vivenda al 1er. Pis. 
Preu:  450.000€

EN   LLOGUER
• Pisos nous a estrenar cèntrics. 
Sense mobles, 1 habitació, 1 bany, 
menjador, cuina  americana,  Preu: 
560 Euros/mes. De 2 habitacions 
Preu: 660 €/mes.
• Pis al carrer Rafael de Casanova 
( Ponent). Moblat, 3 habitacions, 1 
bany, cuina, menjador-estar, bal-
có. Preu: 640€/mes.
• Pis al carrer Josep Umbert  (prop 
Hotel Ciutat de Granollers). 85 m2. 
4 habitacions, menjador-estar, cui-
na, 1 bany, 1 aseo. Parking. Preu:  
600 €/mes





compramos oro
TASACIÓN SIN COMPROMISO

gestioneldorado@gmail.com

GRANOLLERS
Joan Prim 119

93.846.43.62

RECUPERACIÓN sin coste añadido antes de 7 días

MOLLET
Rambla Pompeu Fabra 67

93.570.52.79

14,50 €/gr

-CASA cèntrica amb jardí, al C/ Argentina, de Granollers, de 300 m2, 
a ESTRENAR: ceràmiques porcelanosa, marbres importació, cuina Sie-
màtic, sanitari Vitra, sistema de seguretat integral, domotització, càma-
res de vigilància, piscina desvordant, garatge per a 4-6 cotxes.

-Pisos de Compra a SANTA AGNÈS DE MALANYANES: obra singular a estrenar, 
elements de restauració, domotització, càmara de vigilància. De 2-3 i 4 habitacions.

-PISOS i locals nous al centre de La Roca, venda i lloguer amb opció de compra.
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CONSTRUCCIONS CLASCÀ, S.L.
C/ Catalunya 138, baixos 
08430 La Roca del Vallès 

Telf. 93 842 23 23
LA ROCA DEL VALLES. OPORTUNITAT!!!.
Planta Baixa, situada al C/ Gayarre, 33, baixos, distri-
buïda en rebedor, cuina, menjador, dues habitacions 
i un bany, més ampli pati d’uns 40 metres quadrats. 
Preu: 178.000,00 Euros.



és noticia
El Parlament Europeu 
reclama més esforços per 
lluitar contra el càncer de pit

És la principal causa de mort entre 
les europees de 35 a 39 anys

El Parlament Europeu ha reclamat 
que tots els Estats membres intro-
dueixin la mamografia per poder 
detectar a temps el càncer de pit, 
com ja fan alguns països com Es-
panya. En una declaració escrita, 
subscrita per 381 diputats, es re-
corda que aquest tipus de càncer 
constitueix la principal causa de 
mort entre les europees de 35 a 59 
anys. De fet, es calcula que cada 
any moren unes 90.000 dones per 
aquesta malaltia a la UE i que unes 
300.000 més són diagnosticades.

La declaració escrita sol·licita als 
Estats membres que “introdueixin 
a nivell nacional la detecció precoç 
mitjançant la mamografia” del càn-
cer de pit. El text també assenyala 
que, d’aquesta manera, es podria 
reduir “el nombre de defuncions 
per càncer de pit fins a un 35% 
entre les dones europees de 50 a 
69 anys.

Per aquest motiu, l’Eurocambra 
sol·licita a la Comissió que “presen-
ti cada dos anys un informe” que 
avaluï com s’ha realitzat aquesta 
detecció precoç en tots els països 
de la Unió.

Els eurodiputats també han de-
manat que s’organitzin “unitats 
multidisciplinars de càncer de pit 
per al 2016” a cada Estat mem-
bre. També reclama a la Comissió 
que “presenti estadístiques actua-
litzades i fiables” sobre la malaltia, 
“doni suport al desenvolupament de 
registres estatals de càncer” i hi “fa-
ciliti el finançament” adequat.

PER LAMALLA.CAT / ACPG

E-mail: gestoriacoll@gestoriacoll. com
Tel. 93 879 31 36  Fax  93 879 00 94

COMPRA-VENDA I LLOGUER- 

PISOS-CASES-TORRES-LOCALS......
Avgda.Prat de la Riba, 25 aptat.283-08400 Granollers

PISOS EN VENDA

REF. 1435-PIS-GRANOLLERS-Tres 
Torres. Sup. aprox. 100 m2., menjador, 
cuina, 1 suite, 3 habit.,1bany, balcó, 
calefacció, parquing.

REF. 1464-UNIFAMILIAR-VILANOVA 
DEL V., Sup 230 m2., aprox. menjador, 
cuina amb electrodomèstics, 1 suite, 4 
habi., 1 bany, 1servei, garatge 3 cotxes, 
calefacció, instal.lació a. cond., terres de 
gres, tancaments alumini.

REF. 1501-PIS-GRANOLLERS. Estació 
de França. Sup. 74 m2., menjador, cuina, 
3 habit., 1bany, calefacció, ascensor.

REF. 1511-PIS-GRANOLLERS. Tres 
Torres. Sup. 70 m2., menjador 25 
m2., cuina, 3 habit., 1bany, aire cond., 
calefacció, balcó, parquing.

REF. 1536-UNIFAMILIAR-GRANO-
LLERS. Zona Fátima. Sup. aprox. 150 
m2., menjador, cuina, 3 habit., sala 
de jocs, bany, servei, altell, parquet, 
calefacció, balcó.

REF. 1580-PIS-GRANOLLERS. Zona 
Autobusos. Sup. aprox. 70 m2., men-
jador, cuina, 2 habit., 1bany, balcó, 
calefacció, piscina comunitària.

REF. 1595-PIS-LA ROCA DEL V. Sup. 
aprox. 65 m2., menjador, cuina, 2 habit., 
bany, balcó, parquing, calefacció, aire 
cond., menjador, zona comunitària 
piscina, pista de tenis.

REF. 1624-PIS-GRANOLLERS. 1er. 
Marques de Les Franqueses. Sup. 
aprox. 85 m2., menjador, cuina, 2 habit., 
bany, servei, balcó, calefacció, parquing, 
terres parquet, tancaments alumini.

REF. 1626-PIS-MONTMELO. Zona 
centre. Sup. 98 m., menjador, cuina, 3 
habit., bany, 1 servei, 1balcó.

PISOS LLOGUER

REF. 1548-PIS-GRANOLLERS. Zona 
Font Verda. Sup. aprox. 75 m2., men-
jador, cuina, 4 habit., 1bany, ascensor, 
balcó. Preu: 650 euros.

REF. 1562-PIS-GRANOLLERS. Cal 
Mònic. Sup. aprox. 70 m2., menjador, 
cuina, 3 habit., tancaments alumini, 
ascensor. Preu: 550 euros.

REF. 1565-PIS-LES FRANQUESES-
BELLAVISTA. Sup. aprox. 100 m2., 
menjador, cuina, 4 habit., 1bany, ca-
lefacció, 2 balcons, edifici de 2 veïns. 
Preu: 800 euros

REF. 1591-PIS-GRANOLLERS, C/ 
Girona. Sup. aprox. 100 m2., menja-
dor, cuina, 3 habit., bany, 2 balcons, 
ascensor, calefacció, parquing. Preu 
650 euros

REF. 1603-PIS-GRANOLLERS. C/ 
Fontanella, menjador, cuina, 1 habitació, 
bany, terrassa, electrodomèstics. Preu 
515 euros

REF. 1605-PIS-GRANOLLERS. C/ Ro-
ger de Llúria, menjador, cuina, 3 habit., 
servei, ascensor. Preu: 540 euros

REF. 1628-PIS-GRANOLLERS. C/ 
Corró, menjador, cuina, 3 habit., bany, 
2 balcons. Preu 525 euros.

Per publicitat!
www.eltotgranollers.cat

93 879 59 10
93 879 59 03

CARDEDEU, RESID. CAN MIRET
ESPECTACULAR TORRE  300 m2, 3 DORMITORIS MOLT AMPLIS + ZONA EST 

20M2. MENJADOR 50M2, GARATGE (5), LLAR DE FOC ESPECTACULAR
PARCEL.LA 850M2 AMB PISCINA, JACUZZI, PORXO BARBACOA 

PREU 550.000€ URGEIX VENDA
93 871 32 16



 

Roger de Flor, 2
Granollers - Barcelona
e-mail: info@soesgestio.com

SOLUCIONES EN: EMBARGOS - FINANCIACION - SUBASTAS - TRAMITACION HIPOTECAS - ETC

 

Edifici Josep UmbertEdifici Josep Umbert

LOCALS COMERCIALS, PISOS, DÚPLEX, PLACES DE PÀRQUING I TRASTERSLOCALS COMERCIALS, PISOS, DÚPLEX, PLACES DE PÀRQUING I TRASTERS

OBRA NOVA

GRANOLLERS-CENTRO. Piso de 90 
m2., junto a mercado de Sant Carles, 
3 hab., 2 baños, terraza de 32,5 m2., 
asc., con acabados de alto nivel. Pocos 
vecinos. 450.759 euros
GRANOLLERS-CENTRO. De 2 hab., 
3 hab. y dúplex-terrazas, parking y 
trasteros. Fantástica situación.
GRANOLLERS-ZONA TEATRO. De 
1 hab.,  2 hab., 3 hab. y dúplex zona 
tranquila, acabados 1a. calidad.

Ref. 5064 LA GARRIGA. POL. 
IND. CAN TERRERS. Nave a 
estrenar de 600 m2. + 200 m2. de 
patio. Excel. ubicación y comuni-
cación. 2.650 euros/mes

NAVES EN VENTA

Ref. 4040. POl. IND. 
L’AMETLLA PARC 470 m2. 
Todas las instalaciones, oficinas, 
vestuarios, fuerza, patios, excel. 
comunicación. 285.000 euros

Ref. 4037 LA GARRIGA. POL. 
IND. CAN TERRERS. Nueva pro-
moción naves 515  m2. con patios 
y altillos. Exc. ubicación y comun. 
630.000 euros (104.8 mill.)

Ref. 4039 NAVES-NUEVA 
PROMOCIÓN-POL. IND. 
CONGOST. Exc. comunicación, 
a partir de 220 m2., de pl. y 220 
m2. altillo, altura útil 7 metros.

PISOS EN VENTA 

Ref. 1544 CANOVELLES 
(LADO POLICIA) SEMINUE-
VO. 3 hab., 1 baño, aluminio, 
gres y parket, calef., terraza, tras-
tero, opción muebles. 192.000 
euros

Ref. 1551 GRANOLLERS. 
ROGER DE FLOR, 100 m2., 
4 hab. 2 dobles, baño, cocina 
nueva, calef., a/acond., ascen-
sor, aluminio, balcón grande, 
reformado. Ocasión!! 235.000 
euros

Ref. 1553 GRANOLLERS. 
Piso en venta 80 m2., 3 hab., 
1suite, 1aseo con columna hi-
dromasaje, calef., alum., patio 
100 m2., barbacoa, parking 
y trastero. Piso reformado de 
diseño. 275.000 euros

Ref. 1545 CENTRO. 80 
m2., 4 hab., 1 baño, calef., 
ascens., aluminio, parking 
opc. 240.000 euros

Ref. 1550 CANOVELLES 
C/ MOLÍ. 70 m2., 2 hab. 
dobles, balcón, gres, aluminio, 
perfecto estado. 170.000 
euros

Ref. 1543 DÚPLEX . STA. 
EULÀLIA DE R. 3 hab., es-
tudio, 2 baños, calefac. gres, 
A/A, park. coche y moto, semi-
nuevo. 270.500 euros

Ref. 1554 GRANOLLERS-
CENTRO. C/Gerona, 3 habit. 
dobles, 2 baños, calefac., 2 
aseos, gres, puertas roble, re-
cién refor. 270.000 euros

C O M E R C I A LI N D U S T R I A L
NAVE EN ALQUILER

Ref. 5070 GRANOLLERS. 
Nave de 495 m2. con instalación 
eléctrica, anti-incendios, toda de 
hormigón, patio comunitario. 
También opcional compra, ex-
celente comunicación. 1.800 
euros/mes.

Ref. 5071 POL. IND. MON-
GUIT. Nave de 310 m + 100 
altillo oficinas, lavabos, vestidores, 
instalaciones todas, patio. Precio 
1.400 euros/mes.

Ref. 5069 POL. IND. CAN 
CASTELLS. 600 m2. planta, 
200 m2. altillo, despachos, 2 
puertas, ves agua, luz-fuerza, 
todas las instalaciones. 2.500 
euros/mes. 

Ref. 1542 GRANOLLERS 
CÉNTRICO. 3 hab., 1 baño, 
calef. gas ciudad. 158.000 
euros

Ref. 1511 CENTRO DE 
GRANOLLERS. GRAN OCA-
SIÓN. Piso de 4 hab., calef., 
aluminio, ascensor, todo exterior, 
cocina nueva, galeria. Precio 
175.000 euros

Ref. 1555 GRANOLLERS. 
55 m2., 3 habit.,1baño, cale-
fac., aluminio, 3o s/a. Precio 
126.000 euros

Ref. 1548 GRANOLLERS-
CÉNTRICO. 60 m2., 2 hab., 
baño, calefac., ascensor, par-
quet. 160.000 euros

tel. 93 861 3628 / 609 780 080 - fax. 93 861 3405

Ref. 1509 GRANOLLERS-
CENTRO. 4 hab., 1 baño, 1 
aseo-ducha, A/A bomba de 
calor, parket, aluminio, balcón 
y terraza. Opción muebles. 
275.000 euros Alquiler 
opción compra

Ref. 1549  CANOVELLES. 
LADO PLAZA JUVENTUD!!! 
80 m2., 3 hab. (2 dobles), ca-
lef., baño, gas ciudad. Sólo  3 
vecinos!!. 170.000 euros

Ref. 1519 GRANOLLERS. 
150 m2., 4 habit. (1suite), 2 
baños, asc., calefac., aluminio, 
terraza, sólo 3 vecinos, gran co-
medor, !OCASIÓN!! 480.000 
euros.

PISOS EN ALQUILER
Ref. 0785 CANOVELLES. 3 
habit., 1 baño, aluminio-climalit, 
comunidad más ibi incluido 3o 
s/a. 525 euros/mes.

Ref. 0186 CANOVELLES. 
3 hab., baño, calefac., gres, 
aluminio, amueblado. 525 
euros/mes.

Ref. 0187 GRANOLLERS. 70 
m2., 2 habit., baño, aluminio, cale-
fac., gres, semi-nuevo, amueblado 
5o s/a. 550 euros/mes.

Ref. 0188 GRANOLLERS CEN-
TRO. 4 habit., 2 baños, calefac., 
a/cond., ascensor, parquet, gres, 
climalit, amueblado, parking op-
cional. 750 euros/mes.

Ref.0190 CANOVELLES CEN-
TRO. 3 habit., baño, calefac., 
aluminio, buena situación. 630 
euros/mes.

CASA EN VENTA

Ref. 7102 UNIFAMILIAR-CENTRO 
PUEBLO. VILANOVA DEL VALLES. 
190 m2., 3 hab.(1 suite con vestidor), 
2 baños, calefacc., aluminio, gres, 
gas ciudad, galeria, 2 terrazas, 
roble, garaje !Fantástico!!! Ocasión 
410.000 euros
Ref. 7101 CASA-GRANOLLERS. 
240 m2., 3 hab., 2 baños, gres, 
aluminio, A /A bomba de calor, local 
comercial en planta baja, terraza, pa-
tio, reformada de 1 año. Ideal vivienda 
con negocio. 420.000 euros

Ref. 0189 GRANOLLERS 
CENTRO. Ático 3 habit. (1sui-
te), 1aseo, aluminio, ascensor, 
calefac., terrazas, soleado, sólo 4 
vecinos. 675 euros/mes.

LOCALES
EN TRASPASO Y ALQUILER

 
REF. 2138 LOCAL CÉNTRICO. 
1.000 M2., A/A, bomba calor, 
divisiones, luz, suelos, lavabos, 
instalaciones. Precio consultar.

Ref. 2139. LOCAL CÉNTRICO, 
63 m2., obra nueva, amplia 
fachada.

Ref. 2141 CANOVELLES. Local 
en alquiler zona comercial de 110 
m2., 2 escaparates, luz, a/a, 
aseo, estanterias, mostradores, 
para entrar. 900 euros/mes

Ref. 2140. LOCAL CÉNTRICO, 
c/ ponent, delante teatro, 85 m2., 
cualquier negocio.  
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VENDA

LLOGUER

-Les Franqueses, Bellavista, PIS, 3 hab., bany, menjador, cuina, saf., 2 balcons. Preu 450 euros.

-Les Franqueses, Ctra. de Cànoves, PIS, seminou, 2 hab., bany, menjador amb cuina americana, 

BALCÓ, calef. elect., aire cond. Preu 525 euros (comunitat inclosa).

-La Garriga, zona església, PIS, 2 hab., bany, menjador, cuina, balcó, calefac., PARKING inclòs. 

Preu 600 euros (comunitat inclosa).

-Les Franqueses, zona Ctra. de Cànoves, PIS, seminou, 3 hab., 2 banys, menjador amb sortida 

BALCÖ, cuina, saf., calefac., asc. Preu 630 euros (comunitat inclosa).

Possibilitat venda 215.000 euros.

-Les Franqueses, Ctra. de Cànoves, MAGATZEM, 250 M2 més PATI 160 M2. Preu 500 euros

Les Franqueses, Plaça Espolsada, PIS, 
seminou, 2 hab., bany, menjador amb 
cuina americana, balcó, bomba calor, 
TERRASSA i TRASTER particulars, asc. 
Preu 575 euros (comunitat inclosa).

Les Franqueses, NOVA PROMOCIÓ, 
zona Til.lers, PISOS de 2 i 3 hab., bany, 
menjador amb cuina americana, balcó, 
calefac., asc., PÀRKING inclòs. Preus 625 
i 675 euros (comunitat inclosa). Possibilitat 
venda pisos 2 hab. Preu 180.000 euros.

Les Franqueses, Ctra. de Ribes, PTA. 
BAIXA NOVA, 2 hab, bany, menja-
dor amb cuina oberta, TERRASSA, 
bomba calor, zona comunitària amb 
piscina, PARKING inclòs. Preu 575 
euros (despeses incloses).

Les Franqueses,
zona esportiva,
PISOS NOUS,
2 hab., bany, cuina, 
menjador amb
sortida BALCÓ,
calefac., aire cond., 
asc., pàrquing.
Preu 194.200 euros.
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OBRA NOVA XALETS AÏLLATS - VENDA I LLOGUER DE NAUS INDUSTRIALS - Z. VALLÈS ORIENTAL.
Visiteu la nostra pàgina web www.vimosa.com

Ref. 1529 GRANOLLERS Plaça de les Hortes. 
Pis semi nou de 60m2, menjador sortida 
balcó, cuina office, bany complet, 2 habita-
cions dobles, calefacció, aire cond., ascensor, 
traster. De lloguer amb opció a compra

POLG. CAN MAGRE STA. EULALIA- 
Pròxima C-17 Venda i lloguer
-Naus de 324m2 a 1.200m2 en planta 
+ altells, patis, entrada de tràilers i 
molls de carrega.

LES FRANQUESES POLG. IND. Costat 
Ronda Nord Granollers Venda i 
lloguer
-Nau de 600m2 mes altell amb entra-
da de camions
-2 Naus en parcel.la de 2500m2. 
1.254m2 en planta+2 altells de 
200m2, molls de càrrega i entrada 
de tràilers.
LLIÇÀ DE VALL-Costat C-17 i entrada 
A-7-  2 Naus en parcel.la de 5200m2 
cada una 2.600m2 planta+altell, en-
trada tràilers, 11 m. alçada.Totalment 
diàfanes, disponibles a LLOGUER

NAUS VENDA/LLOGUER

PISOS DE LLOGUER
A LA TORRETA, GRANOLLERS,

CANOVELLES I LES FRANQUESES

Ref. 2037 ZONA GRANOLLERS CENTRE, 
Pis semi nou 60 m2., 2 hab., menjador, 
cuina americana, 2 banys  complets, 
parking inclòs. Preu 179.000€

Ref. 662 LLIÇA D'AMUNT (CAN Farell ). Casa 
de 200 m2. en parcel.la de 800 m2., consta 
de 4 hab. dobles, menjador, cuina, 2 banys, 
tot en una planta, garatge per 6 cotxes, 
piscina,  tot ajardinat. Preu a consultar

Ref 1579 Pis situat al centre de Granollers. 
Pis de 4 habit., dos dobles molt grans, 
totes exteriors. 2 balcons. A/Cond. a tot 
el pis i fil musical a totes les habitacions.
Dos banys i cuina de disseny. Totalment 
reformat. PREU A CONSUTAR

CANOVELLES ZONA 
CAN PALOTS

PISOS D'OBRA NOVA
EN LLOGUER I VENDA 
D'1,2,3 DORMITORIS,

PL. BAIXES, PISOS I DÚPLEX

MÀXIMA FACILITAT EN EL 
PRÉSTEC HIPOTECARI 

FINANCIACIÓ EN 24 HORES.

ZONA  HOSTALRIC. PROXIMA A P 
7.  Naus industrials de 2000, 3000 i 
5000 m2 Amb Molls de càrrega, alça-
da  9 m, diàfanes, gran superfícies 
de pati. Disponibilitat  immediata   
LLOGUER  Ó VENDA

XALETS I CASES

Ref 656 L’AMETLLA DEL VALLES. 
Casa semi nova de 100m2 en terreny 
de 600m2, menjador 20m2, cuina 
office, 3 habitacions, 2 banys, terres 
de gres i calefacció. Preu  400.000 
euros (66.5 Mill)

BELULLA Projecte xalet a construir 
en parcel.la de 1.000m2

Ref. 4512, LA ROCA DEL VALLES ( zona Can 
Colet). Dúplex de 200 m2, 4 hab, menjador 
s/ terrassa, 2 banys complet, zona comu-
nitària 2 veins. Per entrar a viure preu a 
consultar ó lloguer a opció de compra

XALETS OBRA NOVA
5 ÚLTIMES CASES EN VENDA. 
Z. “Can Gurgui” Canovelles. 
Ronda Nord Granollers, im-
millorable situació. Parcel.la 
502/582m2, 350m2 construïts, 
garatge 130m2, menjador 
40m2 sortida jardí, cuina de 
20m2 equipada amb elec-
trodomèstics, 4 hab. (1 suitte 
amb vestidor), 3 banys, pisci-
na individual, calefacció terra 
radiant i conductes d’aire 
condicionat. 

Ref 4481 Granollers zona Font Verda. Dúplex de 160 
m2  4 hab doble, menjador sortida balcó, cuina oficce,2 
bany complets, terrassa, estudi. Zona comunitària amb 
piscina acabats de 1o qualitat. Preu a consultar.

Ref. 1580 GRANOLLERS ZONA CON-
GOST. Pis de 77 m2., consta 4 hab., 2 
dobles, menjador, star, cuina equipada, 
bany + servei, balcó. Preu 205.000 €

Ref. 1581 GRANOLLER CENTRE. Pis 80 
m2., 2 hab. dobles, 2 banys complets, 
cuina moblada, balcó, parking, a 2 
minuts de la porxada. Preu 247.000€

Ref. 1576 GRANOLLERS ZONA CON-
GOST. Pis 75 m2., totalment reformat, 
3 hab., bany complet, cuina equipa-
da, menjador s/balcó a 2 minuts de 
l’estació de tren. Preu 180.000€

GRANOLLERS CENTRE  
OBRA NOVA 

Pisos de 1,2,3,4 hab, 
amb terrassa, dúplex, 
plaça d’aparcaments, 

zona comunitària

Preus a partir de 
205.000€
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Dilluns 26 d’abril comencen les preins-
cripcions per Internet de les activitats 
d’estiu per a menors de 16 anys

Des de la pàgina web de l’Ajuntament 
de Granollers (www.granollers.cat) es 
pot accedir a l’apartat de preinscripci-
ons per a les activitats d’estiu incloses 
en el programa Fes-te l’estiu. Aquesta 
preinscripció per Internet estarà oberta 
fi nsl al 16 de maig, però les persones 
que no hi tinguin accés poden fer la 
preinscripció personalment a l’Ofi cina 
d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7) 
de l’11 al 13 de maig.l.     

Fes-te l’estiu

De moment, les activitats a les quals 
es podrà fer la inscripció són les adre-
çades als menorss de 16 anys que 
poden escollir entre casals d’estiu, 
casals d’estiu escolta, estades musi-
cals, aventura’t i bellugat, activitats 
esportives, entre d’altres. 
En total, s’ofereixen  1.200 places per 
a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, i 
també per a noies i noies entre 12 i 
16 anys, com els itineraris GRA o les 
activitats esportives, en aquest darrer 
cas fi ns als 15 anys.

Període dels casals i activitat

Totes les activitats de Fes-te l’estiu 
començaran el 28 de juny i acabaran 
el 23 de juliol, amb opció d’escollir 
totes quatre setmanes o qualsevol de 
les dues quinzenes d’aquest perío-
de. Com cada any, l’oferta s’adreça 
prioritàriament a les famílies que vi-
uen a Granollers. La resta de nens i 
nenes que no siguin de Granollers, 
romandran en llista d’espera i, en cas 

             Les preinscripcions per als casals d’estiu
de l’Ajuntament de Granollers, obertes

CASALS D’ESTIU

d’haver-hi places disponibles, es tin-
drà en compte la seva preinscripció, 
preferentment si estan escolaritzats 
a Granollers.

El 20 de maig es farà el sorteig, en 
funció del número assignat a la preins-
cripció. El número que surti, i en ordre 
ascendent, marcarà l’ordre d’inscrip-
cions. A partir del dia 26 de maig es 
penjaran les llistes a l’OAC i als centres 
escolars públics i municipals. A més a 
més, tots els participants que hagin fa-
cilitat una adreça de correu electrònic 
rebran també la informació de la plaça 
assignada i el cost de l’activitat.

-> Es poden fer per Internet fi ns al 16 de maig

Inscripció defi nitiva, també per 
Internet

Una de les novetats importants 
d’aquest any és que, per primera 
vegada, serà possible també fer la ins-
cripció defi nitiva per Internet, sempre 
que el pare, mare o tutor tingui certifi -
cat digital (DNIe - DNI electrònic, Idcat 
o FNMT-Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre...) i hagi estat la mateixa perso-
na que hagi fet la preinscripció. 
La inscripció defi nitiva per Internet 
romandrà oberta entre el 28 de maig 
i el 3 de juny. Per poder fer la ins-
cripció per Internet s’hauran d’enviar 
escanejats o fotografi ats els documents 
necessaris per formalitzar la inscripció 
i seguir les indicacions de pantalla. 
Si la inscripció es fa per Internet no 
es permetran canvis posteriors al que 
s’havia demanat en la sol·licitud de 
preinscripció.
Les inscripcions defi nitives presencials 
es faran entre el 31 de maig i el 4 de 
juny a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà, 
(c. Sant Josep, 7, bxs.).

Pel que fa a les novetats dels casals, 
aquest any l’Agrupació Escolta de 
Granollers s’ocuparà de la coordinació 
tècnica dels casals de l’Escola Joan 
Solans i Ponent.  D’altra banda, els 
nens i les nenes dels casals visitaran 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts per 
conèixer els diferents equipaments que 
en formen part i fer alguna activitat.
Com ja ho va fer l’any passat, l’Ajun-
tament tornarà a oferir un casal 
especialitzat per a discapacitats me-
nors de 20 anys que es farà a l’Escola 
Ferrer i Guàrdia i que disposarà de 
20 places. En aquest cas les pre-
inscripcions només es podran fer 
presencialment de l’11 al 13 de maig, 
a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà.

La preinscripció també es pot fer a l'OAC



actual
            La comèdia music-hall, L’última 
vedette del molino de la Cia. Boà Teatre, 
al Teatre de Ponent

-> Es podrà veure al llarg dels dos propers caps de 
setmana

ESPECTACLE

llunyanes, prendran vida entre les 
runes i, a cop de cuplet lluitaran per 
defensar el teatre quer els va cobrir de 
plomes i glamur. 

L’autoria de l’espectacle és d’Aleix 
Aguilà, amb la direcció per Jordi Pé-
rez Solé i ila interpretació de Marta 
Aran, Josep Carbonell, Francesc Farré, 
Alícia Lorente i Andrea Portella que 
donaran vida als diferents personatges 
de l’obra: en Fermí (regidor de cultura 
del districte), Johnson (artista del Mo-
lino), Mati (presidenta de l’associació 
de veïns i veïnes del barri), Marieta 
(maquilladora), Juli (propietari del 
Molino), Shu-ren (un conegut mag que 
va actuar al Molino), Alícia (arquitecta 
prometedora), La bella Dorita (una de 
les més famoses vedettes del Molino) 
i Paula (vol ser vedet per continuar el 
somni de la seva àvia).

L’obra podrà veure els divendres 30 
d’abril i 7 de maig, a les nou del ves-
pre; els dissabtes 1 i 8 de maig, també 
a les nou del vespre, i els diumenges 2 
i 9 de maig, a les set de la tarda.

                                  Èxit del Concert 
Solidari de l’Orquestra de 
Cambra Salvador Ribas 

-> Hi van assistir prop de cent 
cinquanta persones

Diumenge passat va tenir lloc a la 
Parròquia de Sant Esteve, de Grano-
llers, un concert solidari, a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra Salvador Ribas, 
de Barcelona, amb la fi nalitat de re-
captar fons per al projecte d’enguany a 
l’Índia, de la delegació al Vallès Orien-
tal de Mans Unides.

El concert va comptar amb la presència 
de prop de cent cinquanta persones, 
que van gaudir d’un repertori variat que 
va incloure peces de Guinovart (Mar i 
Cel), Strauss (Jokey Polka) , Beretón 
(La verbena de la Paloma), Grieg (Peer 
Gynt) i Barry (Memòries d’Àfrica).

SOLIDARITAT

El Teatre de Ponent, de Granollers, 
acull els dos propers cap de setmana la 
comèdia music-hall: L’última vedette 
del Molino, a càrrec de la companyia 
Boà Teatre.

L’obra ens situa al Molino de Bar-
celona, el 19 de febrer de 2004. 
Comença una reunió per decidir el 
futur d’aquest music-hall entre un re-
gidor de l’ajuntament, una arquitecta 
ambiciosa, un empresari sense escrú-
pols, la presidenta de l’associació de 
veïns  i una prometedora vedet. Més 
enllà dels interessos, negociacions i 
disputes unes altres veus, molt més 

Cia. Boà Teatre TEATRE DE PONENT

actual

       Codex, La Limoncello  i Mamyfora,
escollits per passar a la fi nal

ROCK

Les formacions musicals Codex i La Li-
moncello (escollits pel jurat) i Mamyfora 
(escollit pel públic) participaran en la 
fi nal del concurs de rock a l’Ascensió, 
que tindrà lloc el dissabte, dia 15 de 
maig, a les 23h, a la plaça de Baran-
gé. També hi prendrà part el grup Le 
Cirke, guanyador del concurs DO de 
Tarragona 2009.

-> Del concurs de Rock a l’Ascensió, que tindrà lloc el 15 de maig

Els fi nalistes han arribat fi ns aquí des-
prés d’una fase de preselecció i de 
disputar unes semifi nals amb altres 
formacions.

El jurat del concurs ha estat compost 
per Jordi Mas (empresa management 
i producció), Sergi Rodríguez (músic 
i professor de música), David Ramon 

Un moment del concert MANS UNIDES

(periodista i crític musical) i Xavi Mar-
tínez (dinamitzador del Gra).
El grup guanyador del Concurs de Rock 
a l’Ascensió 2010 rebrà un premi en 
metàl·lic de 1.500 euros, serà progra-
mat al Premi Especial Denominació 
d’Origen de Catalunya de Tarragona i 
també al Concurs de Música de Badalo-
na. També actuarà a la sala 2046.



actualactualactual
                            Presentat el pro-
jecte Comenius-Airbus, de 
l’Institut Carles Vallbona

-> Hi partipen setze estudiants del 
centre

L’Institut Carles Vallbona, de Granollers, 
va presentar el dilluns d’aquesta set-
mana, un nou projecte d’experiències 
per a l’aprenentatge, en el marc del 
Programa Europeu Comenius, per mi-
llorar la dimensió europea i afavorir 
la mobilitat de l’alumnat i el profes-
sorat i la cooperació entre centres 
educatius.

La iniciativa educativa és compartida 
amb centres educatius de França, Hon-
gria i Alemanya, que culminarà amb la 
construcció de quatre avions A380 (es-
cala 1:32), que hauran de volar. 

De l’institut Carles Vallbona hi partici-
pen 16 estudiants de 2n de batxillerat, 
mitjançant treball de recerca, i de 4t 
d’ESO, mitjançant projectes de recerca 
i de tecnologia. En total, però, hi pren-
dran part una cinquantena d’estudiants 
i tres professors de cadascun dels cen-
tres educatius.

Amb aquest treball, es vol propiciar 
noves metodologies d’aprenentatge i 
contribuir a l’adquisició de competèn-
cies per al desenvolupament personal 
i el contacte amb altres cultures i 
millorar la competència lingüísti-
ca en anglès, llengua vehicular del 
projecte.

Mentre construeixen l’avió a esca-
la, l’alumnat aprendrà història de 
l’aviació, idiomes i aspectes tècnics i 
mediambientals, entre altres matèries 
relacionades amb l’activitat. El des-
envolupament del projecte es recollirà 
en una pàgina web i una col·lecció de 
fotografi es. 

EDUCACIÓ               Alcaldes per la Pau rep el premi 
Gernika per la pau i la reconciliació

SOLIDARITAT

->Josep Mayoral, vicepresident de l’associació, recull 
el guardó 

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, 
vicepresident d’Alcaldes per la Pau, va 
rebre el premi Gernika per la pau i la 
reconciliació en el decurs d’un acte que 
va tenir lloc aquest diumente passat, al 
Teatro Lizeo, de la població de Gernika 
emmarcat en la commemoració del 73è 
aniversari del bombardeig de la ciutat 
basca durant la Guerra Civil. A l’acte 
també van ser reconeguts José Antonio 
Agirre, primer lehendakari del govern 
basc, i la fundació Vicente Ferrer. 

Els Premis Gernika, instaurats l’any 
2005, han reconegut la tasca realitzada 
per Alcaldes per la Pau impulsant un 
programa mundial a favor de l’abolició 
de les armes nuclears, amb l’objectiu 
d’assolir aquesta fi ta l’any 2020.

En el seu parlament, Josep Mayoral va 
recordar que la pau es construeix dia 
a dia, a través de l’acció dels governs 
locals, els més propers a la ciutadania, 
promovent la convivència, el respecte 
a la diferència i la resolució pacífi ca 
dels confl ictes. També va destacar la 
necessitat que des de la representació 
de les ciutats es pugui participar en la 
recerca de solucions per als problemes 
globals que ens afecten.

Sobre Alcaldes per la pau

Alcaldes per la Pau és una organitza-
ció mundial de ciutats que treballen 
per la pau i el desarmament, liderada 
per Hiroshima i Nagasaki, que compta 
amb 3.800 municipis adherits de 143 
països i regions. Granollers es va in-
corporar a la xarxa l’any 2005 i des de 
2008 forma part de l’Executiva mun-
dial i l’alcalde és –des de l’agost de 
2009- un dels 16 vicepresidents que 
té l’entitat.

Josep Mayoral AJ. GRANOLLERS

         Un miler de participants a la 
VIII Caminada Popular de les Franqueses 

LLEURE

Un total de 1000 persones van par-
ticipar, el passat diumenge, a la VIII 
caminada popular organitzada pel 
Patronat Municipal de les Franqueses 
del Vallès. En la present edició el reco-
rregut era de 19 quilòmetres i passava 
pels pobles de Corró d’Avall, Marata i 

-> El recorregut era de dinou quilòmetres

Corró d’Amunt.

La sortida va ser a les 8 del matí des de 
la zona esportiva de Corró d’avall, i du-
rant el recorregut les persones que van 
prendre part a la caminada van trobar 
tres avituallaments.



                                          Homenatge a 
l’historiador i excursionista 
Joan Garriga i Andreu

-> En el decurs de la Diada Social 
de l’Agrupació Excursionista de 
Granollers

L’Agrupació Excursionista de Granollers 
celebra aquest divendres, dia 30 d’abril, 
la tradicional Diada Social. En aquesta 
ocasió, l’acte central serà el lliurament 
de la placa d’honor de l’Agrupació a 
l’historiador i excursionista Joan Garriga 
i Andreu, en reconeixement de la seva 
tasca d’investigació històrica.

La Diada, que tindrà lloc a la sala 
d’actes de l’Agrupació, a partir de les 
21.30h, també inclourà el lliurament 
de les insígnies de plata als socis que 
porten més de 25 a l’entitat, i  el lliura-
ment de les insígnies d’or al socis amb 
més de 50 anys a l’agrupació.

L’acte també inclourà la projecció 
d’activitats realitzades per membres 
de les diferents seccions de l’Agrupació 
Excursionista de Granollers.

RECONEIXEMENT

actualactual
             Festes de la Creu, aquest cap de 
setmana a la Torreta

FESTIVITAT

Amb l’organització de l’Ajuntament de 
la Roca i la col·laboració de l’Associació 
de Veïns de la Torreta, el Centre de la 
Gent Gran i la Parròquia de Santa Maria 
del Jaire, aquest cap de setmana tin-
dran lloc les Festes de la Creu.

Aquestes són les activitats que s’hi han 
programat:

Dissabte, dia 1 de maig

·16.30h. XII Trobada de puntaires. Al 
Centre Cultural de La Torreta.

·A les 17h. Activitats infantils., a les 
Pistes del CEIP La Torreta. En cas de 
pluja, l’activitat es farà a Can Tàpies.

-> S’hi han programat diverses activitats

·20h. Exhibició dels alumnes del 
Taller de balls de saló, amb els profes-
sors Jesus i Francesca. Exhibició dels 
alumnes del Taller de sevillanes, amb 
la professora Maria Miranda. Al Centre 
Cultural La Torreta.

Diumenge, dia 2 de maig

·12.15h. Missa solemne. A la Parròquia 
de Santa Maria del Jaire.

·13.15h. Ofrena a La Creu.

·18h. Homenatge a la Vellesa. Berenar 
i actuació de Flors i Violes. Al Centre 
Cultural La Torreta.

             La colla dels Xics de Granollers 
aconsegueixen castells de 7,
a l'actuació de Sant Celoni 

CASTELLS

-> La propera actuació serà a Figueres

Inclòs programació de Sant Jordi, els 
Xics de Granollers van actuar diumen-
ge pasat, a Sant Celoni, juntament 
amb la colla castellera dels Nens del 
Vendrell.

Els Xics van aconseguir descarregar 
cawstell de 7, el 3 i el 4. Tanmbé van 
completar el quatre de sis amb agulla, 
dos pilars de quatre d’inici i el primer 
espat de cinc de la temporada.

L’actuació dels Nens del Vendrell va 
incloure un pilar de quatre, el tres de 
set, el cinc de sis, el quatre de sis i el 
pilar de cinc.

La propera actuació dels Xics de Gra-
nollers serà el proper diumenge, dia 9 
de maig, a Figueres.

Actuació a Sant Celoni XICS

                     L’Agrupació Teatral 
Casal, de Calaf, guanya la IV 
Mostra d’Arts Escèniques de 
les Franqueses

-> Enguany s’ha detecta un aug-
ment de públic en les representa-
cions

L’Agrupació Teatral Casal, de Calaf, amb 
l’obra “La visita d’un inspector” ha es-
tat la guanyadora de la VI Mostra d’Arts 
Escèniques “Festival dels Amateurs” de 
les Franqueses, que es va cloure aquest 
dissabte 24 d’abril al Teatre-Auditori 
de Bellavista amb la representació de 
l’espectacle “Las Gallegas” a càrrec de 
la companyia Lolita Corina.
Des del Patronat Municipal de Cultural 
es valora per l’assistència de públic a 
les representacions que ha augmentat. 
El fet que l’hora d’inici de les sessions 
enguany ha estat a les 21 h en comptes 
de les 22 h ha estat ben acollit.

TEATRE



guia culturalguia cultural
CARDEDEU
TEATRE
Exitus, de Titzina Teatre. Direcció i inter-
pretació: Diego Lorca i Pako Merino. Al 
Centre Cultural.

·DIA 1, 22h.
ITINERARI
Local. La Ruta Raspall a Cardedeu. Cal 
fer reserva prèvia: 93 871 30 70. Sortida 
del Museu.

·DIA 2, 11h.
TEATRE
Sexe, amor i literatura, de Donsamí 
Magradat. Dir. Joan Gallart. Intèrprets: 
David Verdaguer i Xevi Gómez. Al Centre 
Cultural.

·DIA 2, 19h.

LA GARRIGA
CURSA
de les Tortugues. Sortida a les 9.30h 
de la cursa de fons i a les 9h les curses 
infantils.

·DIA 1.
DUEL
poètic amb Gabriel Pena i Enric Boluda. 
A la Fundació Maurí.

·DIA 1, 19.30h.
EL NOSTRE SOMNI 
amb el Màgic Flash i el Grup Els Do-
fi ns.

·DIA 2, 18h.
SEGONA 
fase Interclubs. Club Patinatge La Garri-
ga.Al Pavelló de Can Violí.

·DIA 2, de 9 a 13h i de 15.30 a 20.30h.

GRANOLLERS
CONCERTS I (és) música. Concurs de 
grups de secundària. Al Gra.

·DIA 30, 19h.
TEATRE 
L’última vedette del Molino, d’Aleix Agui-
là. Cia. Boà Teatre. Comèdia- music-hall. 
Al Teatre de Ponent.

·DIA 30, 21h. / ·DIA 1, 21h. / ·DIA 2, 19h.
PRESENTACIÓ de la fotografi a El vell 
bevedor, de Josep Masana. Petit concert 
amb Alfons Bertran Jazz Trio: Cançons de 
Broadway. Al Museu de Granollers.

·DIA 30, 21h.
CONCERT 
Jam-session amb la Rock Bulevar Band. 
A la Sala Buks.

·DIA 30, 24h.
FIRA ABAC-GRA d’antiquaris i brocan-
ters. Al Parc Firal.

·DIA 2, de 8 a 15h.
TEATRE 
Tú no sabe inglé. Coral Polifònica de 
Granollers. Dir. Agustí Vidal. Al Teatre 
Auditori de Granollers.

·DIA 2, 19h.
INAUGURACIÓ de la XII Mostra de ba-
txillerat artístic de l’IES Celestí Bellera. 
Al Centre Cívic de Can Bassa.

·DIA 3, 19h.
INAUGURACIÓ de l’exposició Cuida’t 
les dents. Al Centre Cívic Nord.

·DIA 3, 19h.
CONFERÈNCIES d’AGEVO. Raimon 
Caselles en el centenari de la seva mort, 
a càrrec del Dr. Jordi Castellanos, cate-
dràtic de literatura catalana de la UAB. 
Al Museu de Granollers.

·DIA 4, 18.30h.

Teniu alguna FOTO
antiga a casa?

Si voleu, podrà sortir
a la PORTADA de la revista!

Ens la podeu portar a les nostres ofi cines o bé la 
podeu enviar per correu electrònic (indicant una 
breu descripció, l’any i per qui està cedida) a:

granollers@eltotgranollers.cat

Per a més informació: 93 879 59 03 / 10

CLUB de lectura juvenil. La penya dels 
llibres. Per a joves de 12 a 16 anys. A 
la Biblioteca Roca Umbert.

·DIA 5, 17.15h.
INAUGURACIÓ de l’exposició Creant 
nous horitzons. Al Bar de Roca Um-
bert.

·DIA 6, 19h.
PRESENTACIÓ
del llibre El fantasma de casa els 
avis d’Eulàlia Canal i inauguració de 
l’exposició d’originals de la il·lustradora, 
Elena Frauca. A l’Espai Gralla.

·DIA 6, 19.30h.
INAUGURACIÓ
de l’exposició Vicenç Viaplana. A la 
Galeria AB.

·DIA 6, 19.30h.
PRESENTACIÓ
de l’exposició Planeta Bellera, amb la 
participació d’alumnes de l’IES Celestí 
Bellera, dins del projecte educatiu 
Turbinegeneration. A l’Espai d’Arts de 
Roca Umbert.

·DIA 6, 20h.

LES FRANQUESES
OPEN BTT infantil. A la fi nca Can Sala 
Nissan, de Corró d’Amunt.

·DIA 2, 9h.
INICI del curs de formació de treballa-
dors en actiu: Anglès. Els dimarts i els 
dijous. Al Centre de Recursos Agraris.

·DIA 4, de 18 a 21h.
CLUB de lectura. Comentari del llibre 
El barón rampante, de Ítalo Calvina. A 
la Biblioteca Municipal.

·DIA 6, 18h.
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el Tot esport
Lliga Asobal

HANDBOL

Jornada 26

Pilotes 25 - FC Barcelona 34
Arrate 28 - Navarra 35
Torrevieja 29 - León 28
La Rioja 35 - Antequera 26
Aragon 22 - Cuenca  26
Morrazo 25 - Granollers 36
Toledo 25 - Ciudad Real 37
Alcobendas 27 - Valladolid 29

Jornada 27 (*)

Valladolid - Pilotes
Barcelona - Arrate
Navarra - Torrevieja
Ademar - La Rioja
Antequera - Aragón
Cuenca - Morrazo
Granollers - Toledo
Ciudad Real - Alcobendas

Classifi cació provisional

1- BM Ciudad Real  52pts 26g  0e  0p
2- FC Barcelona 47 pts 23g 1e  2p 
3- Valladolid   40 pts  19g  2e  5p
4- Ademar León   32 pts  14g  4e  8p
5- La Rioja   30 pt 14g  2e  10p
6- BM Aragón   29 pts 13g  3e  10p
7- Navarra  28pts 13g  2e  11p
8- Granollers  25pts 11g  3e  12p
9- Cuenca  21 pts 9g  3e  14p
10- Antequera  20pts 8g  4e  14p
11- Alcobendas   19 pt 7g  5e  14p
12- Torrevieja  19pts 9g  1e  16p
13- Toledo   17pts 8g  1e 17p
14- Arrate  17 pt 7g  3e  16p
15- Pilotes Posada  13 pts 6g  1e  19p
16- Morrazo  7pts 3g  1e  22p

pt: punt - g: guanyat/s  - p: perdut/s

(*) En el moment del tancament de la 
redacció encara no s’havien celebrat els 
partits de la jornada

Jornada 28 (dies 4 i 5 de maig)
Arrate - Pilotes
Torrevieja - Barcelona
La Rioja - Navarra
Aragón - Ademar
Morrazo - Antequera
Toledo - Cuenca
Alcobendas - Granollers
Ciudad Real - Valladolid

El Fraikin Granollers es juga aquest 
diumenge, dia 2 de maig, al Palau 
d’Esports el passi a la fi nal de la Re-
copa d’Europa, a partir de les 12.30h. 
La formació vallesana no ho tindrà 
gens fàcil, ja que haurà de remuntar 
un resultat advers de 32 a 28 , signat 
el passat diumenge a Bucarest, davant 
l’Steaua.

El matx en terres romaneses es va ca-
racteritzar per la gran duresa, tot i que 
des de les fi les granollerines es confi a 
plenament en una remuntada històrica 
al Palau d’Esports.
A  Bucarest, els granollerins gairebé 
sempre van anar per darrere en el 
marcador, malgrat els esforços del 
BM Granollers. A la mitja part, la ren-
da ja era de quatre gols per als locals: 
14 a 10.
Van jugar per part del Fraikin: Ohla-
ner, Pérez, Pujol, Andreu, Apelgren 
(1), Raigal, Ferrer, Garcia (5), Campos 
(1), Resina (5), Puig (3), Svitlica (6), 
Grundsten i Cutura (6).

Per part de l’Steaua van destacar els 
7 gols d’Stavrositu i els 6 de Novanc 
i Georgescu.

Partit davant l’Alcobendas

I el proper dimarts, dia 4,  el Fraikin 
Granollers es desplaça a terres ma-
drilenyes per disputar, a partir de les 
20h, el partit corresponent a la 28a 
jornada de la Lliga Asobal, davant 
l’Alcobendas. 
Cal apuntar que aquesta setmana s’han 
disputat també partits avançats de la 
27a jornada, però en el moment del 
tancament de la redacció de la nostra 
publicació encara no s’havien celebrat. 
Concretament, el Granollers va rebre 
a casa, el Toledo, el dimecres; men-

tre que l’Alcobendas va jugar amb el 
Ciudad Real, a domicili.
En la classifi cació, l’Alcobendas és 
onzè; mentre que el Granollers ocupava 
la vuitena plaça.

La formació de l’Alcobendas, que 
entrena l’exjugador del Barça Rafael 
Guijosa, està formada pels següents 
jugadors: Ángel Castaño, Matias Vink, 
Pablo Gamboa, José María González, 
Manuel Colón, Alfonso de la Rubia, 
Wenceslao Aldomar, Miguel Muñoz, 
Víctor Tremps, Samuel Trives, Héctor 
Liébana, Damir Dukic, Rade Mijatovic, 
Daisuke Miyazaki, Adrián Prieto, Milos 
Pesic, Manuel Catalina.

Crespons negres per la mort de 
Joan Barbany i Pujol

Joan Barbany històric jugador, directiu 
i cofundador del club i de la fundació 
BM Granollers va morir el passat diu-
menge, a l’edat de 83 anys.
 
Jugador del primer equip des de l’any 
1944 fi ns al 1959, en l’antiga mo-
dalitat d’handbol a 11, també va ser 
internacional amb la selecció espanyo-
la. Va formar part de la directiva del 
BM Granollers durant els mandats de 
Lluís Sitjes, Emili Botey, Joan Antoni 
Piferrer, José Antonio Cabrera i Fran-
cisco Ventura.
La vinculació de Joan Barbany i Pujol 
amb el BM Granollers i del cognom 
Barbany continua sent una realitat ja 
que actualment set dels seus néts ju-
guen amb les categories inferiors del 
club vallesà.

En senyal de dol, aquesta setmana 
tots els equips de l’entitat guardaran 
un minut de silenci i portaran cres-
pons negres.

          Aquest diumenge, dia 2,
el passi a la fi nal de la Recopa
es juga al Palau

-> ELS VALLESANS HAURAN DE REMUNTAR QUATRE GOLS

HANDBOL



esportel Tot esport

Preferent Territorial

FUTBOL

Jornada 29

Palau Solità 1 - Cerdanyola 2
Mollet 0 - Tona 1
Ripollet 0 - Vilassar 0
Sant Hilari 2 - Lloreda 3
Sant Feliu 1 - Farners 3
Vic 2 - Aiguafreda 2
Palafrugell 2 - Olot 2
Manresa 1 - Premià 1
Canovelles 2 - Granollers 1

Classifi cació

1- Aiguafreda  72 pts 23g  3e  3p
2- Olot  63 pts 19g  6e  4p
3- Mollet  57 pts 17g  6e  6p
4- Ripollet  55 pts 17g  4e  8p
5- Tona  47 pts 14g  5e  10p
6- Premià  44 pts 12g  8e  9p
7- Granollers  43 pts 13g  4e  12 p
8- Palau Solità 41 pts  12g  5e  12p
9- Farners  41 pts 12g  5e  12p
10- Palafrugell  38 pts 10g 8e  11p
11- Cerdanyola  37 pts  10g  7e  11p
12- Vic   32 pts 9g  5e  15p
13- Manresa  32 pts 8g  8e  13p
14- Vilassar  32 pts 8g  8e  13p
15- Canovelles 28p 6g  10e  13p
16-Sant Hilari  26pt 5g  11e  13p
17- Lloreda  21pts 6g  3e  20p
18- Sant Feliu 16 pts 4g  4e  20p

pt: punt - g: guanyat/s  - p: perdut/s

Jornada 30

Farners - Sant Hilari
Aiguafreda - Sant Feliu
Tona - Ripollet
Lloreda - Canovelles
Vilassar - Palau Solità
Olot - Mollet
Granollers - Palafrugell
Vic - Manresa
Cerdanyola - Premià

              El club d’atletisme
Les Tortugues organitza la seva 
cursa, aquest dissabte 

ATLETISME

El club d’atletisme Les Tortugues, de 
la Garriga, organitza aquest dissabte, 
dia 1 de maig, la seva cursa, amb una 
distància a recórrer de 14 quilòmetres, 
en el cas de la cursa de fons.
La sortida i l’arribada serà al pavelló 
poliesportiu de Can Noguera. A les 9h 
del matí començaran les curses infantils; 
mentre que la cursa de fons s’iniciarà a 
les 9.30h.

L’organització ha establert diverses cate-
gories, per als participants en la cursa de 

-> ELS PARTICIPANTS HAURAN DE RECÓRRER 14 QUILÒMETRES

fons, segons l’any de naixement; i també 
tres categories infantils:
·Fins a 7 anys: distància a recórrer de 
400 metres. Sortida a les 9h.
·De 8 a 11 anys: 800 metres i sortida 
a les 9.15h
·De 12 a 14 anys: 2.200 metres i sortida 
a les 9.30h.

D’altra banda, l’atleta del Club Atletisme 
Les Tortugues, Alfons Cirera va quedar 
tretzè a la Costa Brava Xtrem, disputada 
el passat cap de setmana.

El Palafrugell serà el proper rival de 
l’Esport Club, en el partit corresponent 
a la 30a jornada del grup 1 de la Pre-
ferent Territorial, que es disputarà al 
terreny de joc del carrer Girona, aquest 
diumenge, a partir de les 12h.

El conjunt granollerí afronta aquest 
matx després de la desfeta al camp 
del Canovelles (2-1). El conjunt 
canovellenc va aprofi tar bé les seves 
ocasions i va fer un pas importantíssim 
en el seu intent per sortir de la zona 
de promoció de descens. Actualment, 
però, el Canovelles encara és quinzè, 
amb 28 punts i a quatre de la zona 
tranquil·la de la taula. El bagatge del 
Canovelles és de 6 victòries, 10 empats 
i 13 derrotes

De la seva banda, el Granollers perd un 
lloc respecte de la passada jornada i 
ara és setè, amb 43 punts i un còmput 
de 13 partits guanyats, 4 d’empatats i 

12 de perduts.
Pel que fa al Palafrugell, que la pas-
sada setmana va empatar a 2 amb el 
potent Olot, el conjunt gironí és desè, 
amb 38 punts, que resulten de 10 vic-
tòries, 8 empats i 11 derrotes.

Aquesta setmana el Canovelles jugarà 
a domicili amb el Lloreda; mentre que 
el Mollet visitarà el complicat camp de 
l’Olot, en un duel interessantíssim en-
tre el segon i el tercer classifi cat.

Guanya el Canovelles

En el derbi amb l’Esport Club, el 
Canovelles va aconseguir la victòria, 
amb un resultat fi nal de 2 gols a 1. Els 
gols de la Unió Esportiva Canovelles 
han estat obra de Miguel Jiménez 
(minut 11) i d’Estivi (minut 83). El 
conjunt granollerí va poder maquillar 
el resultat amb una transformació de 
Sissoko, al minut 90.

          El Palafrugell visita el 
camp del carrer Girona, aquest 
diumenge

FUTBOL

-> EL DERBI COMARCAL ES SALDA AMB LA VICTÒRIA DEL CANOVELLES 
(1-2)
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El Club Natació Granollers va aconse-
guir les primeres posicions del podi de 
la primera jornada del Campionat de 
Catalunya d’Escoles que es va disputar 
el passat 18 d’abril a la piscina Sant 
Jordi de Barcelona. En la competició 
de Nivell 2 les nedadores del Club van 
ocupar les set primeres posicions i en 
el Nivell 3 van fer-se amb les quatre 

primeres. En el Nivell 1, tot i cedir el 
segon lloc, també van ocupar les po-
sicions capdavanteres. 
La segona prova del Campionat de 
Catalunya d’Escoles es disputarà el 
proper 22 de Maig i la mitjana de les 
dues competicions comptabilitzaran 
de cara la fi nal conjunta que tancarà 
la temporada. 

                El CN Granollers, 
destacat al campionat escolar

SINCRONITZADA

-> LES GRANOLLERINES ACONSEGUEIXEN LES PRIMERES POSICIONS ENS 
ELS DIFERENTS NIVELLS

El gimnasta del Club Natació Granollers 
ha fi nalitzat en la setena posició de 
la competició júnior per equips del 
Campionat d’Europa Júnior i Sénior 
de Gimnàstica Artística Masculina i 
Artística Femenina que es disputa a 
Birmingham. Alonso, que competia 
formant part de l’equip estatal, va fi -
nalitzar la competició amb la segona 
millor nota en cavall en arcs i la tercera 
millor en paral·leles. 

A banda, cal destcar que la gimnasta 
granollerina Sara Montore també ha 
estat convocada per la Federació Es-
panyola per formar part de la selecció 
estatal i disputar la competició que tin-
drà lloc, aquest cap de setman també 
a Birmingham.

Onze medalles, al Trofeu Català 

D’altra banda, el Club Natació 
Granollers  va aconseguir un total 
d’onze medalles a la 3a Fase del Trofeu 
Català de gimnàstica artística masculi-
na que va tenir lloc el passat diumenge 
24 d’abril a Salt.

A la categoria Nivell 1, Aitor Rama 
es va penjar l’or, mentre que Eduard 
Mendez es van endur el bronze. Sergi 
Cruells i Marc Vaqué van completar la 
competició en la quarta i novena posi-
ció respectivament. En la competició 
per equips, els quatre gimnastes es van 
endur la medalla d’or d’aquesta tercera 
fase del Trofeu, després d’aconseguir 
un total de 321.200 punts, 17.700 
punts més que el Mataró, el segon 
classifi cat.

De la seva banda, Oriol Salguero, que 
participava en la categoria de Nivell 5, 
va acabar quart, a pocs punts del ter-
cer lloc del podi. I en Nivell 7, Edgar 
Sapiña va ser bronze.

Pel que fa a la competició de Promoció 
1 per equips, el CN Granollers va fer-se 
amb el primer lloc de la classifi cació 
fi nal. Una primera posició que també 
van repetir Ernest Civil en Promoció 
2 (acompanyat per Òscar Garcia que 
va fer bronze) i Pau Villa en Promoció 
3 que va compartir podi amb Dídac 
Ros, segon. 

                    El gimnasta Adrià 
Alonso, setè a l’Europeu
de Birmingham

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

-> FORMAVA PART DE L’EQUIP ESTATAL 

                El CB 
Granollers juga aquest 
dissabte a Ferrol l’anada 
dels setzens de fi nal

BÀSQUET

Ferrol i CB Granollers jugaran una de 
les eliminatòries dels setzens de fi na 
per l’ascens a la competició LEB Pla-
ta. Les eliminatòries seran amb partit 
d’anada i de tornada amb les següents 
dates:

·Setzens de fi nal: 2 i 9 de maig
·Vuitens de fi nal: 16 i 23 de maig
·Quarts de fi nal: 20 de maig i 6 de 
juny

Els quatre guanyadors dels quarts de 
fi nal tindran un lloc la temporada pro-
pera a la competició Adecco Plata.

En el cas del CB Granollers, la for-
mació vallesana es desplaçarà aquest 
dissabte a terres gallegues; mentre que 
la tornada tindrà llo el proper dissabte, 
dia 8 de maig a Granollers.

Les altres eliminatòries dels setzens 
de fi nals són aquestes:

Gandia Bàsquet - Eurocolegio Casvi
Almassera - Torrejón
ISB - Alhaurín de la Torre
Jerez - Navàs
Canoe - Calpe
Vic - Aurteneche
Oviedo - Atarfe
Mataró - Valladolid
Guadix - Santfeliuenc
Palma - Tacoronte
Etosa - Ciudad Real
Aridane - Castellón
Mérida - Olivar
Chantada - CAM Enrique Soler
Majadahonda - L’Alfàs

El CB Granollers afronta el matx davant 
el Ferrol com a segon classifi cat del 
grup C de la Lliga EBA; mentre que el 
conjunt gallec ha quedat en el cinquè 
lloc del seu grup.

-> ELS VALLESANS BUSQUEN UN 
LLOC A LA LEB PLATA





TeleVisió divendres 30 d'abril

06:00  NOTÍCIES 3/24 
08.00  ELS MATINS
13.05  TVIST
14:00  TELENOTÍCIES COMARQUES 
14:20  EL MEDI AMBIENT 
14:30  TELENOTÍCIES MIGDIA 
15:40  CUINES
15.50  LA RIERA
16.35  DIVENDRES
18.25  LES GERMANES MCLEOD
19.20  REX
20.15  ESPORT CLUB
20.35  ESPAI TERRA
21.00  TN VESPRE+ EL TEMPS
21.45  LA SETMANA DE TV3
21.50  ZONA ZÀPING
22.15  ULL PER ULL
01.05  PEL•LÍCULA: << LA ME-
MÒRIA DE L’ASSASSÍ >>. 2003. Dir.: 
Erik Van Looy. Int.: Koen De Bouw, 
Werner De Smedt,... Un important 
funcionari públic d’Anvers és assas-
sinat.
03.00  DIVENDRES
04.30  NOTÍCIES 3/24

06.00  RITMES.CLIPS
06.05  L’ÀNIMA DEL 33
06.15  TRAVELOGUE OF MASTER-
PIECES
06.25  RITMES ARRELS
07.00  IDENTITATS
07.55  PLANETA TERRA
09.15  CURIOSITATS DEL MÓN ANI-
MAL
09.20  EL MEDI AMBIENT
09.25  LA SETMANA DE TV3
09.30  HORITZONS
11.50  CURIOSITATS DEL MÓN ANI-
MAL
12.05  L’ÀNIMA DEL 33
12.10  RITMES POPROCK
12.50  MILLENNIUM

14.20  L’ÀNIMA DEL 33 
14.25  LA SETMANA DE TV3
14.30  PLANETA TERRA
17.05  L’ÀNIMA DEL 33
17.10  LA SETMANA DE TV3
17.15  CRONOS
18.15  HORITZONS
19.00  CÀNON LLETRES
19.45  CITY FOLK
19.55  L’ÀNIMA DEL 33
20.00  LA SETMANA DE TV3
20.05  TERRITORIS EN XARXA
20.35  CHAMPIONS MAGAZÍN
21.00  LA RIERA
21.40  SÈNIORS
22.05  THALASSA
22.55  L’HORA DEL LECTOR
23.55  EL DOCUMENTAL
00.55  TERRITORIS EN XARXA
01.20  CÀNON LLETRES
02.10  SÈNIORS
02.35  THALASSA
03.20  L’HORA DEL LECTOR
04.20  PEL•LÍCULA: << VIURE DE 
MENTIDES >>. 2004. Dir.: Jorge Algo-
ra. Int.: Fermí Casado, Pep Munné,... 
Una noia desapareix. El detectiu Dí-
dac Martí sospita d’Enric, exparella 
de la jove, però sembla que ell té una 
coartada inqüestionable. 
05.50  RITMES.CLIPS

06.00  NOTICIAS 24H
06.30  TELEDIARIO MATINAL
09.00  LOS DESAYUNOS DE TVE 
10.15  LA MAÑANA DE LA 1
14.00  INFORMATIVO TERRITORIAL
14.30  CORAZÓN 
15.00  TELEDIARIO 1 + EL TIEMPO 
16.15  AMAR EN TIEMPOS REVUEL-
TOS
17.00  BELLA CALAMIDADES
18.25  ESPAÑA DIRECTO 
20.00  GENTE
21.00  TELEDIARIO 2 + EL TIEMPO
22.15  PENDENT
23.45  CINE: PENDENT

01.00  LEY Y ORDEN
02.20  LA NOCHE EN 24 HORAS
03.50  DEPORTE NOCHE
04.40  TVE ES MUSICA
05.00  NOTICIAS 24H 

06.00  TVE ES MÚSICA
06.45  THAT’S ENGLISH 
07.00  LOS LUNNIS
09.35  AQUÍ HAY TRABAJO
10.00  UNED
11.00  PENDENT
13.30  PARA TODOS LA 2 INCLUYE 
RESUMEN PARALIMPICOS
15.30  SABER Y GANAR 
16.00  GRANDES DOCUMENTALES
18.50  BIODIARIO
19.00  EL HOMBRE Y LA TIERRA 
(FAUNA IBERICA)
20.00  LA 2 NOTICIAS EXPRESS
20.05  TRAS LA 2
21.00  PENDENT 
21.45  LA SUERTE EN TUS MANOS
22.00  EL CINE DE LA 2: PENDENT
23.30  CINE: PENDENT
01.00  CONCIERTOS DE RADIO-3
01.30  CINE DE MADRUGADA: PEN-
DENT
03.00  TELEDEPORTE 
05.00  TVE ES MUSICA

06.00  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS
06.30  LAS NOTICIAS DE LA MAÑA-
NA
08.45  ESPEJO PÚBLICO
12.30  LA RULETA DE LA SUERTE 
14.00  LOS SIMPSON 
15.00  A3 NOTICIAS 1+EL TIEMPO 

15.50  LA PREVISIÓN DE LAS 4
16.00  TAL CUAL LO CONTAMOS

19.15  EL DIARIO 
21.00  ANTENA 3 NOTICIAS 2
22.00  DEC
02.15  ADIVINA QUIÉN GANA ESTA 
NOCHE

06.30  INFORMATIVOS TELECINCO
09.00  EL PROGRAMA DE ANA 
ROSA 
12.30  MUJERES Y HOMBRES Y 
VICEVERSA
14.00  KARLOS ARGUIÑANO EN TU 
COCINA
14.30  DE BUENA LEY 
15.00  INFORMATIVOS T5 
15.45  SÁLVAME DIARIO
20.00  PASAPALABRA 
20.55  INFORMATIVOS T5
21.45  SÀLVAME DELUXE
02.30  LOCOS POR GANAR
03.30  MÁS QUE COCHES
04.00  EN CONCIERTO
04.30  INFOCOMERCIALES 
05.30  FUSIÓN SONORA 

07.00  MATINAL CUATRO 
09.35  MEDICOPTER
10.30  ALERTA COBRA
12.30  LAS MAÑANAS DE CUATRO
13.55  NOTICIAS CUATRO
14.50  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES
15.40  ENTRE FANTASMAS
19.00  JUSTO A TIEMPO
20.00  PASSWORD
20.55  NOTICIAS CUATRO
21.30  SOY ADICTO
22.45  CALLEJEROS
23.35  REC. REPORTEROS CUATRO
00.45  DOCUMENTAL
01.45  CROSSING JORDAN
03.15  NBA DEPORTES 
06.00  SHOPPING. TELEVENTA



Tenim un nom

Autora: Vicenç Villatoro
Edita: Planeta
Extensió: 255 pàgines

Argument: Un periodista i el seu 
fi ll adolescent, distanciats des de 
fa uns anys, viatgen junts a París 
per veure la fi nal de la Champio-

ns que ha de jugar el Barça. En el viatge i en el partit, 
participaran en l’emoció èpica compartida amb tot 
d’afi iconats, cadascun amb la seva pròpia vivència del 
Barça i del futbol. Però intentaran també, tot parlant 
del Barça, reconstruir la seva relació i tornar a lligar 
els fi ls generacionals que els uneixen entre ells i amb 
la resta de la família que s’ha quedat a Catalunya: l’avi 
malalt, l’àvia angoixada, la mare que ha hagut de pujar 
els fi lls... La novel·la ha estat guardonada amb el Premi 
Ramon Llull 2010.

llibres

de tot...de tot...de tot...de tot...de tot...de tot...
Cinco minutos de gloria

Dirigeix:  Oliver Hirschbiegel
Nacionalitat: Gran Bretanya
Intèrprets: Liam Neeson,  James 
Nesbitt,  Anamaria Marinca,  Co-
nor MacNeill,  Richard Dormer,  
Mark Davison, Kevin O’Neill,  Ge-
rard Jordan,  Juliet Crawford.

Argument: Premi Sundance 2009 
a la Millor direcció i al millor guió World Cinema, Cinco 
minutos de gloria s’ambienta a Lurgan, Irlanda del Nord, 
l’any 1975. Alistair Little, de 16 anys, és el líder de la 
cèdula UVF (Força Voluntària de l’Ulster). Ell i la seva 
banda tenen la missió de matar un jove catòlic, James 
Griffi n. Trenta anys més tard, en època de reconciliació  
es troben els protagonistes davant de les càmeres: Alis-
tair i el germà de James, Joe.

cinema

Argument: Argument: 
a la Millor direcció i al millor guió World Cinema, Cinco 

Autora: Autora: 

Argument: Argument: 
fi ll adolescent, distanciats des de 
fa uns anys, viatgen junts a París 

        

PERDONA SI TE LLAMO AMOR
 divendres i ds 16:00 18:15 20:30 22::45 01.00
 diumenge -11:30- 16:00 18:15 20:30 22:45 
 dilluns a dijous 16:00 18:05 20:15 22::30

COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 D
 divendres  i ds 16:00 18:10  
 diumenge-12:00- 16:00 18:10 
 dilluns a dijous 16:00 18:00  

COMO ENTRENAR A TU DRAGON 
 divendres i ds 16:25  
 diumenge-11:45- 16:25  
 dilluns a dijous 16:15  

EL ESCRITOR
 dijvendres  a diumenge   22:30 
 dilluns a dijous    22:15

DESDE PARIS CON AMOR
 divendres a diumenge 18:20 
 dilluns a dijous  18:00  
 
FURIA DE TITANES 3 D

 dijvendres  i ds   20:15 22:30 00:45
 diumenge   20:15 22:30
 dilluns a dijous   20:00 22:15

LA NIÑERA MÁGICA 2
 diumenge-11:30     
EL SUPER CANGURO

 divendres  i ds  16:20 18:20 20:15 
 diumenge-11:45- 16:20 18:20 20:15 
 dilluns a dijous 16:20 18:20 20:15
FURIA DE TITANES

 divendres i ds   20:20  00:45
 diumenge   20:20  
 dilluns a dijous   20:20 

                
Cine Oscar-Nord 93 840 15 90

cinema…30 d’abril al 6 maig del 2010 cinema…cinema…cinema…cinema…cinema…cinema…cinema…cinema…
MÁS ALLÁ DEL TIEMPO

 divendres i ds 16:00 18:10 
 diumenge -11:30- 16:00 18:10  
 dilluns a dijous 16:00 18:10 
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 3 D

 divendres i ds 16:00 18:15 20:35 22::50 01.00
 diumenge -11:45- 16:00 18:15 20:35 22::50 
 dilluns a dijous 16:00 18:10 20:20 22::30
IRON MAN 2

 divendres i ds     16:00-16:45-18:15-19:15-20:30- 22:00-22:45-00:30-01:00
 diumenge  11:30-12:00-16:00-16:45-18:15- 19:15-20:30- 22:00-22:45  
 dilluns a dijous 16:00-16:45-18:10-19:15-20:20-22:00-22:30 
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 

 divendres i ds 16:15 18:25 20:40 22::45 00:50
 diumenge -12:15- 16:15 18:25 20:40 22::45 
 dilluns a dijous 16:10 18:10 20:15 22::20
EXPOSADOS

 divendres  i ds    20:15 22:30 00:45
 diumenge   20:15 22:30
 dilluns a dimecres    22:15
QUE SE MUERAN LOS FEOS

 divendres  i ds  16:10 18:25 20:40 22:50 01:00
 diumenge-11:45- 16:10 18:25 20:40 22:50
 dilluns a dijous 16:00 18:05 20:15 22:25
E.S.O.

 divendres i ds    22::15 00:30
 diumenge     22::15 
 dilluns a dijous    22::15
EN EL LÍMITE DEL AMOR

 divendres i ds 16:00 18:15 20:35 22::50 01.00
 diumenge -11:45- 16:00 18:15 20:35 22:50 
 dilluns a dijous 16:00 18:10 20:20 22::30
BARÇA-TENERIFE

 dimarts   20:00



Instruccions:

El sudoku és un joc d’origen japonès que consisteix en 
una quadrícula 9x9 (81 caselles) dividit en 9 caixes de 
3x3. L’objectiu del joc es omplir les caselles buides amb 
números del 1 al 9, de manera que en cap casella 3x3 
ni en cap fila ni vertical ni horitzontal es repeteixi cap 
número. Per omplir les caselles que resten els números 
ja introduïts serveixen de guia per a resoldre el joc. 

Solucions al Calaix

tot sudoku

TeleVisió dissabte 1 de maig

06:00  NOTÍCIES 3/24 
09.00  CHAMPIONS MAGAZÍN
09.30  PLANETARI
11.55  PENDENT
12.15  DUVAL I MORETTI
13.10  LA SALUT AL CISTELL
13.55  ZONA ZÀPING
14:20  TOT UN MÓN 
14:30  TELENOTÍCIES MIGDIA 
15:40  TARDA DE CINE: << BANDI-
DES >>. 2006. Dir.: Espen Sandberg 
i Joachim Roenning. Int.: Penélope 
Cruz, Salma Hayek,... Sara Sandoval 
és una bella aristòcrata mexicana 
educada a Europa que gaudeix dels 
privilegis d’una existència fàcil i sen-
se privacions de cap tipus.
17.15  PEL•LÍCULA: << AQUEST 
COP, SÍ >>. 2005. Dir.: : Michael Ho-
ffman. Int.: Michael Keaton, Robert 
Downey Jr.,... Nick Rogan està a punt 
d’estrenar la seva sisena obra de 
teatre a Broadway. Les anteriors no 
havien tingut gaire èxit, però aquesta 
vegada Nick té el convenciment que 
triomfarà. 
18.45  SUPERNANNY
19.40  QUIN PAÍS
20.20  EL GRAN DICTAT
21.00  TN VESPRE+ EL TEMPS
21.50  EL PARTIT
00.10  PEL•LÍCULA: << VUIT MILIO-
NS DE MANERES DE MORIR >>. 1986. 
Dir.: Hal Ashby. Int.: Jeff Bridges, Ro-
sanna Arquette,... Matt Scudder és un 
ex-policia amb problemes d’alcohol 
que aprofita els casos que altres in-
vestigadors no gosen ni tocar.
02.05  EL PARTIT
04.00  NOTÍCIES 3/24

06.00  RITMES POPROCK 
06.35  PLANETA TERRA

09.35  RITMES COL•LECCIONS
10.05  RITMES POPROCK HIT PARA-
DE
10.30  SPUTNIK
11.25  RITMES POPROCK
11.50  TR3SC
12.05  QUÈQUICOM
12.30  KARAKIA
13.05  LATITUDS
13.30  VALOR AFEGIT
14.00  ESPORTS
21.45  LOTO 6/49
21.55  PARLAMENT
22.20  CINEMA 3
22.50  SALA 33: << TAPAS >>. 
2005. Dir.: José Corbacho, Juan Cruz. 
Int.: Ángel de Andrés, María Galia-
na,... Cinc històries s’entrecreuen 
en un barri de la gran ciutat. Cinc 
móns units en el dia a dia, amb el 
bar, els comerços i el mercat com a 
punt neuràlgic, i que ens mostren les 
seves inquietuds, pors, esperances i 
somnis.
00.55  FILMOTECA 33. CECLE VI-
SIONS DEL FUTUR: << EL TESTAMENT 
DEL DR. MABUSE >>. 1933. Dir.: Fritz 
Lang. Int.: Gustav Diessl, Camilla Spi-
ra,...
02.50  CLÀSSICA
03.45  RODASONS
04.10  NYDIA
04.35  RITMES CAT
05.05  CURIOSITATS DEL MÓN ANI-
MAL
05.15  RITMES CAT
05.50  RITMES.CLIPS

06.00  NOTICIAS 24H
07.50  LOS LUNNIS
12.55  MOTOCICLISMO CAMPEO-
NATO DEL MUNDO DE VELOCIDAD GP 
Jerez Entrenamientos
15.00  TELEDIARIO 1 + EL TIEMPO 
16.00  SESION DE TARDE: PENDENT
19.00  CINE DE BARRIO 
21.00  TELEDIARIO 2 + EL TIEMPO

21.35  INFORME SEMANAL
22.35  VERSIÓN ESPAÑOLA: PEN-
DENT
00.30  CINE: PENDENT
02.30  TVE ES MUSICA
03.00  NOTICIAS 24H 

06.00  THAT’S ENGLISH 
07.30  UNED
08.00  LOS CONCIERTOS DE LA 2
09.35  AGROSFERA
10.30  EN LENGUA DE SIGNOS
11.00  PARLAMENTO
12.00  EL CLUB DE PIZZICATO
12.45  PALABRA POR PALABRA
13.15  TENDIDO CERO
13.45  SORTEO LOTERIA NACIONAL
13.50  PENDENT
15.30  PROGRAMA TARDE PREMIER/
ACB 
20.25  BIODIARIO
20.30  RTVE RESPONDE, EL PRO-
GRAMA DE LA DEFENSORA
21.00  LA ESPAÑA SUMERGIDA
21.30  NO DISPAREN EN CONCIER-
TO
22.30  DOCUMENTOS TV
23.30  LA NOCHE TEMATICA
01.50  TELEDEPORTE 

06.00  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS
07.00  LOS HOMBRES DE HARREL-
SON
08.00  MEGATRIX
11.30  PENDENT
13.00  IMPACTO TOTAL 
14.00  LOS SIMPSON 
15.00  A3 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
15.45  MULTICINES: PENDENT
21.00  ANTENA 3 NOTICIAS 2
22.00  EL PELICULÓN: PENDENT
00.30  CINE: PENDENT
02.15  ADIVINA QUIÉN GANA ESTA 
NOCHE

 
07.00  BOING
07.05  LAS MACABRAS AVENTU-
RAS DE BILLY Y MANDY
07.35  GERONIMO STILTON
07.55  JEWELPET
08.20  LAS SUPERNENAS Z
08.40  LOS SECRET SATURDAY
09.00  BAKUGAN
09.20  BEN 10 ALIEN FORCE
10.15  PATITO FEO
11.30  I LOVE TV
12.30  DECOGARDEN
13.00  VUELVEME LOCA 
15.00  INFORMATIVOS T5 
16.00  CINE EN FAMILIA
18.00  ¡QUE TIEMPO TAN FELIZ! 
20.00  LA GUILLOTINA 
20.55  INFORMATIVOS T5
21.45  LA NORIA
02.30  LOCOS POR GANAR
04.00  INFOCOMERCIALES
05.00  EN CONCIERTO
05.15  CÓMO SE RODO 
05.30  FUSIÓN SONORA 

07.00  MATINAL CUATRO 
09.35  MEDICOPTER
10.30  ALERTA COBRA
12.30  LAS MAÑANAS DE CUATRO
13.55  NOTICIAS CUATRO
14.50  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES
15.40  ENTRE FANTASMAS
19.00  JUSTO A TIEMPO
20.00  PASSWORD
20.55  NOTICIAS CUATRO
21.30  SOY ADICTO
22.45  CALLEJEROS
23.35  REC. REPORTEROS CUATRO
00.45  DOCUMENTAL
01.45  CROSSING JORDAN
03.15  NBA DEPORTES 
06.00  SHOPPING. TELEVENTA



Mots encreuats

SOLUCIONS

Això de les cent tretze

Això del català és la fal·lera nacional. No hi ha qui es 
resisteixi a ficar-hi cullerada, perquè tots ho sabem 
tot i els altres són uns burros. Per això de llibres sobre 
la llengua en surten contínuament, i segurament en 
continuaran sortint fins i tot quan l’últim dels par-
lants ja serà soterrat. Però de llibres sobre aquesta 
qüestió n’hi ha de dues menes, i convé saber-ho.
Això del català. Els uns són els que redacten els 
experts o professionals, diga-li com vulguis. La gent 
que en sap, vaja, els qui s’hi guanyen les garrofes 
i per tant parlen amb coneixement de causa. És 
el cas del volumet que amb aquest títol acaba de 
publicar Albert Pla Nualart, cap d’edició de l’AVUI 
des de fa 25 anys. Fer de cap d’edició d’un mitjà 
vol dir ser-ne el màxim responsable de la correcció 
lingüística, i per tant ocupar-se, directament o 
indirecta, de tots els textos que hi apareixen (o que 
es locuten, en el cas dels mitjans orals). És aquest 
immens cabal de casos que li han passat per les mans 
la matèria primera amb què aquest supercorrector 
ha teoritzat les seves tesis gramaticals, orientades 
a simplificar la sintaxi i, de retruc, l’aprenentatge. 
L’ideari lingüístic d’en Pla Nualart el pots compartir 
o en pots discrepar, però el que no pot deixar de fer 
tothom que estigui realment interessat en el present 
i sobretot el futur de la llengua és llegir-se el llibre 
d’un dels lingüistes amb més coneixement real del 
català que s’escriu avui dia.
Només hi ha una petita pega, és clar. Que per 
entendre’l, i en general per entendre qualsevol llibre 
que tracti científicament la qüestió de la llengua, 
se n’ha de saber una mica. És com els tractats de 
mecànica: si no tens ni idea de com funciona un 
carburador, difícilment xalaràs ni treuràs profit 
d’un llibre sobre el motor d’explosió. De la mateixa 
manera, doncs, per poder fer-se càrrec de l’abast 
de les propostes nualartianes (les més destacades 
de les quals tenen a veure amb el canvi i caiguda de 
preposicions i amb l’alternança del per i el per a) cal 
tenir uns mínims coneixements de gramàtica.
Això del Carod. Per això, per a tothom qui no en 
tingui, es publiquen els altres, els anomenats de 
divulgació. Com ara 113 paraules per salvar, del 
vicepresident, amb un contingut sorprenentment 
semblant al meu llibret En perill d’extinció, on en 
feia una llista de cent. Sengles passatemps aptes per 
a tots els públics i de bon llegir però que, això sí, no 
donen dret a opinar sobre qüestions gramaticals.

HORITZONTALS: 1. Donen sentit a l’espectacle / 2. Insinuar-se al co-
txe que segueix. Fatigosos, els esforços per decapitar en Cardús... 
/ 3. Bola de drac. Penes infligides per infiltracions als talons. La co-
nífera pixanera / 4. Enemics de Baixa Intensitat. Mar, sopes?, hi ha 
com unes foques... / 5. El director ha de decidir si serà curt o llarg. 
Em disfressaré de rei alterat / 6. Planta que destil·la xampú i crema. 
Revisteta sobre les possibilitats explosives del gas / 7. No enregistren, 
no, que és una fossa tectònica. Punt d’intersecció cristianodemòcrata 
/ 8. S’ocupi de tenir atencions. Tan aviat hi pot quedar el peu com 
el nas / 9. La cosa llatina. Quin element, és tan sensible a la tem-
peratura! Cap de cony / 10. Camp de concentració d’actors. Remou 
remou i veuràs que és per bellugar / 11. Imant al cel. Actualitzen la 
informació: és una novena escuada. Ultimes gotes de quètxup / 12. El 
més estrany de l’agrària. Avisats amb cert alarmisme / 13. Jerarquia 
que va de l’escala fins al plafó. La deessa dels ideals.

VERTICALS: 1. Sol tenir conseqüències eczematoses. Per fer-ho n’hi 
ha que s’esperen a veure / 2. Mal ús. Ben bé la meitat són flamencs. 
El campió de l’escala / 3. És per sol·licitar, ni que sigui en petit. 
Apèndix terminal, que al cercavila és germinal / 4. Enemics de Jugar 
amb Arbitre. Saludat per segona vegada a la feina. A la punta de la 
columna / 5. Clama follament que vol tranquil·litat. Període mínim 
per exposar a Venècia / 6. Selecció feta a partir dels errors de tiratge. 
Arbust amb propietats retòriques i polemistes / 7. Ara a la punta de 
l’arcada. De l’intel·lectual ben situat a la brossa. Al mocador d’en Vi-
cenç Escolà Foix / 8. Concrecions palpables de l’esbart. O és una xifra 
o un guàrdia civil / 9. Navego com sempre, proa al vent. A davant, 
amb bàrbara frontalitat / 10. Abracen en Recared. Moixó de camp 
amb la cigaleta untada. Creen addicció / 11. Marca caducada per una 
dona de la Maitena. Element capaç de deformar l’úter / 12. Després 
d’ell ja ve la cavalleria. Clàssica aparença del grimpador.

Pau Vidal

RODA EL MÓN I 
TORNA EL MOT

per Pau Vidal



07.00  MÁS QUE COCHES
07.30  BOING
07.35  GERONIMO STILTON
07.55  JEWELPET
08.20  LAS SUPERNENAS Z
08.40  LOS SECRET SATURDAY
09.00  BAKUGAN
09.20  BEN 10 ALIEN FORCE
10.15  PATITO FEO
11.30  I LOVE TV
12.30  BRICOMANIA
13.00  VUELVEME LOCA 
15.00  INFORMATIVOS T5 
16.00  CINE EN FAMILIA
18.00  ¡AL ATAQUE! 
20.00  LA GUILLOTINA 
20.55  INFORMATIVOS T5
22.00  AÍDA
01.30  TENGO 20 AÑOS
02.30  LOCOS POR GANAR
03.30  NOSOLOMUSICA
04.00  CÓMO SE RODO
04.30  INFOCOMERCIALES
05.30  FUSIÓN SONORA

07.00  MATINAL CUATRO 
09.35  MEDICOPTER
10.30  ALERTA COBRA
12.30  LAS MAÑANAS DE CUATRO
13.55  NOTICIAS CUATRO
14.50  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES
15.40  ENTRE FANTASMAS
19.00  JUSTO A TIEMPO
20.00  PASSWORD
20.55  NOTICIAS CUATRO
21.30  SOY ADICTO
22.45  CALLEJEROS
23.35  REC. REPORTEROS CUATRO
00.45  DOCUMENTAL
01.45  CROSSING JORDAN
03.15  NBA DEPORTES 
06.00  SHOPPING. TELEVENTA

TeleVisió diumenge 2 de maig

06:00  NOTÍCIES 3/24 
09.00  SIGNES DELS TEMPS
09.50  TRAVELOGUE OF MASTERPIE-
CES
09.55  PLANETARI
12.15  LES COSTES D’EUROPA DES 
DEL CEL
12.25  CASAL ROCK
13.20  CRACKÒVIA
13.50  POLÒNIA
14:20  TOT UN MÓN 
14:30  TELENOTÍCIES MIGDIA 
15:40  APM? EXTRA
16.15  TARDA DE CINE: << UN BON 
ANY >>. 2006. Dir.: Ridley Scott. Int.: 
Russell Crowe, Marion Cotillard,...
Max Skinner és un home de negocis 
d’èxit de Londres que devora els seus 
competidors per mirar de liderar el 
mercat europeu. 
18.25  SUPERNANNY
19.15  CAMINANT ENTRE DINOSAU-
RES
19.50  EXPORT.CAT
20.20  EL GRAN DICTAT
21.00  TN VESPRE+ EL TEMPS
21.50  30 MINUTS
22.25  BANDA AMPLA
00.10  PEL•LÍCULA: << Separate 
lies >>. 2005. Dir.: Julian Fellowes. 
Int.: Emily Watson, Tom Wilkinson,... A 
primera vista, el matrimoni de James 
Manning i la seva dona Anne no podria 
ser més perfecte.
01.40  PARLAMENT
02.00  PEL•LÍCULA: << MARE TERES 
>>. 2003. Dir.: Fabrizio Costa. Int.: 
Olivia Hussey, Sebastiano Osma,... Cal-
cuta, 1950. Una ciutat caòtica i plena 
de gent desgraciada, malalts i pobres 
que, sense esperança de sobreviure, 
vagaregen pel carrer. 
04.00  NOTÍCIES 3/24

06.00  RITMES ARRELS

06.35  PLANETA TERRA
08.25  CLÀSSICA
09.15  RODASONS
09.40  NYDIA
10.05  RITMES CAT
10.35  PARLAMENT
11.00  MISSA CONVENTUAL DE 
MONTSERRAT
12.20  TR3SC
12.30  ESPORTS
04.00  A N G O L A :  S A U D A D E S 
D’AQUELL QUE T’ESTIMA
05.05  CURIOSITATS DEL MÓN 
ANIMAL
05.15  RITMES CONCERT
05.50  RITMES.CLIPS

06.00  NOTICIAS 24H
07.50  LOS LUNNIS
09.30  MOTOCICLISMO CAMPEONA-
TO DEL MUNDO DE VELOCIDAD GP Jerez 
Carreras
15.00  TELEDIARIO 1 + EL TIEMPO 
16.00  SESION DE TARDE: PEN-
DENT
19.00  ESPAÑA DIRECTO 
21.00  TELEDIARIO 2 + EL TIEMPO
22.15  LA PELICULA DE LA SEMANA: 
PENDENT
00.00  ESPECIAL CINE: PENDENT
01.45  LEY Y ORDEN
03.05  TVE ES MUSICA
03.30  NOTICIAS 24H 

06.00  TELEDEPORTE
06.45  THAT’S ENGLISH 
07.30  UNED
08.00  EN CONCIERTO DE LA 2
08.40  BUENAS NOTICIAS TV
08.55  SHALOM
09.10  ISLAM HOY
09.30  BABEL EN TVE
10.00  ULTIMAS PREGUNTAS
10.25  TESTIMONIO

10.30  EL DIA DEL SEÑOR
11.30  PUEBLO DE DIOS
12.00 A PEDIR DE BOCA
12.30  ESPAÑA EN COMUNIDAD
13.00  TURF + SORTEO LOTOTURF 
Y GORDO PRIMITIVA
14.00  CAMINO DEL CID
15.00  OTROS PUEBLOS
15.55  PARAISOS CERCANOS
16.55  POR LA RUTA DE LA MEMO-
RIA
17.40  SERIE AMERICA E INDONESIA 
MITICA
18.10  CUADERNOS DE PASO
19.00  BUBBLES
19.25  BIODIARIO
19.30  EL ESCARABAJO VERDE
20.00  TRES 14
20.30  PAGINA 2
21.00  REDES 2.0
21.30  CIUDADES PARA EL SIGLO 
XXI
22.00  EN PORTADA
22.45  ESTUDIO ESTADIO
00.00  METROPOLIS
00.30  CINE DE MADRUGADA: PEN-
DENT
02.00  TELEDEPORTE 
05.00  TVE ES MUSICA

06.00  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS
07.00  LOS HOMBRES DE HARREL-
SON
08.00  MEGATRIX
11.30  PENDENT
13.00  IMPACTO TOTAL 
14.00  LOS SIMPSON 
15.00  A3 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
15.45  MULTICINES: PENDENT
21.00  ANTENA 3 NOTICIAS 2
21.45  PENDENT
02.30  ADIVINA QUIÉN GANA ESTA 
NOCHE
04.30  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS

 Concurs!

 Els guanyadors del Concurs per les entrades de teatre 
d’aquesta setmana són:

Ángeles Sánchez / Pilar Palomar
Josep Burballa / Cecilia Pérez

Poden passar, amb el DNI, per les nostres oficines (c. Ro-
ger de Flor, 71 - 2n pis) a recollir les entrades!

Sobretot indica’ns:
·El número de revista
.On has vist en Toti!
·Les teves dades: nom i telèfon de 
contacte.
Nota- S’acceptaran participants fins al dimarts a la tarda

Troba en Toti i aconsegueix entrades per anar al 
Teatre de Ponent

En Toti és molt entremaliat i pot estar amagat en qual-
sevol lloc de la revista. 

Busca’l i quan el trobis posa’t en contacte amb no-
saltres. 

Com participar-hi:
·Per telèfon: 93 879 59 10 / 03
·Per correu electrònic: redaccio@eltotgranollers.cat 
·Personalment,a les nostres oficines: c. Roger de Flor, 
71 - 2n pis - Granollers. 

 Concurs!



✁

Són més primes, amb una gran qualitat en la ima-
tge i respectuoses amb el medi ambient

Tot i que fa menys d’un mes que es va posar a la 
venda l’últim dispositiu d’Apple, l’iPad, ja han 
començat els primers rumors sobre com serà la 
propera generació de l’aparell de l’empresa de la 
poma. La nova generació de l’iPad podria incor-
porar pantalles OLED, és a dir Organic LED.

Tan bon punt un nou dispositiu arriba al mercat, 
l’empresa encarregada de l’aparell comença a 
treballar en el seu successor. I una vegada més, 
Apple no ha estat l’excepció. Mentre ara treba-
lla en millores de la seva línea MacBook i en el 
nou iPhone, també guarda temps per pensar en 
la seva última creació. Els últims rumors apun-

ten que la següent generació de l’iPad farà servir 
pantalles OLED, molt més primes, amb una gran 
qualitat en la imatge i respectuoses amb el medi 
ambient. Segons algunes fonts, Apple estaria 
pensant en comercialitzar la nova generació en 
algun moment de l’any 2011.

Ara mateix el cost d’aquest tipus de pantalles és 
molt elevat i tot i que el seu ús comença a ser 
molt habitual en pantalles dels smartphones, 
suposaria una pujada excessiva en un dispositiu 
de gran mida com és l’iPad, que té 9,7 polzades. 
Per companyies com Samsung o LG les panta-
lles OLED són una prioritat i estan investigant i 
reforçant la seva inversió en aquesta tecnologia, 
per tal de fer-la més assequible en poc temps.

PER LAMALLA.CAT / ACPG 

tecnologiatecnologiatecnologia...
Apple vol introduir pantalles OLED en la propera generació d’iPad

e l sweb s_de l . t o t

www.5aldia.es

Pàgina web de la campanya ‘5 al dia’, que 
té com a principal objectiu promoure el 
consum de les fruites i hortalisses entre 
els infants, així com entre les seves famí-
lies. L’eslògan de la Campanya ‘5 al dia’ 
fa referència a la importància que té 
per a la correcta alimentació dels infants 
el consum d’un mínim de cinc racions 
diàries d’entre fruites i hortalisses. La pà-
gina, a banda d’informació, inclou jocs, 
cançons, receptes, concursos, etc.

www.astrosabadell.org

Pàgina web de l’Associació Astronòmica 
de Sabadell.  Inclou documentació gene-
ral sobre astronomia, treballs realitzats 
per amateurs, activitats ... Es completa 
amb notícies, documents multimedia, 
publicacions. També hi ha notes sobre 
iniciació a l’astronomia, astronomia per 
a nes, per a joves, investigacions. L’espai 
es completa amb observacions en direc-
te i propers fenòmens astronòmics de 
rellevància.

www.alicia.cat

És un centre de recerca dedicat a la inno-
vació tecnològica en cuina i a la difusió 
del patrimoni agroalimentari i gastronò-
mic. Té una clara vocació social, en tant 
que centre obert al públic, amb l’objectiu 
de promoure una bona alimentació. És 
una fundació, creada per la Generalitat 
de Catalunya i Caixa Manresa, que 
compta amb un Consell Assessor amb el 
xef Ferran Adrià  i amb l’assessorament 
del cardiòleg Valentí Fuster.



TeleVisió dilluns 3 de maig

06:00  NOTÍCIES 3/24 
08.00  ELS MATINS
13.05  TVIST
14:00  TELENOTÍCIES COMAR-
QUES 
14:20  EL MEDI AMBIENT 
14:30  TELENOTÍCIES MIGDIA 
15:40  CUINES
15.50  LA RIERA
16.35  DIVENDRES
18.25  LES GERMANES MCLEOD
19.20  REX
20.15  ESPORT CLUB
20.35  ESPAI TERRA
21.00  TN VESPRE+ EL TEMPS
21.45  LA SETMANA DE TV3
21.50  CRACKÒVIA
22.25  LA SAGRADA FAMILIA
23.35  ÀGORA
00.40  PEL•LÍCULA: PENDENT
02.10  DIVENDRES
04.00  NOTÍCIES 3/24

06.00  RITMES.CLIPS
06.05  L’ÀNIMA DEL 33
06.15  TRAVELOGUE OF MASTER-
PIECES
06.25  RITMES CAT
07.00  IDENTITATS
08.00  PLANETA TERRA
09.25  EL MEDI AMBIENT
09.30  HORITZONS
11.35  L’ÀNIMA DEL 33
11.40  HORITZONS
12.10  RITMES CONCERT
12.45  HATTRICK ESPANYOL
13.15  HATTRICK BARÇA 
14.15  L’ÀNIMA DEL 33
14.30  PLANETA TERRA
17.05  L’ÀNIMA DEL 33

17.15  THALASSA
18.00  HORITZONS
18.50  CITY FOLK 
19.00  CÀNON VISIONS
20.00  L’ÀNIMA DEL 33
20.05  TALLER
20.35  FUTBOL CAT.
21.00  LA RIERA
21.40  CRONOS
22.35  SINGULARS
23.15  ÀNIMA
00.10  SEGLE XX
01.00  TALLER 
01.25  CÀNON VISIONS
02.25  FUTBOL CAT
02.50  SINGULARS
03.30  ÀNIMA
04.20  E L S  C A P T U R A D O R S 
D’ANIMALS
05.10  REMEIS NATURALS
05.40  CITY FOLK
05.50  RITMES.CLIPS

06.00  NOTICIAS 24H
06.30  TELEDIARIO MATINAL
09.00  LOS DESAYUNOS DE TVE 
10.15  LA MAÑANA DE LA 1
14.00  INFORMATIVO TERRITORIAL
14.30  CORAZÓN 
15.00  TELEDIARIO 1 + EL TIEMPO 
16.15  AMAR EN TIEMPOS REVUEL-
TOS
17.00  BELLA CALAMIDADES
18.25  ESPAÑA DIRECTO 
20.00  GENTE
21.00  TELEDIARIO 2 + EL TIEM-
PO
22.15  GRAN RESERVA
23.20  50 AÑOS DE...
23.50  CINE: PENDENT
01.30  LA NOCHE EN 24 HORAS
03.00  DEPORTE NOCHE
03.50 TVE ES MUSICA
04.00  NOTICIAS 24H 

06.00  TVE ES MÚSICA
06.30  THAT’S ENGLISH 
07.0 0 LOS LUNNIS
09.35  AQUÍ HAY TRABAJO
10.00  LA AVENTURA DEL SABER
11.00  PENDENT
13.30  PARA TODOS LA 2 
15.30  SABER Y GANAR 
16.00  GRANDES DOCUMENTALES
18.55  BIODIARIO
19.00  EL HOMBRE Y LA TIERRA 
(FAUNA IBERICA)
19.30  EL ESCARABAJO VERDE
20.00  LA 2 NOTICIAS 
20.30  ZOOM TENDENCIAS
21.00  PENDENT INCLUYE SORTEO 
BONOLOTO 
22.00  EL CINE DE LA 2: PEN-
DENT
23.30  DIAS DE CINE
00.30  CONCIERTOS DE RADIO-3
01.00  CINE DE MADRUGADA: 
PENDENT
02.30  TELEDEPORTE 
05.00  TVE ES MUSICA

06.00  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS
06.30  LAS NOTICIAS DE LA MAÑA-
NA 
08.45  ESPEJO PÚBLICO
12.30  LA RULETA DE LA SUERTE 
14.00  LOS SIMPSON 
15.00  A3 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00  TAL CUAL LO CONTAMOS
19.15  EL DIARIO 
21.00  ANTENA 3 NOTICIAS 2
21.45  EL CLUB DEL CHISTE 
22.15  GAVILANES
00.30  INFORME DEC
02.30  ASTRO SHOW

04.30  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS 

06.30  INFORMATIVOS TELECINCO
09.00  EL PROGRAMA DE ANA 
ROSA 
12.30  MUJERES Y HOMBRES Y 
VICEVERSA
14.00  KARLOS ARGUIÑANO EN TU 
COCINA
14.30  DE BUENA LEY 
15.00  INFORMATIVOS T5 
15.45  SÁLVAME DIARIO
20.00  PASAPALABRA 
20.55  INFORMATIVOS T5
21.45  ¡¡AL ATAQUE!! CHOW
22.30  C.S.I. LAS VEGAS
01.15  C.S.I. NEW YORK
02.00  LOCOS POR GANAR
04.00  INFOCOMERCIALES 
05.00  FUSIÓN SONORA 

07.00  MATINAL CUATRO 
09.30  MEDICOPTER
10.25  ALERTA COBRA
12.30  LAS MAÑANAS DE CUATRO
13.55  NOTICIAS CUATRO
14.50  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES
15.40  ENTRE FANTASMAS
18.15  SOBRENATURAL
20.00  PASSWORD
20.55  NOTICIAS CUATRO
21.35  EL HORMIGUERO
22.30  CALLEJEROS VIAJEROS
00.45  UAU!
02.10  PSYCH
03.00  MARCA Y GANA
04.55  SHOPPING. TELEVENTA



Què t’ha comportat ser en Jordi a 
Ventdelplà?
A mi em van proposar fer la sèrie tres 
anys després del seu inici, quan estava 
al cim de les audiències, amb un per-
sonatge que estava molt bé, en Jordi, 
tot un luxe. A més, em vaig trobar amb 
un equip de tècnics i artistes extraor-
dinaris i la reacció del públic ha estat 
fantàstica. Només puc dir coses bones 
sobre la meva participació a Ventdelplà. 
La complicitat entre els actors ha estat 
excepcional fins al punt que sembla que 
les relacions entre els personatges siguin 
de veritat.
 
A part d’actor, també gaudeixes molt 
dirigint.
No vaig començar a dirigir teatre per 
una decisió vocacional sinó que va ser 
bastant un accident. La primera cosa que 
vaig dirigir va ser ‘Mentiders’ i va ser 
arran que un dels socis-productors em va 
demanar que la dirigís jo. Finalment vaig 
acceptar i m’ho vaig passar bé. Però no 
va ser una cosa premeditada o per voler 
posar-me l’etiqueta de director.
 
Quin balanç fas de la teva direcció con-
junta amb Joan Riedweg a la pel·lícula 
Xtrems? 
Estem encantats amb el resultat i de 
com ha quedat la pel·lícula. La nostra 
relació, tant laboral com personal, va 
ser molt enriquidora; fins al punt que 
tenim el projecte de rodar una nova 
pel·lícula el proper hivern i que ens fa 
molta il·lusió.
  
Com es combinen el períodes de molta 
feina amb els que no n’hi ha tanta? 
Afortunadament tinc bastanta feina 
sempre. Si he estat algun temps sense 
treballar, sempre he tingut un projecte 
proper a l’horitzó que m’ha mantingut 

Text: Ramon Texidó | Fotos: TVC actiu. Per altra banda, sí que es veritat 
que hi ha temporades en què estem 
molt enfeinats. Aquest hivern, per a mi 
ha estat d’un alt grau d’exigència perquè 
he estat fent dues o tres coses alhora, 
sense ni un dia de festa a la setmana. 
Però amb la fi del rodatge de Ventdelplà 
ja és diferent. 
 
També ets actor de doblatge.
Ara, la única cosa que continuo doblant 
són les pel·lícules de Pierce Brosnan. Fa 
uns quants anys que m’he allunyat una 
mica del món del doblatge perquè exigeix 
bastanta presència i, des de que tinc la 
productora i dirigeixo coses, no disposo 
de prou temps. 
 
Per què Catalunya té aquest destacat 
col·lectiu d’actors?
Suposo que és un lloc on hi ha molta 
activitat de producció d’espectacles. 
A Barcelona s’estrenen al cap de l’any 
més de 365, per tant, més d’un diari. Hi 
ha feina per a molta gent i això fa que hi 
hagi molta cosa a fer. A més hi ha força 
activitat televisiva i es fan bastantes 
pel·lícules i telefilms. Però, a part del 
talent, la qualitat te la dóna la feina. Hi ha 
zones del món que generen molts bons 
actors, com per exemple Anglaterra, per 
motius culturals i idiomàtics. Suposo 
que Catalunya, pels mateixos factors, 
genera bons actors. Tinc dubtes però 
crec que, probablement, hi ha més bons 
actors a Catalunya que a Madrid.
 
Què et sembla la preparació acadèmica 
per als actors i actrius? És ja impres-
cindible passar per les escoles?
És imprescindible tenir una escola; la que 
sigui. Si és imprescindible una formació 
tècnica per a ser músic, per a ser actor 
també. Tot i que és menys obvi veure si 
un actor ha passat o no per una escola, 
els professionals sí que ens adonem. 
Precisament, la formació tècnica és 
imprescindible per poder-la oblidar en el 

moment en què treballes. Serveix com a 
base, i a partir d’aquesta base començar 
a treballar.

Creus que és vital el suport institucio-
nal o consideres que cal cercar un cert 
equilibri entre sector públic i privat?
Crec que cal suport institucional amb la 
indústria, no només cultural sinó a tots 
els sectors. Però s’ha de trobar un cert 
equilibri. Cal impulsar iniciatives priva-
des per donar empenta i també un suport 
institucional, més que res per suplir els 
dèficits que causaria una economia mar-
cada només per criteris de mercat. 
 
Quines coses caldria potenciar?
Cadascun dels terrenys tenen una pro-
blemàtica diferent. Al cinema hi ha un 
problema gravíssim que és la distribució. 
En el teatre, el tema és més complex. 
Crec que s’hauria d’afinar una mica 
perquè hi ha una mica de caos, excés de 
coses o soroll en quant a la producció i 
hauríem de ser més concrets. Crec que 
és important que hagi empreses, grups 
i locals que puguin sumar experiències 
de treball en comú. Això no està passant 
gaire i seria molt interessant que passi 
per fer-nos créixer.

Què és el millor que t’ha aportat a nivell 
personal la professió?
Suposo que m’ha ensenyat a ser com 
sóc, a fer el que faig i a viure com visc. 
Hi ha una cosa curiosa d’aquest ofici. 
Per poder interpretar un personatge 
l’has d’entendre en profunditat i sovint 
t’obliga a entendre una manera de ser ra-
dicalment oposada a la teva que et poden 
fer replantejar algunes coses. També, el 
que té de genial aquest ofici nostre és, 
com diuen els francesos i anglesos, que 
a interpretar l’anomenen jugar. Poder-me 
dedicar professionalment a ‘jugar’, i que 
t’aplaudeixin per fer-ho, és un privilegi 
extraordinari.

ABEL FOLK:
“SER ACTOR M’HA ENSENYAT A SER COM SÓC, A FER EL QUE FAIG I A 
VIURE COM VISC”

L’actor Abel Folk compta amb una dilatada carrera professional on toca tots els registres interpretatius 
possibles al cinema, doblatge, teatre i televisió. En paral·lel amb altres activitats, ha interpretat el paper d’en 
Jordi a Ventdelplà, una sèrie que el proper estiu s’acomiada definitivament de les pantalles televisives. L’any 
passat, l’Abel Folk va fer la seva estrena com a director de cinema amb la pel·lícula Xtrems, una cinta que va 
rebre onze nominacions als Premis Gaudí.



19.15  EL DIARIO 
21.00  ANTENA 3 NOTICIAS 2
21.45  EL CLUB DEL CHISTE
22.15  PENDENT
02.30  ASTRO SHOW
04.30  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS 

06.30  INFORMATIVOS TELECINCO
09.00  EL PROGRAMA DE ANA 
ROSA 
12.30  MUJERES Y HOMBRES Y 
VICEVERSA
14.00  KARLOS ARGUIÑANO EN TU 
COCINA
14.30  DE BUENA LEY 
15.00  INFORMATIVOS T5 
15.45  SÁLVAME DIARIO
20.00  PASAPALABRA 
20.55  INFORMATIVOS T5
21.45  PENDENT
02.30 LOCOS POR GANAR
04.00  INFOCOMERCIALES 
05.00  FUSIÓN SONORA 

07.00  MATINAL CUATRO 
09.30  MEDICOPTER
10.25  ALERTA COBRA
12.30  LAS MAÑANAS DE CUATRO
13.55  OTICIAS CUATRO
14.50  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES
15.40  ENTRE FANTASMAS
18.10  SOBRENATURAL
20.00  PASSWORD
20.55  NOTICIAS CUATRO
21.35  EL HORMIGUERO
22.30  HOUSE
00.10  UAU!
01.3 5 PSYCH
02.25  CUATROSFERA
03.00  MARCA Y GANA 
04.55  SHOPPING. TELEVENTA

TeleVisió dimarts 4 de maig

06:00  NOTÍCIES 3/24 
08.00  ELS MATINS
13.05  TVIST
14:00  TELENOTÍCIES COMARQUES 
14:20  EL MEDI AMBIENT 
14:30  TELENOTÍCIES MIGDIA 
15:40  CUINES
15.50  LA RIERA
16.35  DIVENDRES
18.25  LES GERMANES MCLEOD
19.20  REX
20.15  ESPORT CLUB
20.35  ESPAI TERRA
21.00  TN VESPRE+ EL TEMPS
21.50  ALGUNA PREGUNTA MÉS
22.20  CASAL ROCK
23.20  ENTRE LÍNIES
23.50  THE NINE. DESPRÉS DE LA 
POR
00.35  PEL•LÍCULA: << L’INVENTOR 
ALEMANY >>. 2004. Dir.: Stephen 
Whittaker. Int.: Gary Lewis (Jimmy 
Roach), Eddie Marsan,...La pel•lícula, 
basada en fets reals, explica la història 
d’un científic alemany que va viure en 
una illa d’Escòcia.
02.20  DIVENDRES
04.00  NOTÍCIES 3/24

06.00  RITMES.CLIPS
06.05  L’ÀNIMA DEL 33
06.15  TRAVELOGUE OF MASTERPIE-
CES
06.25  RITMES CONCERT
07.00  IDENTITATS
08.00  PLANETA TERRA
09.25  EL MEDI AMBIENT
09.30  HORITZONS
11.35  L’ÀNIMA DEL 33
11.40  HORITZONS
12.10  CLÀSSICA
13.00  ÀNIMA

13.50  CINEMA 3 
14.20  L’ÀNIMA DEL 33
14.30  PLANETA TERRA
17.05  L’ÀNIMA DEL 33
17.15  SEGLE XX
18.05  HORITZONS
18.00  CÀNON SONS
19.45  CITY FOLK
19.55  TRESORS DEL MÓN, PATRI-
MONI DE LA HUMANITAT
20.10  L’ÀNIMA DEL 33
20.15  BLOG EUROPA
20.35  ESPORTS
21.00  LA RIERA
21.40  KARAKIA
22.55  LATITUDS
23.25  60 MINUTS
00.15  DINS DE L’ÚTER: ANIMALS 
INSÒLITS
01.15  BLOG EUROPA 
01.30  CÀNON SONS
02.15  ESPORTS
02.40  KARAKIA
03.50  LATITUDS
04.15  E L S  C A P T U R A D O R S 
D’ANIMALS
05.05  REMEIS NATURALS
05.30  TRESORS DEL MÓN, PATRI-
MONI DE LA HUMANITAT
05.50  RITMES.CLIPS

06.00  NOTICIAS 24H
06.30  TELEDIARIO MATINAL
09.00  LOS DESAYUNOS DE TVE 
10.15  LA MAÑANA DE LA 1
14.00  INFORMATIVO TERRITORIAL
14.30  CORAZÓN 
15.00  TELEDIARIO 1 + EL TIEMPO 
16.15  AMAR EN TIEMPOS REVUEL-
TOS
17.00  BELLA CALAMIDADES 
18.25  ESPAÑA DIRECTO 
20.00  GENTE
21.00  TELEDIARIO 2 + EL TIEMPO
22.15  ESPAÑOLES EN EL MUNDO
23.10  DESTINO: ESPAÑA

00.05  ESPAÑOLES EN EL MUNDO
01.00  PADDOCK GP
01.30  LA NOCHE EN 24 HORAS
03.00  DEPORTE NOCHE
03.50  TVE ES MUSICA
04.00  NOTICIAS 24H 
 

06.00  TVE ES MÚSICA
06.30  THAT’S ENGLISH 
07.00  LOS LUNNIS
09.35  AQUÍ HAY TRABAJO
10.00  LA AVENTURA DEL SABER
11.00  PENDENT
13.15  ZONA ACB
13.30  PARA TODOS LA 2
15.30  SABER Y GANAR 
16.00  GRANDES DOCUMENTALES
19.35  BIODIARIO
19.40  EL HOMBRE Y LA TIERRA 
(FAUNA IBERICA)
20.10  PAGINA 2
20.40  LA 2 NOTICIAS 
20.15  CAMARA ABIERTA
21.20  MUJERES DESESPERADAS 
INCLUYE SORTEO BONOLOTO 
22.00  EL CINE DE LA 2: PENDENT
23.40  CONCURSO DE CORTOS
23.50  CONCIERTOS DE RADIO-3
00.20  CINE DE MADRUGADA: PEN-
DENT
01.50  TELEDEPORTE 
05.00  TVE ES MUSICA

06.00  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS
06.30  LAS NOTICIAS DE LA MAÑA-
NA
08.45  ESPEJO PÚBLICO
12.30  LA RULETA DE LA SUERTE 
14.00  LOS SIMPSON 
15.00  A3 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00  TAL CUAL LO CONTAMOS

A Riudoms (Baix Camp - Tarragona)

A 4 quilòmetres de Reus i a 4 quilòmetres de Cambrils. Casa situada a la Urbanització Molí d’en Marc (Centre Poble).  
Terreny de 548 m2, edificats 202 m2. Cantonera. 3 habitacions dobles amb armaris encastats, bany complet, cuina, 
menjador amb xemeneia, golfes amb xemeneia i servei. Garatge, quarto de rentar,  calefacció, jardí, barbacoa.
Preu: 450.759 euros (75 milions). De particular a particular (absteniu-vos agències). Tel 670.03.85.82



ALFA ROMEO Giulietta
Motors dièsel

·1.6 JTDm de 105 cavalls: 
velocitat màxima 185 km(h, 
acceleració de 0 a 100 en 
11,3 segon, consum mixt de 
4,4 litres.
·2.4 JTDm de 170 cavalls: 
velocitat màxima de 218 
km/h, acceleració de 0 a 
100 en 8 segons i consum 
mixt de 4,7 litres.

Seguretat

Pel que fa a la seguretat, cal 
parlar del coixí de seguretat 
per al conductor i per al pas-
satger, els de cap davanters 
i posteriors i els laterals 
davanters. També hi cal 
afegir els ancoratges Isofix, 
l’antibloquejament de frens 
ABS, l’assistent de frenada 
d’emergència, els cinturons 
davanters amb pretensors 
pirotècnics, el control 
d’estabilitat, el control de 
tracció, la direcció assistida 
electrònica, l’indicador de 
canvi de marxa, la llum 
diürna amb tecnologia 
LED, entre d’altres.

Característiques

L’Alfa Romeo Giulietta es 
presenta com el substitut 
del 147. Es tracta, però, 
d’un vehicle de major ta-
many, fet que repercuteix, 
també, en l’amplitud i en la 
comoditat interior.
El Giulietta està dis-
ponible en tres nivells 
d’equipament: Progressi-
ve, Distinctive i Quadrifo-
glio Verde -aquest últim tan 
sols està disponible amb el 
propulsor de 235 cavalls.

Un dels detalls de l’exterior, 
tal com ja passava amb el 

Pel que fa als equips de 
so, el Giulietta s’equipa de 
sèrie amb sis bafles i ràdio 
CD amb MP3.

Motor  

Disposa d’un varietat de 
motors prou àmplia, amb 
tres propulsors a benzina 
(120, 170 i 235 cavalls) 
i dos dièsel (105 i 170 
cavalls).

Motors a benzina

·1.4 de 120 cavalls: velo-
citat màxima de 195 km/h, 
acceleració de 0 a 100 en 
9,4 segons, consum mig de 
6,4 litres.
·1.4 de 170 cavalls: velo-
citat màxima de 218 km/h, 
acceleració de 0 a 100 en 
7,8 segons, consum mixt de 
5,8 litres.
·1.7 de 235 cavalls: velo-
citat màxima de 242 km/h, 
acceleració de 0 a 100 en 
6.8 segons, consum mixt de 
7,6 litres.

147, són els tiradors de les 
portes del darrere, que estan 
incorporats en el marc de 
les finestres.

Els elements de sèrie que 
s’incorporen en el model 
base són l’aire condicionat, 
el seient del conductor amb 
ajustament en altura, tan-
cament centralitzat, alça-
vidres elèctrics davanters 
i posteriors, comandament 
a distància i retrovisors 
elèctrics.
També s’hi ha d’afegir 
l’ordinador de viatge i 
els retrovisors exteriors 
calefactats.



06.30  INFORMATIVOS TELECINCO
09.00  EL PROGRAMA DE ANA 
ROSA  
12.30  MUJERES Y HOMBRES Y 
VICEVERSA
14.00  KARLOS ARGUIÑANO EN TU 
COCINA
14.30  DE BUENA LEY 
15.00  INFORMATIVOS T5 
15.45  SÁLVAME DIARIO
20.00  PASAPALABRA 
20.55  INFORMATIVOS T5
21.45  MQB: MÁS QUE BAILE
00.45  MIRA QUIÉN MIRA
02.30  LOCOS POR GANAR
04.00  INFOCOMERCIALES 
05.00  FUSIÓN SONORA 

07.00  MATINAL CUATRO 
09.30  MEDICOPTER
10.30  ALERTA COBRA
12.30  LAS MAÑANAS DE CUATRO
13.55  NOTICIAS CUATRO
14.50  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES
15.40  ENTRE FANTASMAS
18.15  SOBRENATURAL
20.00  PASSWORD
20.55  NOTICIAS CUATRO
21.35  EL HORMIGUERO
22.30  CINE CUATRO: PENDENT
00.40  UAU!
02.05  CUATROSFERA INCLUYE 
TODO EL MUNDI ODIA A CHRIS
02.35  ALL IN
03.20  LA LLAMADA MILLONARIA 
04.55  SHOPPING. TELETIENDA

TeleVisió

06:00  NOTÍCIES 3/24 
08.00 ELS MATINS
13.05  TVIST
14:00  TELENOTÍCIES COMARQUES 
14:20  EL MEDI AMBIENT 
14:30  TELENOTÍCIES MIGDIA 
15:40  CUINES
15.50  LA RIERA
16.35  DIVENDRES
18.25  LES GERMANES MCLEOD
19.20  REX
20.15  ESPORT CLUB
20.35  ESPAI TERRA
21.00  TN VESPRE+ EL TEMPS
21.50  MES DINAMITA
22.25  BANDA AMPLA
00.10  PEL•LÍCULA: PENDENT
01.45  DIVENDRES
03.30  NOTÍCIES 3/24

06.00  RITMES.CLIPS
06.05  L’ÀNIMA DEL 33
06.10  CLÀSSICA
07.00  IDENTITATS
08.00  PLANETA TERRA
09.25  EL MEDI AMBIENT
09.30  HORITZONS
11.35  L’ÀNIMA DEL 33
11.40  HORITZONS
12.10  RITMES CAT
12.50  L’HORA DEL LECTOR
13.50  SÈNIORS
14.15  L’ÀNIMA DEL 33
14.30  PLANETA TERRA
17.05  L’ÀNIMA DEL 33
17.15  60 MINUTS
18.10  HORITZONS
19.00  CÀNON PANORAMA
19.55  L’ÀNIMA DEL 33
20.00  EL MÁSTER DE TV3

20.35  KM0
21.00  LA RIERA
21.40  LOTO 6/49
21.45  QUÈQUICOM
22.40  VALOR AFEGIT
23.10  BESTIARI IL•LUSTRAT
23.35  SPUTNIK
00.30  RITMES CONCERT
00.10  EL MÀSTER DE TV3 
01.40  CÀNON PANORAMA
02.30  KM0
02.55  QUÈQUICOM
03.45  VALOR AFEGIT
04.10  BESTIARI IL•LUSTRAT
04.35  E L S  C A P T U R A D O R S 
D’ANIMALS
05.25  TENDÈNCIES
05.50  RITMES.CLIPS

06.00  NOTICIAS 24H
06.30  TELEDIARIO MATINAL
09.00  LOS DESAYUNOS DE TVE 
10.15  LA MAÑANA DE LA 1
14.00  INFORMATIVO TERRITORIAL
14.30  CORAZÓN 
15.00  TELEDIARIO 1 + EL TIEMPO 
16.15  AMAR EN TIEMPOS REVUEL-
TOS
17.00  BELLA CALAMIDADES
18.25  ESPAÑA DIRECTO 
20.00  GENTE
21.00  TELEDIARIO 2 + EL TIEMPO
22.15  COMANDO ACTUALIDAD
00.15  59 SEGUNDOS
01.45  LA NOCHE EN 24 HORAS
03.15  DEPORTE NOCHE
04.05  TVE ES MUSICA
04.30  NOTICIAS 24H 

06.00  TVE ES MÚSICA

06.30  THAT’S ENGLISH 
07.00  LOS LUNNIS
09.35  AQUÍ HAY TRABAJO
10.00  LA AVENTURA DEL SABER
11.00  PENDENT
13.00  OBJETIVO 2012
13.30  PARA TODOS LA 2
15.30  SABER Y GANAR 
16.00  GRANDES DOCUMENTALES
19.35  BIODIARIO
19.40  EL HOMBRE Y LA TIERRA 
(FAUNA IBERICA)
20.10  REDES 2.0
20.40  LA 2 NOTICIAS 
21.15  MIRADAS
21.20  MUJERES DESESPERADAS 
INCLUYE SORTEO BONOLOTO 
22.00  EL CINE DE LA 2: PENDENT
23.40  PENDENT
00.00  CONCIERTOS DE RADIO-3
00.30  CINE DE MADRUGADA: PEN-
DENT
02.00  TELEDEPORTE 
05.00  TVE ES MUSICA

06.00  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS
06.30  LAS NOTICIAS DE LA MAÑA-
NA
08.45  ESPEJO PÚBLICO
12.30  LA RULETA DE LA SUERTE 
14.00  LOS SIMPSON 
15.00  A3 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00  TAL CUAL LO CONTAMOS
19.15  EL DIARIO 
21.00  ANTENA 3 NOTICIAS 2
21.45  EL CLUB DEL CHISTE 
22.15  LOS HOMBRES DE PACO
00.30  SIN RASTRO
01.45  ESTRELLAS EN JUEGO
02.45  ASTRO SHOW
04.30  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS 

 dimecres 5 de maig

és notícia
EL GOVERN INCENTIVA EL RETORN VOLUNTARI D’IMMIGRANTS ALS PAÏSOS D’ORIGEN

persones amb alguna nacionalitat dels països que integren la Unió 
Europea, els nacionals de tercers països que disposin de targeta de 
residència comunitària i les persones amb nacionalitat del Marroc, 
Algèria i Tunísia per la proximitat geogràfica amb Catalunya. 
Perquè s’aprovi la sol·licitud cal demostrar un període mínim de resi-
dència continuada a Catalunya de sis mesos i tornar a l’Administració 
competent la documentació oficial que s’hagi obtingut durant l’estada 
a Catalunya, com la targeta sanitària i, si és el cas, la targeta de 
residència.
Les persones interessades en acollir-se a aquest programa han 
d’adreçar-se als serveis socials del seu ajuntament o a alguna ONG 
amb treballadors socials col·legiats, com per exemple Càritas.

PER LAMALLA.CAT / ACPG

El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar 500.000 euros a 
l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) per reforçar 
el Programa de Retorn Voluntari de persones immigrades des de 
Catalunya als països d’origen.
L’objectiu del programa és oferir una sortida a aquelles persones 
estrangeres que es trobin en risc d’exclusió social o que pateixin un 
alt grau vulnerabilitat. Persones que volen tornar al seu país perquè 
el seu projecte no ha prosperat però que no disposen de suficients 
recursos ni oportunitats per fer efectiu el viatge. En aquest sentit, 
les persones beneficiàries obtenen assessorament per tramitar la tor-
nada, el finançament del bitllet aeri i, en funció dels casos, un ajut 
econòmic per a la seva reincorporació al país d’origen.
S’hi poden acollir persones estrangeres en situació regular i irregular, 
cònjuge o parella i altres familiars directes. En queden excloses les 



Ulls cansats

Per relaxar-los, agafeu dues rodanxes de poma i poseu-les entre dues 
gases humitejades en aigua freda. Manteniu sobre els ulls tancats durant 
un quart dura.

Eliminar l’olor de peix

Per treure l’olor de peix que queda en les mans quan es neteja, podeu 
provar de rentar-les amb aigua i una miqueta de pasta de dents. L’olor 
desapareixerà al moment.

Llimona contra la cel·lulitis

El suc de llimona es pot convertir en un bon aliat per combatre 
l’anomenada pell de taronja o cel·lulitis. L’aplicaem amb un guant de crin 
sobre la zona fent un bon massatge. Farem el procés amb regularitat.

Mantenir l’amplada entre rajoles

Perquè sigui homogènia, podeu fer servir escuradents, que ens anirem posant entre les 
rajoles que anem posant per comprovar que la distància és la justa.

Su
do

ku
sW

eb
.c

om

- Òstres, he topat amb el president de la Societat 
Protectora d’Animals i m’ha tractat com un gos...
- Com un gos????
- Sí, ha estat molt amable amb mi.



TeleVisió dijous 6 de maig

06:00  NOTÍCIES 3/24 
08.00  ELS MATINS
13.05  TVIST
14:00  TELENOTÍCIES COMARQUES 
14:20  EL MEDI AMBIENT 
14:30  TELENOTÍCIES MIGDIA 
15:40  CUINES
15.50  LA RIERA
16.35  DIVENDRES
18.25  LES GERMANES MCLEOD
19.20  REX
20.15  ESPORT CLUB
20.35  ESPAI TERRA
21.00  TN VESPRE+ EL TEMPS
21.50  DISCULPIN LES MOLÈS-
TIES
22.25  POLÒNIA
23.00  ELS VISITANTS
00.00  SENSE FICCIÓ
01.10  PEL•LÍCULA: << NETWORK 
>>. 1976. Dir.: Sidney Lumet. Int.: 
Faye Dunaway, William Holden,... 
Howard Beale, famós presentador 
de la televisió, és acomiadat a causa 
del descens dels índexs d’audiència 
del seu programa. Quan li ofereixen 
l’oportunitat d’acomi
03.50  DIVENDRES
05.00  NOTÍCIES 3/24

 

06.00  RITMES.CLIPS
06.05  L’ÀNIMA DEL 33
06.15  TRAVELOGUE OF MASTER-
PIECES
06.25  RITMES CAT
07.00  IDENTITATS
08.00  PLANETA TERRA
09.20  EL MEDI AMBIENT
09.30  HORITZONS
11.35  L’ÀNIMA DEL 33
11.40  HORITZONS

03.50  TVE ES MUSICA
04.00  NOTICIAS 24H 

06.00  TVE ES MÚSICA
06.30  THAT’S ENGLISH 
07.00  LOS LUNNIS
09.35  AQUÍ HAY TRABAJO
10.00  LA AVENTURA DEL SABER
11.00  PENDENT
13.30  PARA TODOS LA 2 
15.30  SABER Y GANAR 
16.00  GRANDES DOCUMENTALES
19.35  BIODIARIO
19.40  EL HOMBRE Y LA TIERRA 
(FAUNA IBERICA)
20.10  EL ESCARABAJO VERDE
20.40  LA 2 NOTICIAS 
20.15  ZOOM TENDENCIAS
21.20  MUJERES DESESPERADAS 
INCLUYE SORTEO BONOLOTO 
22.00  EL CINE DE LA 2: PENDENT
23.30  DIAS DE CINE
00.30  CONCIERTOS DE RADIO-3
01.00  CINE DE MADRUGADA: 
PENDENT
02.30  TELEDEPORTE 
05.00  TVE ES MUSICA

06.00  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS
06.30  LAS NOTICIAS DE LA MAÑA-
NA
08.45  ESPEJO PÚBLICO
12.30  LA RULETA DE LA SUERTE 
14.00  LOS SIMPSON 
15.00  A3 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00  TAL CUAL LO CONTAMOS
19.15  EL DIARIO 
21.00  ANTENA 3 NOTICIAS 2

21.45  EL CLUB DEL CHISTE 
22.15  KARABUDJAN
00.30  SIN RASTRO
02.15  ASTRO SHOW
04.30  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS 

06.30  INFORMATIVOS TELECINCO
09.00  EL PROGRAMA DE ANA 
ROSA 
12.30  MUJERES Y HOMBRES Y 
VICEVERSA
14.00  KARLOS ARGUIÑANO EN TU 
COCINA
14.30  DE BUENA LEY 
15.00  INFORMATIVOS T5 
15.45  SÁLVAME DIARIO
20.00  PASAPALABRA 
20.55  INFORMATIVOS T5
21.45  PENDENT
02.30  LOCOS POR GANAR
04.00  INFOCOMERCIALES 
05.00  FUSIÓN SONORA 

 

07.00  MATINAL CUATRO 
09.30  MEDICOPTER
10.25  ALERTA COBRA
12.30  LAS MAÑANAS DE CUATRO
14.00  NOTICIAS CUATRO
14.50  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES
18.15  SOBRENATURAL
20.00  PASSWORD
20.55  NOTICIAS CUATRO
21.35  EL HORMIGUERO
22.35  CASTLE
00.35  UAU!
02.05  PSYCH
03.00  CUATROSFERA INCLUYE 
TODO EL MUNDO ODIA A CHRIS
03.25  LA LLAMADA MILLONARIA 
04.55  SHOPPING. TELEVENTA

12.10  RITMES ARRELS
12.45  SINGULARS
13.25  DINS DE L’ÚTER: ANIMALS 
INSÒLITS
14.15  L’ÀNIMA DEL 33 
14.30  PLANETA TERRA
17.05  L’ÀNIMA DEL 33
17.15  EL DOCUMENTAL
18.15  HORITZONS
19.05  CÀNON ART
19.57  L’ÀNIMA DEL 33
20.05  TERRITORI DANSA
20.35  NBA.CAT
21.00  LA RIERA
21.40  EVASIÓ
22.05  PEL•LÍCULA: PENDENT
23.35  MILLENNIUM
01.10  TERRITORI DANSA
01.40  CÀNON ART
02.35  NBA.CAT
03.00  EVASIÓ
03.20  MILLENNIUM
04.50  E L S  C A P T U R A D O R S 
D’ANIMALS
05.40  CITY FOLK
05.50  RITMES.CLIPS

06.00  NOTICIAS 24H
06.30  TELEDIARIO MATINAL
09.00  LOS DESAYUNOS DE TVE 
10.15  LA MAÑANA DE LA 1
14.00  INFORMATIVO TERRITORIAL
14.30  CORAZÓN 
15.00  TELEDIARIO 1 + EL TIEMPO 
16.15  AMAR EN TIEMPOS REVUEL-
TOS
17.00  BELLA CALAMIDADES
18.25  ESPAÑA DIRECTO 
20.00  GENTE
21.00  TELEDIARIO 2 + EL TIEMPO
22.15  GRAN RESERVA
23.25  50 AÑOS DE...
00.00  CINE: PENDENT
01.30  LA NOCHE EN 24 HORAS
03.00  DEPORTE NOCHE

Interessats trucar al
902 22 22 93
Busquem voluntaris de 

debò

Fes te voluntari

Creu Roja a Catalunya

Barcelona:  (93) 304 61 00
Madrid: (91) 521 04 41
Bilbao: (94) 416 32 69
Málaga: (952) 60 19 00
Oviedo: (98) 520 32 32
Valencia: (96) 385 27 90
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JOAN VILLARÓ

Director y Profesor de la Escuela 
de Hosteleria Artes y Ofi cios 

(Granollers)

Tel. 93 879 34 02
www.joanvillaro.e.telefonica.net

Joan Villaró  és col.laborador de:
• Col·laborador a Mataró Ràdio

• Ràdio Estel
• EL TOT GRANOLLERS

• Col·laborador al diari El Ripollès
• La important revista a nivell 

nacional Comer cada dia
• Creador de receptes i assessor de "PRONOKAL"

• Assessor d'Hosteli Internacional
• La important marca Royal (Nabisco)

• Assessor de Producciones 
Ibéricas de la Co mu ni ca ción

• Revista americana The Cook
• Creador de receptes originals 

de grans empreses.
• Revista Comer Bien

• Setmanari Catalunya Cristiana
• Revista Menjars del Món

alimentsaliments

Un consum excessiu d’aliments en 
àcids greixosos animals, com poden 
ser les carns i els seus derivats, em-
botits, dolços industrials, ..., dóna 
com a resultat un excés de colesterol 
en la sang. Aquest fet és perjudicial 
per a la nostra salut i pot ser un deto-
nant de malalties cardiovasculars.

Contràriament, el consum de fruites 
i verdures és imprescindible per tenir 

uns nivells adequats de colesterol.
Hi ha diversos aliments que també 
ajuden a regular el colesterol, sem-
pre que es prenguin amb mesura. 
Un d’ells és l’oli d’oliva, que està 
composat per àcids greixosos mo-
noinsaturats, que augmenten els 
índex de colesterol bo i combaten 
l’anomenat dolent. Sempre serà 
molt més saludable posar un rajolí 
d’oli que substituir-lo per mantega 
o derivats.

Els aliments rics en fi bra també es 
poden convertir en els nostres aliats. 
La fi bra és un tipus especial de car-
bohidrat que el nostre organisme no 
absorbeix i que, per tant, no el pot 
utilitzar com a font d’energia. En 
canvi, però, la seva missió principal 
és netejar els budells de substàncies 
nocives i facilitar el trànsit intestinal 

reduint, al mateix temps, els índex 
de colesterol.
Alguns dels aliments rics en fi bra són 
fruites, com la poma o la taronja, el 
segó i els llegums, entre d’altres.
Hi ha d’altres complements que tam-
bé ajuden a regular el colesterol, com 
és la lecitina de soja, que facilita 
l’absorció i la digestió dels greixos i 
impedeix el dipòsit dels mateixos en 
les parets de les artèries.
Altres aliments com la ceba o l’all 
també ens ajuden a combatre l’excés 
de colesterol, gràcies al seu poder 
antioxidant.

En general, però, amb una die-
ta equilibrada, la mediterrània 
resulta excel·lent,  i amb la pràctica 
d’exercici (caminar, per exemple), 
els casos d’excés de colesterol són 
molt reduïts.

ABANS DE TREBALLAR, MIREU ON SÓN LES COSES
Abans de començar a treballar a la cuina 
d’un nou restaurant, jo en el meu cas, sem-
pre m’interessava per saber on estaven tots 
els utensilis necessari, per al bon fer i no per 
no haver de preguntar a cada moment a la 
resta de cuiners on és el pelador de patates, 
on és l’espremedor, on és el colador fi , etc., 
etc., ja que prou feina que tenim cadascú 
per molestar en el moment del servei per la 
ubicació i col·locació de cada cosa.

Aquell matí, sobre les set i mitja, encara que 
la meva hora de començar eren les vuit, vaig 
examinar minuciosament tots els racons. La 
meva tasca seria a partir d’aquell moment 
desenvolupar-me com a segon cuiner. El 
xef, home d’uns setanta-tres anys, més o 
menys, em va mirar darrere de les seves 
ulleres d’alta graduació amb els ulls ben 
oberts, les celles del qual, molt ben pobla-
des, en destacaven per sobre. Una dent d’or 
va aparèixer de sobte abans de pronunciar 
les seves primeres paraules:

-Joan, et felicito per ser una persona deci-
dida amb ganes de saber on és cada cosa 
abans de reincorporar-te a la feina. Des-
graciadament, la majoria de la gent que 

LA DIETA MEDITERRÀNIA, ESSENCIAL PER COMBATRE EL COLESTEROL

comença es limita a preguntar sense inte-
ressar-se per cada zona de la cuina.

Aquella cuina destacava per la pulcritud, 
com ha de ser, i per com tenia de ben 
col·locades totes les coses: les cassoles de 
major a menor tamany, les paelles, etc..

I ara...

LLENGUADO AMB MUSCLOS 
ESCABETXATS

Un cop tinguem el llenguado sense pell, 
hi posarem sal, un polsim de pebre blanc i 
després de passar-lo per farina el fregirem 
en oli ben calent per tots dos costats. Un 
cop que estiguin en el plat, hi posarem 
per sobre força musclos de llauna però en 
escabetx i ben escorreguts, empolvorant 
amb julivert trinxat. Així aconseguirem un 
bon contrast amb el llenguado calent i els 
musclos freds.

www.joanvillaro.e.telefonica.net

Dedicat a: Sílvia Cortacans i Samuel Vila-
plana (que siguin molt feliços).



de tot...de tot...
cuida’t

El sueño (VIII)
vueltas en una nube negra.

ambién es un remedio con una 
fuerte acción sobre el sistema 
ginecológico, sobre todo en pro-
blemas menstruales, en el parto, 
depresiones post parto, menopau-
sia , etc. “Parirás con dolor” esta 
frase bíblica forma parte de nues-
tro bagaje cultural judeocristiano, 
desde los tiempos más remotos el 
dar a luz ha sido para las mujeres 
como una partida de cartas con 
la muerte, gracias a los avances 
médicos  las cosas han avanzado 

enormemente en este campo  para 
bien, pero esta angustia vital que 
habita desde la noche de los tiem-
pos  aún perdura sobre todo en las 
primerizas.

HOMEOPATIA

Actaea Racemosa
Este es un gran remedio homeopá-
tico sobre todo para la población 
femenina. La paciente en muchas 
ocasiones tiene miedos indeter-
minados y una cierta inquietud 
mental asociada a un estado  es-
pasmódico muscular que difi culta 
la conciliación del sueño, estas 
contracturas obligan a cambiar 
constantemente de postura en la 
cama.. Suelen sentirse pesimistas 
y tristes, como si estuviesen en-

La hiperhidrosis localizada idiopá-
tica o sudoración excesiva es un 
trastorno frecuente en el funciona-
miento de las glándulas sudoríparas 
ecrinas, especialmente axilas, pal-
mas y plantas.

El exceso de sudoración a nivel 
axilar y palmar comporta una sensa-
ción muy incómoda especialmente 
a nivel de relación social, creando 
situaciones de angustia y complejo 
a quien lo padece. El consejo der-
matológico indicando la correcta 
aplicación de los antitranspirantes 
y otras medidas higiénicas y de 
vestuario adecuado, inicialmente 
puede ayudar a mejorar el proble-
ma.
Cuando los tratamientos tópicos son 
insufi cientes, nuevas técnicas algo 
más invasivas pero poco molestas 
pueden resultar excelentes. 
La toxina botulínica es una sus-
tancia que actúa bloqueando la 
liberación de acetilcolina en las  
(terminaciones nerviosas). Su uti-

lización  paralizando la acción 
muscular exagerada, ha demostra-
do su gran utilidad en dermatología 
estética, en la reducción de arrugas 
faciales; pero también sabiendo 
que la actividad de las glándulas 
sudoríparas ecrinas se estimu-
la por transmisión exclusiva de 
acetilcolina, se ha estudiado su 
efi cacia mediante infi ltraciones en 
el tratamiento de la sudoración lo-
calizada.
Su utilidad principal, efi caz y có-
moda es en la hiperhidrosis axilar 
donde varias inyecciones super-
fi ciales en la piel, son fáciles y 
prácticamente indoloras. Se deter-
mina el área de la axila responsable 
de la hiperhidrosis y una vez de-
terminada, se puntean las zonas a 
pinchar con una distancia entre 2 a 
3 cm entre un punto y otro, unos 10 
a 15 minipinchazos por axila.
Realizado de manera metódica y 
sistemática se obtiene una reduc-
ción de la sudoración “altamente 
satisfactoria” para el paciente, que 

el dermatòleg

¿Le preocupa sudar demasiado?
persiste entre 6 y 10 meses.
Su utilidad en hiperhidrosis pal-
mar también es válida, algo más 
doloroso el tratamiento,  pero habi-
tualmente se tolera bastante bien 
con aplicación simultanea de frío 
como anestésico. 
Como resumen decir que la utilidad 
de la toxina en el tratamiento de la 
hiperhidrosis o sudoración exaagera-
da está ya claramente demostrada y 
es una técnica simple; sin embargo 
es importante conocer el carácter 
del producto que se maneja y apli-
carlo con conocimiento científi co y 
clínico apropiado.

per Agustín Alomar

INTERESADOS EN PRACTICAR TAI CHI CHUEN

Y QI QONG TRADICIONAL CONTACTAR CON: 
CARLES MURCIA

MEDICINA TRADICIONAL XINESA. HOMEOPATIA.
TÈCNIQUES DE RECUPERACIÓ FUNCIONAL

C/VERGE DE NÚRIA, NUM. 16 - 3R 3A.
TEL.: 93 870.02.31 / 619992561

DR. AGUSTIN ALOMAR

DIRECTOR DE DERMATOLOGIA.

HOSPITAL DE SANT PAU

PROFESSOR TITULAR DE DERMATOLOGIA -

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BAR CE LO NA

DERMATOLOGIA -  DERMATOLOGIA ESTÈTICA
CENTRE DE RECUPERACIÓ - MERCÈ VENTURA -

PRINCESA 24-26. TELF: 93 8707563



de tot...de tot...

Tal com ja apuntava al darrer article avui 
començaré a comentar, més detallada-
ment, els principis essencials que tots els 
pares hauríem de tenir sempre presents:
1.- Comprendre que la manera com actu-
em infl ueix en la manera com actuen els 
nostres fi lls:
De vegades, quan es comenta a uns pares 
que el seu fi ll té un baix nivell de frus-
tració, que s’enfada de seguida o alguna 
altra característica del seu comportament 
que pot comportar un matís negatiu, hi sol 
haver una resposta molt típica: “És igual 
que la seva àvia (o que el seu oncle o que 
el seu pare)”. En aquestes respostes, hi 
ha implícit que el caràcter de les criatures 
seria determinat genèticament, que no hi 
tenim cap responsabilitat i que no hi po-
dem fer res per canviar-lo.
Però fi ns i tot en el cas que la genètica 
infl uís sobre la personalitat, la seva infl u-
ència seria indirecta. És l’experiència vital, 
la interacció entre l’individu i l’entorn allò 
que fi nalment defi neix la nostra personali-
tat. Tot el que envolta una criatura des del 
primer dia de vida, l’educa: la manera de 
donar-li el biberó, el joc,..., el món quoti-
dià. Encara que no ens n’adonem, encara 
que creguem que el que fem són petites 
accions sense importància, pares i edu-
cadors ensenyem els nens des que neixen 
a actuar sobre les coses, a reaccionar da-
vant dels altres i davant les frustracions o 
a expressar els seus sentiments.
Hi ha moltes investigacions sobre com es 
relacionen les mares o les persones cui-
dadores principals amb els infants, en les 
quals es demostra que la interpretació que 
els adults fem de les accions dels nens i 
de les nenes determina la manera com 
responem, i que aquesta resposta és el 

que va conformant la imatge que l’infant 
es construeix de si mateix i de la seva ma-
nera de respondre al món.

Per exemple: com interpretem el plor d’un 
nadó? Pot ser gana o malestar físic per-
què està mullat i incòmode. Aquí és fàcil 
d’encertar-ho. Però i quan no està tan clar 
el per què plora? Potser es tracta d’un 
còlic o que el molesten les dents o que 
té son. Encara aquí podem anar provant 
respostes a manera d’hipòtesis i treure 
conclusions a partir del que sembla que 
funciona. Però també pot ser que estigui 
simplement inquiet o avorrit. En aquesta 
darrera situació, el que fem posarà un 
fi nal molt distint a l’acció de l’infant. Si 
comences un joc, li ensenyaràs a anar de 
l’avorriment a l’activitat, però si el gronxes 
mentre cantes una cançó de bressol, pot 
ser que s’acabi adormint, amb la qual cosa 
li hauràs ensenyat a anar de l’avorriment 
a la inactivitat.
Així doncs els nostres actes poden, de 
mica en mica i sense adonar-nos-en, crear 
infants tranquils, nerviosos, simpàtics, plo-
raners..., en la mesura que reiteradament, 
responem a les accions de l’infant d’una 
manera determinada.
I encara més, el que pensem sobre els 
infants i sobre el que són capaços de fer, 
acaba determinant el que els nens i les ne-
nes fan, el que pensen sobre ells mateixos 
i el que són capaços de fer.
  
Adaptació del llibre de Miguel C. Martínez 
López  de l’Editorial Graó. 

el pedagog

JOAN CASTELLSAGUER I PIQUER

Va planxar la roba acuradament i va 
afegir-ne una corbata -l’única que 
tenia-. Semblava fi ns i tot que el vell 
hagués planxat igualment el seu dema-
crat rostre. Ben pentinat i ben afaitat, 
ben vestit i exageradament perfumat, 
va sortir a la sorollosa avinguda amb 
un aspecte gairebé juvenil.  

Era feliç, estava satisfet; tant ho era 
que saludava amistosament a tothom 
amb qui es creuava pel carrer, però 
sobre tot a aquells que entre els dits 
o a la seva boca portaven una ciga-
rreta, cigar, pipa o qualsevol artifi ci 
fumejant.   

Dins del reduït espai de temps trans-
corregut des de la confi rmació del seu 
descobriment, havia aconseguit plane-
jar el procediment que seguiria per fer 
pública la gran i revolucionària troba-
lla. Atesa la seva absoluta mediocritat 
com a científi c, al menys fi ns a aquell 
moment, no comptava entre les seves 
amistats -les poques que en tenia- 
amb cap col·lega investigador.  

Afortunadament, però, la seva gastada 
memòria va ser sufi cient per recordar 
un antic company de facultat que amb 
el temps havia arribat a convertir-se en 
un prestigiós especialista en genètica 
i bioquímica. L’havia vist i escoltat 
en més d’una ocasió en alguns docu-
mentals temàtics a la televisió i també 
coneixia la majoria dels seus articles 
en diverses publicacions científi ques 
de renom internacional.

En realitat, passaven més de vint-i-
cinc anys des de l’última vegada que 
Modest tenia record d’haver-ne parlat 
i era força probable que en Fortunato 
Gómez, el seu excompany d’estudis, 
no se’n recordés gaire d’ell. 

Tampoc no el preocupava gaire aques-
ta idea: Modest Benítez confi ava en 
què hi hauria prou amb refrescar la 
memòria de Fortunato tot evocant les 
seves desenfrenades disbauxes estu-
diantils, que no en van ser poques. 

la novel·la
Un científi c modest (4)

JORDI GARCÍA PATÓN

Com abordar els petits i els grans 
confl ictes quotidians. Què puc fer? (VIII)

-Organització i planificació
-Atenció i concentració
-Lectura comprensiva
-Tècniques:

Resums Esquemes
Apunts Treballs
Memorització…



JOAN SALA I VILA

WWW.SAVICENTO.COM

Finestra
CULTURAL
El millor gol de la teva vida, Joan

En sabies de fer gols. Els porters 
et temien. El teu entusiasme i la 
teva força van batejar-te en el món 
de l’esport. Tenies un sobrenom, 
fruit de l’admiració per la teva for-
ma de jugar i de la por de tenir-te 
per contrari. La teva herència es-
portiva és patrimoni de la ciutat. 
Vas celebrar victòries i campionats 
i portar el nom de Granollers arreu. 
El BM Granollers era fill teu, com 
ho era d’aquells joves que al camp 
de l’Esport Club Granollers, jugant 
a onze, iniciàreu la seva trajectòria 
esportiva i el convertireu en el mi-
llor club de la ciutat i el màxim 
representant, durant força anys, a 
Catalunya, Espanya i Europa.

 Joan, perdona’m que no esmenti 
els altres jugadors, perquè tinc por 
que la memòria em traeixi. Però, 
avui, el protagonista ets tu. Has 
aconseguit el millor gol de la teva 
vida en la porteria més ben guarda-
da del món. No sé si continuaràs 
llegint els meus comentaris sobre 
el teu “balonmano” Granollers, que 
moltes vegades m’havies comentat. 
Però el teu darrer gol supera la meva 
capacitat narradora. Mentre estaves 
entre nosaltres eres el Joan Barbany, 
fundador, jugador i directiu del BM 

NOTA: els escriptors que desitgin un comentari del responsable d’aquesta 
columna, d’un llibre seu, i les llibreries que vulguin que es parli d’alguna 
novetat, només han d’enviar un exemplar a la redacció de la revista.

Josep Aracil i Xarrié
(membre Consell Sènior de Premià de Mar)

cspremia@teleline.es

Qui no recorda durant el franquis-
me que, per Setmana Santa, es 
mataven figuradament a les esglési-
es, amb masses i xerracs, als jueus. 
La guerra civil espanyola va ser en-
tre dos bàndols, els progressistes 
rojos i els conservadors nacionals 
recolzats per un catolicisme fona-
mentalista. La dictadura franquista 
ens hauria d’haver vacunat contra 
el fonamentalisme religiós, que 
portava sota pal·li a un dels assas-
sins més sanguinaris de la nostra 
història. Tot això ve a compte per 
la polèmica sobre la utilització del 
vel a les escoles, que evidentment 
té un rerefons religiós que s’hauria 
d’acabar d’una vegada per totes. 
És totalment inacceptable que una 
minoria immigrant islamista intenti 
ressuscitar de nou qüestions reli-
gioses totalment superades. A les 
escoles s’hi va per estudiar i per 
educar-se i en cap cas per plantejar 
guerres religioses.
 
És un greu error defensar una su-
posada llibertat que pot acabar 
generant un clar atemptat contra la 
convivència ciutadana. Per aquest 
motiu no es pot acceptar una lli-
bertat religiosa que tan negativa 
ens ha resultat històricament. Els 
immigrants islamistes tenen tot el 
dret a reclamar les seves llibertats 
religioses, però en els seus països 
d’origen, amb un nivell cultural 
semblant al que nosaltres teníem 
50 anys enrere. La nostra memòria 
històrica fa totalment inacceptable 
la guerra religiosa, encetada amb 
la utilització del vel, que hauria 
d’estar completament prohibit en 
àmbits educatius, en un país com 
el nostre tan massacrat per qües-
tions religioses.

sèniors
El vel

Granollers. 

Ara no ets Joan Barbany, esportista, 
ara ets esport etern. Aquell esport 
etern que a la vegada és vida eter-
na, amor etern, el Jo Absolut. Pilota 
i esportista ha superat el llindar de 
la porteria i s’ha trobat en la més 
extraordinària pista esportiva mai 
imaginada en la qual el joc no és 
moviment perquè és, el jugador ja 
existeix perquè és, no hi ha movi-
ment, ni temps, perquè l’esport és la 
felicitat eterna, immutable. No sona 
el xiulet de l’àrbitre perquè no hi ha 
faltes, tot és perfecte, no es fan gols 
perquè l’alegria de la victòria és i no 
s’acaba, no hi ha canvis. 

Joan, com et veig jo, has descobert 
la veritat de la felicitat que es con-
queria espiritualment en coses tan 
inversemblants, a primera vista, 
com un partit d’handbol i un acte 
d’amor. Els humans no entenem 
gairebé com funciona el més enllà. 
Quina sorpresa més gran te n’has 
emportat. N’estic segur. Que n’és de 
diferent l’amor que vas viure del que 
ets ara. Joan, feliç per sempre.
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PERE VALLS I DURAN

Sardanes
Músics granollerins

Carrer Navarra i piscines
de locals. Quan s’havien de 
fer aquestes competicions 
s’havien de posar cadires i 
butaques per als àrbitres, 
tècnics i nedadors, que 
es portaven de l’edifici 
confiscat pel franquisme 
acabada la guerra,que era 
de la Societat Unió Liberal. 
La porta d’entrada era una 
mica complicada, estava 
en la cruïlla del carrer Bar-
celona i Navarra, hi havia 
unes reixes, fent un petit 
vestíbul. Crec que era fet 
expressament perquè des 
del carrer no es veiés a 
dins o perquè ningú passés 
sense pagar.
La piscina de les dones 

era petita però molt maca, els vestidors amb 
claus, cosa que en el dels homes no era així; 
ens vestiem i ens desvestiem junts.
La piscina de les dones era més baixa i en 
un costat hi havia les escales i quedava una 
mica més baixa, donant la impressió de més 
intimitat, però no era així, ja que des de la 
dels homes es veia perfectament quan es 
banyaven les dones, que erEn molt poques 
i les que hi havia eren de la ‘classe alta’ de 
la ciutat.
M’oblidava de dir que anant cap amunt i del 
cantó esquerra cap a la Riera, a més de la 
família Gou hi havia a la cantonada del carrer 
Barcelona i Navarra, Can Jaume, que eren 
llauners, i per cert també eren bons solda-
dors, més amunt hi havia la família nombrosa 
dels Espinosa, gent que va venir d’Andalusia 
pels anys 40, una altra família de Cal Emili 
Garcia, Can Vallmitjana, Cala Terri, Cala Do-
lors, Cal Senyora Loreto, etc. etc.

Foto: En Joan Liria i Santiago Valls, a les 
piscines, a l’any 1946.

Antoni Agramont i Quintana 

Així mateix, va ser l’inventor de la 
sardana ‘revessa’. 

Dintre d’aquesta abundant pro-
ducció, dissortadament destruïda, 
es poden ressaltar dues obres que 
han trascendit fins als nostres dies: 
Una nina de quinze anys i Lo foc 
de Castelló, sardana èpica que fa 
referència a l’incendi de Castelló 
durant la Guerra Carlina de l’any 
1874 i que va popularitzar la Co-
bla Ciutat de Girona, especialment 
en els primers anys de la seva fun-
dació.

Antoni Agramont i Quintana va 
morir a Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà) el 1915.

Higini Anglès

Va néixer el 1888 i va morir el 
1969. Musicòleg i sacerdot ca-
talà, deixeble de Felip Pedrell. Va 
estudiar a Alemanya amb Ludwig; 
l’any 1943 li va ser encomana-
da l’organització i la direcció de 
l’Institut Espanyol de Musicologia. 
Posteriorment, va dirigir l’Institut 
Pontifici de Música Sacra i va ser 
membre de l’Acadèmia de San 
Fernando. 

A conseqüència del seu interès per 
l’antiga música espanyola, va treba-
llar sobretot en la investigació de la 
Polifònica Medieval Peninsular i les 
melodies de trobadors.

D’entre les seves publicacions 
destaquen: La música a Catalunya 
fins al segle XVIIIè; Las Cántigas 
de Alfonso el Sabio; el Cancionero 
Musical de Palacio.

Continuarà

ENRIC PEY, MÚSIC

Al carrer de Navarra hi ha-
via vist i conegut a molts 
dels seus veïns, però veïns 
d’abans, dels que vivien 
allà pels anys 60. Alguns 
ja se m’han oblidat, però 
encara recordo la família 
Gou, propietaris d’un gran 
edifici amb una gran botiga 
fent cantonada amb Alfons 
IV, continuant amb uns 
safarejos públics i les pis-
cines de l’altra banda del 
carrer, fent cantonada amb 
el carrer de Barcelona, fins 
a tocar les parets de la casa 
de Can Blanxart o també 
anomenada de la Sra. Re. 
Pel carrer Navarra arribava 
a tocar també les parets de 
la casa de la família anomenada Buil i Este-
ban, que crec que la tenien llogada i que feia 
cantonada amb el carrer Ricomà. Enmig hi 
havia hagut la casa dels Masat, ara aquí hi ha 
un pàrquing, continuant amb un gran edifici 
de pisos. Aquí hi havia hagut l’emissora de 
ràdio RKOR, ara hi tenim una immobiliària. 
Al costat, més pisos i la fruiteria dels Capde-
vila i al costat ara una cafeteria, però abans 
hi havia les làmpades del Melenchon i els 
electrodomèstics dels germans Garcia. Com 
a anècdota em ve a la memòria que quan el 
locutor anomenava aquestes sigles RKOR, 
em feia pensar en aquella sèrie de fa anys, 
d’una emissora de ràdio, la WKRC o Ràdio 
Cincinnati.
Fent un esment especial a les piscines de 
Can Gou, tal com es deien abans, i que no 
eren municipals “com s’estilava llavors”. 
Quan dic piscines és perquè n’hi havia dues, 
una per a homes i l’altra per a dones. L’aigua 
d’aquestes piscines quan es deixava anar ser-
via per regar els camps de Palou. Com dic, 
no era municipal, però a més de ser una zona 
de lleure per la ciutat, també s’hi havien fet 
proves i curses de natació nacional, a més 





CENTRE EDUCATIU
SITUAT A GRANOLLERS

PRECISA

PROFESSOR
DE LLENGUA I LOGOPEDA
Preferiblement amb el C.A.P.

enviar currículum a plaça de 
les Hortes, 5 - Granollers,
fgarcia@centreaula.com
o per fax: 93 860 12 31

Tel. 93 860 12 30

L’ESCOLA DE VELA
DEL CLUB DE VELA MATARÓ 

NECESSITA MONITORS
DE VELA 

POSSIBILITAT DE FEINA
TOT L’ANY.

BONES CONDICIONS
I AMBIENT DE TREBALL.

TEL. 678.967.874 
- 937.901.775

escola@clubvelamataro.com

CENTRE EDUCATIU
SITUAT A GRANOLLERS

PRECISA

PROFESSOR D'IDIOMES 
(anglès, francès…)

per donar classes al migdia (12h a 15h)

Preferiblement amb el C.A.P.

enviar currículum a plaça de 
les Hortes, 5 - Granollers,
fgarcia@centreaula.com
o per fax: 93 860 12 31

Tel. 93 860 12 30

borsa de treball
borsa de treball

S’OFEREIX 
COMPTABLE 

per tasques 
d’organització, 

administratives i 
comptabilitat. 

Tel. 675.868.484

Empresa consolidada del
sector Immobiliari precisa

persona amb amplis 
coneixements administratius 
i experiència comercial en el 

nostre sector. Català i castellà 
perfectament parlat i escrit, 

bona presència.
Horari: de 9 a 13.30 i de 16 a 
20.30 de dilluns a divendres. 
Interessats enviar currículum 

amb foto actualitzada
a: curriculums37@yahoo.es

SE BUSCA
AYUDANTE DE 

COCINA 
español,

con don de gentes, 
para Domingos.
Vehículo propio. 

Tel. 675.868.484

¡ATENCIÓN! INGRESOS EXTRAS.
www.TrabajarDesdeCasa.com. 

Tel. 91-101-81-91

EMPRESA DE COSMETICOS 
PRECISA PERSONAL. 
HORARIO FLEXIBLE. 

Marta 666.83.25.34

SE SELECCIONAN
PERSONAS DE 25 A 45 AÑOS
PARA TELEOPERADORA. 
*Afán de superación y 

ambición *Incorporación 
inmediata *Sueldo fi jo+
comisiones+incentivos. 
Sin papeles abstenerse. 

Llamar de Lunes a Viernes 
de 10,30 h a 13,30 h.

Tel. 93.840.32.39  Sra. Navarro 

SE BUSCA PAREJA
mayor de 35 años que le guste

el campo, para cuidar anciano en 
masia ubicada en la Roca del Vallès. 

Necesario coche.
Interesados llamar

al teléfono 627.54.54.89
horario 12h a 14h i 20h a 22h. 

EMPRESA LIDER
EN SU SECTOR NECESITA 

CUBRIR VACANTES EN
VARIOS DEPARTAMENTOS, 
EN EDAD COMPRENDIDA 

ENTRE 18 a 45 AÑOS.

Interesados llamar

al Tel. 606.142.650
preguntar por Avelino.



CENTRO PARAPSICOLÓGICO

presenta:

por María Olga Cid Cuadras

                       

ARIES (21/3 al 20/4)
Amb el teu aire de seductor causaràs 
estralls, però el problema és que, si no 

estàs lliure i dónes ales a la passió, pot complicar-
te la vida. En el treball el teu temps és or, però no 
t’oblidis del teu físic, et convé que no carreguis 
amb tot i delega.

TAURE (21/4 al 20/5)
La manera en que expresses les teves 
emocions possiblement serà diferent a la 

de la teva parella. Si creus que hi ha un problema 
de comunicació, és el moment de resoldre’l. En el 
treball no siguis pessimista i posa més positivisme 
al teu present i futur laboral.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)
Si et deixes dur per la inèrcia d’una relació 
que no té espurna, tu que ets apassionat 

i emocionalment inquiet, t’avorriràs, pensa què li 
demanes a l’amor i què li dónes tu. Uns dies sense 
massa interès, tret que la vida et posi davant d’un 
repte de superació.

SAGITARI (23/11 al 21/12)
Has de posar-te les piles a casa, has 
d’estar més disposat a compartir les 

tasques familiars en el que fa referència a 
l’educació dels teus fills, si els tens; en cas 
contrari els retrets s’acumularan. En el treball 
vigila amb les utopies que al final no t’aportaran 
beneficis, dedica’t a les coses segures.

AQUARI (21/1 al 19/2)
La llum de la vida està a tot arreu, contagia 
la teva visió positiva a una persona que 

necessita que li generis il·lusions en un moment 
de molta confusió. En el treball organitza la teva 
agenda de manera que estalviïs en vitalitat i també 
en despeses supèrflues. 

PEIXOS (20/2 al 20/3)
Si tens un compromís sentimental que no 
et ve de gust, no busquis excuses simple-

ment digues no. No tens perquè d’enfrontar-te a una 
situació incòmoda. En el treball, per a aconseguir 
aquesta oportunitat que creus merèixer, no n’hi ha 
prou amb desitjar-ho cal sortir a buscar-la. 

BESSONS (22/5 al 21/6)
La sinceritat és la millor ajuda en els 
moments que els teus sentiments es 

mostren confusos, parla i obre el teu cor. En el 
treball si no hi tens massa interès, et despistaràs 
fàcilment i podràs oblidar una cita que pot tenir 
conseqüències desastroses.

CRANC (22/6 al 21/7)
Una setmana d’alts i baixos emocionals 
que pot sumir-te en un estat depressiu 

tret que posis de la teva part. Et retrauran la teva 
actitud negativa, has de reaccionar. En el treball 
fer una muntanya d’un gra de sorra és la teva 
especialitat, venç el teu pessimisme.

VERGE (24/8 al 23/9)
Treu les teves millors gal·les i permetet el 
luxe de sortir a celebrar, el que sigui, si 

tens parella un sopar romàntic, amb els amics, amb 
la família és igual, seràs feliç. En el treball arriba el 
moment de triar sobre una oportunitat que havies 
somiat, així que endavant.

BALANÇA (24/9 al 23/10)
Tindràs la prova que quan creus que 
pots convertir el plom en or, acabes fent 

realitat els teus somnis. Aquesta setmana expe-
rimentaràs un gran plaer. En el treball obtindràs 
alguna facilitats inesperades, algú pensa en tu 
més del que suposes.

C/Fidies, 1-3 bjo. 3ª - 609 30 13 20 - Mataró (Horas a convenir)

c/La Pau, 2  - Esc. C 1º-3ª - 609 30 13 20 - Fanals (Lloret de Mar)

Parapsicóloga legalizada, diplomada y colegiada, le ofrece los servicios de tarot,
quiromancia, clarividencia, magnetismo, hipnotismo, mediumnidad, cartas astrales, 
amuletos de protección, problemas de pareja y laborales, solución de problemas 
paranormales, análisis de sueños, técnicas antiestres, antitabaquismo, relajación, 

antiinsomnio, desarrollo de facultades psíquicas, reflexoterapia y quiromasaje

CAPRICORN (22/12 al 20/1)
Una promesa incomplerta serà la teva 
perdició. La teva família, els teus fills, 

la teva parella et recordaran insistentment alguna 
cosa que encara no has atès. Val més que com-
pleixis, en cas contrari et declararan la guerra. En 
el treball demostraràs el teu talent professional i la 
teva altura moral.

LLEÓ (23/7 al 23/8)
La solució als teus problemes sentimen-
tals està en com t’agafes les coses. Si li 

treus importància, tot s’acabarà solucionant, no 
perdis temps en discussions. En el treball hauràs 
d’agrair una ajuda providencial. Un favor et treu 
d’un problema important. Obrim inscripcions

Esbart dansaire de Granollers

Per a informació:

93 870 72 55 Sr. Masjuan

VOLS SER SOCI?

VOLS BALLAR?

DE 5 A 60 ANYS

Colles:
* Infantil
* Cos de Dansa
* Antics Balladors

ES VENEN
2 TERRENYS

INDIVIDUALS
EDIFICABLES.
MOLT BEN SITUATS 

A LLIÇA D’AMUNT (CENTRE).

TEL. 636.912.738
(particular)

T’AGRADARIA
FER TEATRE?

Som el grup de teatre 
“Gregori” del casal

de la Gent Gran Centre 
Granollers.

Ens manquen
actors-actrius,

apuntadors... el que 
t’agradi. Passa pel casal 

o truca. Senyora Angelita,

Tel. 687.502.006



TREBALL

S’OFEREIX COMPTABLE per tasques 
d’organització, administratives i comp-
tabilitat. Tel. 675.868.484

L’ESCOLA DE VELA DEL CLUB DE VELA 
MATARÓ, NECESSITA MONITORS DE 
VELA. Possibilitat de feina tot l’any. 
Bones condicions i ambient de treball. 
Tel. 678.967.874 - 93.790.17.75 
escola@clubvelamataro.com

CENTRE EDUCATIU SITUAT A 
GRANOLLERS PRECISA: PROFES-
SOR D’IDIOMES (anglès, francès...) 
per donar classes al midgia (12h a 
15h). Preferiblement amb el C.A.P. En-
viar currículum a plaça de les Hortes, 
5 de Granollers, fgarcia@centreaula.
com o per fax: 93.860.12.31. Tel. 
93.860.12.30

¡ATENCIÓN! INGRESOS EXTRAS. 
www. TrabajarDesdeCasa.com. 
Tel. 93-100-01-10

EMPRESA CONSOLIDADA DEL SEC-
TOR IMMOBILIARI precisa persona 
amb amplis coneixements adminis-
tratius i experiència comercial en el 
nostre sector. Català i castellà perfec-
tament parlat i escrit, bona presència. 
Horari: de 9 a 13.30 i de 16 a 20.30 
de dilluns a divendres. Interessats en-
viar currículum amb foto actualitzada 
a: curriculums37@yahoo.es

CENTRE EDUCATIU SITUAT A 
GRANOLLERS PRECISA: PROFES-
SOR DE LLENGUA I LOGOPEDA. 
Preferiblement amb el C.A.P. Enviar 
currículum a plaça de les Hortes, 5 
de Granollers, fgarcia@centreaula.
com o per fax: 93.860.12.31. Tel. 
93.860.12.30

SE BUSCA AYUDANTE DE COCI-
NA ESPAÑOL, con don de gentes, 
para Domingos. Vehiculo propio. Tel. 
675.868.484 

EMPRESA DE COSMETICOS PRECI-
SA PERSONAL. HORARIO FLEXIBLE. 
Marta 666.83.25.34

EMPRESA LIDER EN SU SECTOR 
NECESITA CUBRIR VACANTES EN 
VARIOS DEPARTAMENTOS, EN 
EDAD COMPRENDIDA ENTRE 18 a 
45 AÑOS. Interesados llamar al Tel. 
606.142.650 preguntar por Avelino.

CLASSES

CLASES PARTICULARES DE  PIANO 
en Vilanova del Vallès. Profesora titu-
lada. Información: Natalia 636 09 95 
35

 COMPRA I VENDA

OBRA NUEVA. CASAS ADOSADAS. 
Granollers. Zona nueva Finsobe/Ctra. 
Lliçà. Garaje, jardín y terrazas, 4 habit., 
3 baños y estudio. Tel. 653.92.75.41

GRANOLLERS. Pis de 50 m2. Men-
jador sortida balcó, cuina reformada, 
bany complet, 3 habit. (2 dobles), 
alumini i gres. 200.800 euros Tel. 
653.92.75.41

PLAÇA DE PARKING. Granollers molt 
cèntrica i Canovelles centre poble. Preu 
des de 15.800 euros a 22.500 euros. 
Tel. 653.927.541

PARKING EN VENDA O LLOGUER. Pla-
ça de la Corona. Tel. 661.959.585

DOSRIUS. Preciosa torre en venta. 
Tel. 629.17.03.71

TRES ULTIMAS CASAS EN 
MONTMELÓ, venta o alquiler. Tel. 
629.17.03.71 

GRANOLLERS. PISO EN VENTA de 4 
habit, 2 baños completos, seminuevo 
de 4 años, plaza de parking y trastero. 
216.364 euros. Tel. 665.00.93.76 
Marisol

TRASTER EN VENDA. Tel. 
600.776.822

ES VEN PARKING AL CENTRE DE LA 
GARRIGA. Tel. 600.776.882

VENDA NAU INDUSTRIAL A COR-
RO D’AVALL DE 1.200 M I PATI. 
Preu de venda 450.000 euros. Tel. 
678.563.374

GRANOLLERS CENTRE. 90 m2, 
ascensor, 4 habitacions, refor-
mat, moblat. 275.000 euros. Tel. 
645.78.33.67

CENTRO DE GRANOLLERS. GRAN 
OCASIÓN. Piso 4 habit, calefacción, 
aluminio, ascensor, todo exterior, coci-
na nueva, galeria. 175.000 euros. Tel. 
93.861.36.28

GRANOLLERS. Pis de 3 habitacions, 
cuina, menjador, balcó, bany i tras-
ter, gran terrassa, sol mati i tarda. 
200.000 euros. Tel. 93.849.57.47 a 
partir de 20,30 h.

HOSTALRIC. Casc antic. Pis 110 m2, 
3 habit, cuina, saf, menjador 16 m2, 
terrassa 20 m2, assolellat. 99.000 
euros. Tel. 667.41.28.00

CARDEDEU. Pis 80 m2, 3 habit, cui-
na 8 m2, saf, traster, menjador 18 
m2 sortida balcó, 2 balcons, reb. Es-
coltem ofertes. 175.000 euros. Tel. 
93.871.32.16

LLOGUER-TRASPÀS

GRANOLLERS. Pis de lloguer 75 
m2., moblat, 3 habit., calefac., terres 
gres, fi nestres alumini. 750 euros Tel. 
653.927.541

SE ALQUILA CASA PARA EVENTOS Y 
DESPEDIDAS. Tel. 667.001.574 www.
casaparaeventos.com

CANOVELLES. Pis totalment reformat 
de 70 m2., 3 habit., 1 bany, cuina, ter-
res gres, fi nestres alumini, moblat. 650 
euros tot inclòs. Tel. 653.92.75.41

GRANOLLERS. Pis moblat de 80 m2., 
3 habit., 1 bany, cuina offi ce, calefac. 
750 euros Tel. 653.92.75.41

GRANOLLERS CENTRE. Pis moblat de 
2 habit., 2 banys. Parking inclòs. 650 
euros. Tel. 653.92.75.41

GRANOLLERS. PISO ALQUILER EN 
PLANTA BAJA, 3 habit, baño comple-
to, cocina, comedor semi amueblado, 
patio, calefacción, recién pintado, 
en el centro. 550 euros/mes. Tel. 
665.00.93.76 Marisol

TRASTER GRAN ES LLOGA. Tel. 
606.240.906 tardes/nits.

econòmicseconòmicseconòmics...
Per insertar aquests anuncis:  Ofi cines EL TOT GRANOLLERS, Roger de Flor, 71, 2n. pis

 Llibreria BUÑUEL. Avda. Francesc Macià, 93-95  LLibreria CARBÓ. Anselm Cla vé, 36



GRANOLLERS. Atico centro. 120 
m2+20 m2 terraza+10 m2 balcón. 
Cocina equipada, comedor 30 m2 ter-
raza, 3 habit. (1 suite, 1 doble), baño. 
1.000 euros/mes. Tel. 93.870.36.66

GRANOLLERS. Centro. 60 m2, cén-
trico, zona peatonal. Comedor-cocina 
balcón, 2 habit. (1 doble), baño. 600 
euros/mes. Tel. 93.870.36.66

GRANOLLERS. Pl. Torras i Bages. 83 
m2, céntrico. Cocina equip, lavad, 
comedor balcón, 3 habit, baño, gres. 
550 euros/mes. Tel. 93.870.36.66

GRANOLLERS. P. Muntanya. 60 m2. 
Cocina butano, comedor, 2 habit, 
baño, pav. terrazo. 420 euros/mes. 
Tel. 93.870.36.66

GRANOLLERS. Sant Roc. 45 m2. 
Reformado. Zona peatonal, exter, co-
cina equip, comedor, 1 habit, baño, 
carp. aluminio. 500 euros/mes. Tel. 
93.870.36.66

GRANOLLERS. Centro. 80 m2. Re-
formado. Cocina, comedor, 3 ha-
bit, 2 baños, carp. exter. aluminio. 
Pk y trastero. 750 euros/mes. Tel. 
93.870.36.66

LES FRANQUESES. Verge de la Mer-
cè. 88 m2, esquinero, exter, cocina 
equip, lavad, despensa, comedor bal-
cón, 3 habit, baño, gas nat. 600 eu-
ros/mes. Tel. 93.870.36.66 

LA ROCA. PIS PLANTA BAIXA 
CÈNTRIC. 2 habit, 2 banys, cui-
na, calefacció. 525 euros/mes. Tel. 
687.524.452

LLINARS DEL VALLÈS. Pis 85 m2, 3 
habit, cuina reformada, saf, menjador 
18 m2, a/e, calefac, gas, balcó. 500 
euros/mes. Tel. 692.10.23.30

  MOTOR

SE REALIZAN TODO TIPO DE RE-
PARACIONES DEL COCHE: chapa y 
pintura, mecánica general, sustitu-
ción de lunas, preparación ITV. Tel. 
670.893.286

SE VENDEN CAMIONES EN BUEN 
ESTADO. Tel. 607.29.69.22

BMW 318 IS COUPE 140 cv. Molt bon 
estat. Pocs kms. Preu 3.500 euros. 
Tel. 678.628.294

PROFESSIONALS

PINTOR. Tel. 690.112.882

SE HACEN TRABAJOS DE CERRAJE-
RIA. Rejas, puertas, barandas, etc. Pre-
supuesto sin compromiso. Económico. 
Tel. 669.486.069 - 630. 215.824

REGALE A SUS PADRES O FAMILI-
ARES (sus mejores momentos...) Vea 
en el TV, con su DVD la película de 
su vida, con sus fotos de siempre. Tel. 
629.621.513

SE OFRECEN CAMIONES AUTONO-
MOS. Caja furgón de 48 m3 aprox. y 
de 28 m2 aprox. Tel. 93.846.65.26 
-607.296.922

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, canço marinera, Festes 
majors, festes de carrer, festes soci-
als-escolars, casaments, aniversaris, 
etc. Informació 605.68.62.69 (www.
mestredaixa.com). www.mys-pace.
com/mestredaixa

REPORTATGES FOTOGRÀFICS ANG-
GI. Tel. 610.759.383 - angiris@terra.
es

SE HACEN TRABAJOS DE Lampis-
teria, Carpinteria, Limpieza de porte-
rias y cristales, Chofer particular para 
coches y camiones de toda clase de to-
nelaje. Horas o dias. Precios a conve-
nir. Tel. 692.168.017 - 608.875.853 
- 677.233.568

PINTOR, PINTURA EN GENERAL 
Y DECORATIVA, ECONÓMICO. Tel. 
635.106.282

COMPTABLE FINANCER PER HORES. 
Tel. 609.848.005

JARDINER AUTÒNOM, podes, mante-
niments, instal.lació de regs, muntat-
ge de jardins i tota mena de tasques 
relacionades. Tel. 615.615.639

REPARACIÓ DE MOBLES. Tel. 
662.480.802

TAROT-VIDÈNCIA

TAROT DEL FUTURO. 806.499.500 
pago visa 902050284. Precio max. 
fijo 1,16 y móvil 1,51 euros/min. Sólo 
mayores 18 años. Leandro Hernandez. 
Urb. El Bosque, 363- (46370) Chiva

ELENA TAROT 806 515 615 Visa 
972 21 55 90. Quins són els seus 
sentiments? Trucará? Quan?..... ¡¡¡ 
Comprova-ho !!! Atiendo personalmen-
te. tf. 1,16 tm. 1,51 apdo 22101 cod 
18080 + 18 anys.

VARIS

CENTROS EVANGELICOS de ayuda 
a drogadictos, alcohólicos, falta de 
comprensión, de amor, pensamien-
tos de suicidio. Ayuda gratuita. Tel. 
93.387.93.31 - 93.717.26.51

DIANOVA. Asociación dedicada a la 
rehabilitación de drogodependientes. 
Si tienes problemas con las drogas llá-
manos. Tel. 902.112234

TENS PROBLEMES AMB EL MENJAR? 
Vine a Menjadors Compulsius Anò-
nims. Ens ajudem Mútuament. No es 
pague quotes ni honoraris. Per a més 
informació truca al Tel. 619.857915

AL-ANON (Familiars de malalts Alco-
holisme). Reunions: Tots els Dimecres 
de 8 a 10 nit. Parròquia Pares Fran-
ciscans (Granollers). Informació Tel. 
93.3103953

ALCOHOLICOS ANÓNIMOS GRUPO 
GRANOLLERS. Reuniones: Lunes y 
Jueves de 20 a 22 h. Parroquia Ntra. 
Sra. del Jaire. La Torreta ( La Roca del 
Vallès). Tel. 93.3177777

LA CORAL CONGOST DEL BARRI 
DELS INSTITUTS DE GRANOLLERS 
NECESSITA TENORS I BAIXOS. Assa-
gem els dimecres, de 21 a 23 hores. 
Totes les persones interessades poden 
trucar al Tel. 93.870.18.52 Pilar Fer-
rer

¡SI PAGAS MÁS,... ES PORQUÉ QUIE-
RES! ¿Estás pagando hipoteca, présta-
mos, tarjetas de crédito, etc...? ¿Pagas 
mucho por tus préstamos? ¿ Tienes vi-
vienda de propiedad? ¿Quieres pagar 
menos? Agrupa todos tus préstamos 
en uno y reduce la cuota que estás pa-
gando. Llama gratis al 900.20.00.22  
brokersfiance.com

T’AGRADARIA FER TEATRE ? - Som 
el grup de teatre “Gregori” del casal 
de la Gent Gran Centre Granollers. Ens 
manquen actors-actrius, apuntadors... 
el que t’agradi. Passa pel casal o truca. 
Senyora Angelita, Tel. 687.502.006

PROPER SOPAR SOLTERS/ERES, 
SEPARATS/ADES. VINE T’HO PASSA-
RÀS BÉ. Tel. 697.613.705



C/ Santa Elisabeth,17  08400-Granollers 
Tel.: 93 879 00 04   Fax 93 879 18 69

CONSULTI LA NOSTRA PÀGINA WEB: 
www.estevebrachs.com

OFICINES, PARQUING I LOCALS COMERCIALS DIFERENTES MIDES 
EN VENDA I LLOGUER TRUQUI’ NS L’INFORMAREM.

00002 GRANOLLERS, CENTRE , Pis en 
venda C/ ROGER DE FLOR. 78,8 m2,  3 hab. (2 
dobles,  1 indiv.l), 1 bany compl., menjador-sala 
d’estar, cuina, cambra de rentar, balcó, arm. en-
castats, mobles, terres (GRES), fust. int. (ROURA), 
tanca. (ALUMINI), vidres dobles, calefacció, aire 
cond., porta blind., porter automàtic, exterior, 
ascensor (2)). Preu: 220.000,00€

00009 LES FRANQUESES DEL VA-
LLES, ILLES MEDES. PISOS OBRA NOVA, 
INFORMIS. PIS, PLANTA BAIXA DE 1-HAB, 
BALCÓ I TERRASSES. ACABATS DE PRIMERA 
QUALITAT,CUINES EQUIP., PARKINGS I TRAS-
TERS OPCIONALS. VISTES PANORÀMIQUES, 
DISFRUTA D’UN  ESPAI VERD I TRANQUIL. 
PREU 158.000€ 

00007 GRANOLLERS, C/ JOSEP MARIA 
SEGARRA , Pis de nova construcció en venda. 
86,92 m2, 3 hab. (2 dobles,1 ind.), 1 bany complet, 
1 bany auxiliar, menjador-sala d’estar, cuina, cambra 
de rentar, balcó, terres (PARKET), fust. int. (MO-
CALI), tanca. (ALUMINI), vidres dobles, calefacció, 
aire cond., porta blind., porter automàtic, exterior, 
ascensor, garatge. Preu: 280.000,00€

00043 GRANOLLERS, C/ ARGENTINA , 
Pis en venda.  87 m2, 3 hab. ( 1 suit )   2 banys 
compl., menjador-sala d’estar, cuina, cambra de 
rentar, balcó, armaris encastats, terres (GRES), fust. 
int. (ROURA), tanca. (ALUMINI), vidres dobles, 
calefacció, porta blind., porter automàtic, exterior, 
ascensor, garatge ( No 4), jardí (COMUNITARI), 
piscina (COMUNITARIA). Preu: 285.000,00€

00048 GRANOLLERS, C/ LLUIS 
VIVES , PIS EN VENDA. 70 m2,  2 hab. 
(2 dobles),  1 bany compl., menjador-sala 
d’estar, cuina (GRAN), cambra de rentar , 
terrassa (100m2), terres (GRES), fust. int. 
(ZAPELI), tanc. (ALUMINI), vidres dobles, 
calefacció, porta blind., porter automàtic, 
exterior, ascensor, garatge.
Preu: 240.000,00€� 

00037 GRANOLLERS, ILLES MEDES , Pis de 
nova construcció en  (lloguer) informis. 50.98 m2,  1 
habitació doble,  1 bany compl., menjador-sala d’estar, 
cuina (EQUIPADA), ,cambra de rentar, balcó, terrassa 
(10,90 m2), arm. encas., terres (GRES), fust. int. (MO-
CALI), tanca. (ALUMINI), vidres dobles, calefacció, 
aire cond., porta blind., porter automàtic, exterior, 
ascensor, garatge (INCLOS). Preu: 600,00€ 

00034 GRANOLLERS, ZONA HOSPITAL, 
PIS LLOGUER. 4 hab., 1 bany, menjador-sala 
d’estar, cuina amb safareig, balcó, calefacció, 
exterior, ascensor.
¡PIS ALT I ASSOLELLAT!

01021 GRANOLLERS, C/ PRINCESA , Dúplex 
en venda. 130 m2 Aprox. habitacions( 2 suits),  3 banys 
compl., sala polivalent, menjador-sala d’estar (GRAN), 
cuina (GRAN), cambra de rentar, balcó, terrassa, arm. 
encas., fust. int. (SIDERE), tanca. (ALUMINI), vidres 
dobles, calefacció, aire cond., porta blind., porter 
automàtic, exterior, garatge, jardí (COMUNITARI), 
piscina. al centre. Preu: 410.000,00€

00005 GRANOLLERS, C/ GIRONA. Bonic pis 
per entrar a viure 70 m2., entrada amb arm. encastats, 
2 hab. dobles ext., gran menjador cuina amb barra ame-
ricana, àmpli bany amb banyera, aire cond. amb bomba 
de calor, sol tot el dia, finca només 4 veïns, zona tranquil.
la a un pas del centre, al costat de l’hospital, CAP salut 
i supermercats. Preu: 168.000,00€�

00028 GRANOLLERS, C/ SANT JAU-
ME. 56.25 m2 UTIL , 3 hab. (2 dobles,  1 indiv.), 
1 bany complet, menjador-sala d’estar, cuina, 
cambra de rentar, terrassa (20m2 APRX), 
terres (TERRAZO), fust. int. (FUSTE), tanca. 
(FUSTE), calefacció, porta blind., porter au-
tomàtic, ascensor. Preu: 156.263,15€

00011 GRANOLLERS, ZONA3 , Pis 
planta baixa en venda.  110 m2,  4 habi. (1 suit, 
1 doble, 2 indiv.),  2 banys complets, menjador-
sala d’estar (GRAN), cuina (GRAN), cambra de 
rentar, terrassa (GRAN 81,90 m2), arm. encas., 
terres (GRES), fust. int. (MOCALI), tancaments 
(ALUMINI), vidres dobles, calefacció, aire cond., 
porta blind., porter automàtic, exterior, ascensor, 
garatge. Preu: 486.819,00€

00016 GRANOLLERS, CENTRE AL-
FONS IV , Pis en venda.130m2 - 3 hab. (1 
suit,amb bany i vestido ) ( 2 hab.  dobles), 
menjador-sala d’estar (GRAN), cuina (GRAN), 
(estudi planta superior)  cambra de rentar, ar-
maris encastats, terres (PARKET), fust. int., tanca. 
(ALUMINI), vidres dobles, calefacció, aire cond., 
alarma, porta blind., porter automàtic, exterior, 
ascensor, al centre. Preu: 330.556,66€

00032 GRANOLLERS, FRANCESC 
RIBES , OBRA NOVA. 3 HAB. DOBLES, 
MENJADOR SALA D �ESTAR AMB 
SORTIDA A TERRASSA DE 50M2,CUINA 
OFFICE, 2 BANYS COMPL., FUST. DE 
MOCALI, CALEFACCIO I AIRE COND. 
CANALITZAT PER CONDUCTES... PAR-
KINGS INCLOS. Preu: 264.445,33€ � 

03519 GRANOLLERS, C/ CORRO , Local a 
lloguer. 70 m2,  1 bany auxiliar, accesibilitat, divisions, 
persianes metàl·liques, portes d’accés d’alumini, 
planta baixa, aparador, aigua, llum, telèfon, terres 
de gres. Preu: 400,00€

ESTEVE BRACHS
SERVEIS IMMOBILIARIS

01000 GRANOLLERS, FONT VERDA , 
Dúplex en venda. 110 m2,  3 hab. (2 dobles,  1 
indiv.),  2 banys compl., menjador-sala d’estar (SOR-
TIDA BALCÓ), cuina (OFFICE), cambra de rentar, 
balcó, terrassa (21 M2 APROX.), arm. encas., terres 
(PARKET GRES), fust. int. (SAPELLY), tanca. (ALU 
DC), vidres dobles, calefacció, aire cond., porta blind., 
porter automàtic, exterior, ascensor, garatge, ESTUDI 
26 M2 APROX. Preu: 275.263,54 €� 

00022 GRANOLLERS, C/ FONT DEL ES-
COT , Pis en venda  ZONA TEATRE. 85,63 m2 
Aprx ,  4 hab. (1 suit,  3 dobles),  2 banys compl., 
menjador-sala d’estar, cuina (GRAN), cambra de 
rentar, terrassa, arm. encast., terres (PARKET), 
fust. int. (ROURA), tancaments (ALUMINI), 
vidres dobles, calefacció, aire condicionat, llar de 
foc, porta blindada, porter automàtic, exterior, 
ascensor. Preu: 228.384,00€�



imatge i salutimatge i salut
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Identifiquen una substància clau per 
evitar recaure en l’hàbit de fumar

La recaiguda entre els fumadors que han deixat 
de fumar és un fet habitual. Ara, investigadors 
catalans han fet un avanç en aquesta línia en la 
identificació d’un pèptid que podria tenir molt a 
veure en les recaigudes, fet que suposa un primer 
pas per poder dissenyar una estratègia que eviti 
les recaigudes.

Un estudi realitzat per investigadors del Laboratori 
de Neurofarmacologia del Departament de Cièn-
cies Experimentals i de la Salut de la Universitat 
Pompeu Fabra, conjuntament amb científics de 
la universitat d’Standford han detectat una subs-
tància, la hipocretina, que juga un paper molt 
important en la recaiguda de l’hàbit de fumar.
Segons l’estudi, una activitat incrementada de 
les hipocretines condueix a estats d’ansietat que 
poden portar a recaure en el consum de determi-
nades substàncies que causen addicció.
Les hipocretines tenen un paper molt important 
en la modulació dels episodis d’ansietat derivats 
dels efectes de la nicotina. Aquesta substància 
en interacció amb un altre pèptid, el CRF, regulen 
també els efectes que la nicotina exerceix sobre 
l’ansietat. 

Saber que el CRF i les hipocretines intervenen de 
manera independent però complementària ofereix 
més possibilitats amb vista a dissenyar una estratè-
gia terapèutica basada en el bloqueig de l’acció 
d’aquests dos pèptids per evitar la recaiguda al 
tabac després d’un període d’abstinència.

PER LAMALLA.CAT / ACPG 

¿Quieres sanar?
Diagnóstico energético radiónico para ver su estado emocional y

físico y proponerle como podemos ayudarte. Pida hora anticipada.

Ahora también servicio de Tarot Lunes y Viernes
(Profesional con mucha experiencia)

Sant Jaume 15 - 08400 Granollers
Tel. 938794431 - info@terapiesmassandra.com



ÒPTIM LÀSER GRANOLLERS
Centre Mèdic especialitzat en depilació làser alejandrita

Informa't sobre la DEPILACIÓ INTEL.LIGENT (DI)

• La millor tecnología.
• Personal mèdic i clínic altament especialitzat i qualificat per 

treballar amb làser.
• Els millors resultats garantits des de la primera sessió.
• Totes les zona i tot tipus de pèl i pell.
• Pressupostos personalitzats i adaptats a les teves necessitats.
• Un entorn exclusiu, una atenció i un seguiment del teu tracta-

ment del començament a final.

I, és clar, al millor preu.

Ara, molt a prop teu, ja pots acabar amb el pèl no desitjat de forma 
permanent i aconseguir la pell dels teus somnis.

Vine a informar-te’n i a provar-ho sense cap compromís.

PROMOCIÓ PRIMAVERA 2010
1a SESSIÓ INGLES I AIXELLES...................NOMÈS 99 €

30-40% eliminació de pèl per sempre i
2 mesos sense pèl garantit.

Per a més informació, visita
www.optimlaser.com

Òptim Làser Granollers
C/ Santa Anna, 6 1r pis - Tel.  93 870 86 89

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Dissabtes hores convingudes

1 hora de pàrquing gratuït al Pàrquing Sant Carles





imatge i salutimatge i salut
eltotgranollers

Nos hemos trasladado a una nueva clínica
para brindarles un mejor servicio.
Eliminamos intermediarios.
Mejoramos nuestras instalaciones,
actualizamos nuestro equipamiento y nuestra 
atención personalizada.

Convencidos que podemos ofrecerle la mejor
relación calidad precio, esperamos su visita.

CLÍNICA DENTAL

C/Palaudàries 15, Esc. A, Local 1
08402 GRANOLLERS (Barcelona) · Tel. 93 870 40 02

Dr. LUCCHINI
Dra. DEPOMPA
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C/. Condestable de Portugal

CAVITACIÓ última tecnologia en lipo-reducció
resultats visibles des de la primera sessió

Prepara't per l’estiu!

C/Lledoner núm. 35 - 08401 GRANOLLERS -  93 8403729
www.biolusan.com

desprésabans 

informació
sense

compromís
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llar i serveis

REGALE A SUS 
PADRES 

O FAMILIARES
(SUS MEJORES MOMENTOS...). 

VEA EN EL TV,
CON SU DVD LA 

PELÍCULA DE SU VIDA, 
CON SUS FOTOS 

DE SIEMPRE.

TEL. 629 62 15 13

VISITE NUESTRAS PROMOCIONES EN

www.netbrill.cat
VISITE NUESTROS SERVICIOS:

www.netbrill.cat
mail: comercial.netbrill@netbrill.cat

INFORMACIÓN EN 

902.108.202

Finales de obra
Abrillantados de pavimentos

Mantenimientos mensuales
Cristales

Fondos generales
Parkings

Rampas acceso
Desinfección y

control de plagas

SERVICIOS DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO

PARA EMPRESAS,
COMUNIDADES,
COMERCIOS
Y PARTICULARES

L’Art en decoració

C/ Navarra, 35 - 08400 GRANOLLERS - www.artendecoracio.com
Tels. 93 870 39 66 / 617 745 150- FAX 93 861 36 86

CONFECCIÓ, COL.LOCACIÓ I VENDA DE CORTINES...

TALLER PROPI
ES FAN ARRANJAMENTS DE CORTINES

(TELA CLIENT) I DE ROBA DE VESTIR

      
      

FINALS DE 

      
    P

EÇA I TE
LA 

      
 A METRES 

     (
CORTINA) 

   DES DE 4€/m 

(TOT L’A
NY)2 coixins

 6€

    

BRASERIA - MERENDERO

CAN COLOMERÓ
MENÚS ESPECIALES

PARA GRUPOS
LOCALES PRIVADOS PARA CELEBRACIONES

HORARIOS BRASERIA Y MERENDERO:
DESAYUNOS BRASERIA Y DESAYUNOS MERENDERO
de 9 a 11 h Sábados y Domingos.
COMIDAS BRASERIA de 12 a 16 h Viernes a Domingo.
COMIDAS MERENDERO de 12 a 19 h Viernes a Domingo.

COMIDAS Y CENAS PARA GRUPOS. 
ABIERTO TODOS LOS DÍAS.
A PARTIR DE 50 ADULTOS

BIDÓN DE CERVEZA GRATIS.

CRTA. ARENYS DE MUNT A
ST. CELONI, KM 9 (VALLGORGUINA)

TEL. 93.795.15.26 - 618.898.100



Guardamuebles, desmontaje, montaje Y 
ajustes. Traslado de oficinas, etc.

Servicio de elevador montamuebles.
Presupuestos sin compromiso.
Telf: 93.846.65.26 / 

670.36.15.15 / 607.29.69.22 
Las 24 Horas. Les Franqueses del Vallès

www.lasguias.com/muebles-mora.

MUDANZAS  MORA

TRANSPORTES Y MUDANZAS
DE MUEBLES

LOCALES, NACIONALES
e INTERNACIONALES

Administració de finques 
Advocada

Bruniquer, 34 local / 08402 GRANOLLERS • BCN
Tel i Fax 93 879 64 21 • epuig@eplassessors.com

llar i serveis
eltotgranollers

llar i serveis

Mòbil 610 759 383
E-mail: angiris@terra.es
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Clases particulares de
Piano

en Vilanova del Vallès
Profesora titulada

Información:
Natalia 636 09 95 35

L’Art en decoració

C/ Navarra, 35 - 08400 GRANOLLERS - www.artendecoracio.com
Tels. 93 870 39 66 / 617 745 150- FAX 93 861 36 86

CONFECCIÓ, COL.LOCACIÓ I VENDA DE CORTINES...

TALLER PROPI
ES FAN ARRANJAMENTS DE CORTINES

(TELA CLIENT) I DE ROBA DE VESTIR

      
      

FINALS DE 

      
    P

EÇA I TE
LA 

      
 A METRES 

     (
CORTINA) 

   DES DE 4€/m 

(TOT L’A
NY)2 coixins

 6€

    



Albania
Alemania
Andorra
Angola
Ant. Barbuda
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahamas

Barbados
Belgica
Belize
Benin
Bielorusia
Bolivia
Bosnia
Botswana
Brasil

Bulgaria
Burkina 
Faso
Burundi
Cabo 
Verde
Camerun
Canada
Chad

Chequia
Chile
Chipre
Colombia
Comoros
Congo
Costa Rica
Croacia
Cuba

Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España

Est. Unidos
Estonia
Etiopia
Finlandia
Fiyi
Francia
Francia
Gabon
Gambia

Ghana
Granada
Grecia
Groenlandia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haití
Holanda

Honduras
Hungria
Irlanda
Islandia
Italia
Jamaica
Kenia
Kiribati
Lesotho

Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malawi
Mali

Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Mexico
Moldavia
Monaco
Mozambique
N. Zelanda

Namibia
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigeria
Noruega
Panama
Papua N. 
Guinea

Paraguay
Peru
Polonia
PortugalViatgem

Balaguer
La comarca
La Noguera, ubicada al Prepiri-
neu de Lleida, és la comarca més 
extensa de Catalunya i una de 
les més homogènies. A la zona 
nord, el paisatge verd i multitud 
de paratges i reserves naturals 
s’hi apleguen. A la Noguera Baixa, 
on es troba Balaguer, el paisatge 
canvia i es caracteritza per les 
grans planures.

Gastronomia
Les coques de recapte i de 

samfaina, especialment, són una 
de les principals contribucions 
de Balaguer a la cuina catalana.

Clima
El clima és mediterrani de ten-
dència continental- Es caracteri-
tza per precipitacions irregulars i 
poc abundant. Les temperatures 
són força extremes, amb molt 
de fred a l’hivern i molta calor 
a l’estiu.

Superfície
57,32 km2

Població
Prop de 17.000 habitants

Situació
Balaguer és la capital de la 
comarca de la Noguera, a la 
província de Lleida. Es tracta 
del tercer municipi més poblat 
de la província

Fires i Festes
Del 30 d’abril al 2 de maig 
se celebra enguany la Fira de 
comerç i de serveis de la ciutat. 
Altres festivitats importants de 
Balaguer són la Fira-mercat 
de Santa Llúcia (a principis de 
desembre). la festivitat de Sant 
Antoni Abat, La Passió, la Festa 
de la Coca, a finals del mes 
de maig, .... Destaca també el 
Transsegre, una popular cursa 
pel riu Segre.

Viatgem

La ciutat de Balaguer és l’antiga capital 
del Comtat d’Urgell i l’actual capital 
històrica i monumental de la comarca 
de la Noguera. Dins el seu casc medieval 
conviuen les mesquites islàmiques amb 
les esglésies cristianes, testimoni de to-
tes les cultures que han viscut entre les 
parets de la ciutat. Però a més de donar 
un volt pels seus carrers i contemplar 
la seva riquesa cultural i arquitectònica, 
Balaguer, per la seva situació estratègica, 
és també un bon punt de partida per 
descobrir la resta plana de Lleida.

L’Església de Santa Maria, el convent 
de Sant Domènec, el Santuari de Sant 
Crist, les muralles i els portals medievals 
converteixen Balaguer en un tot una 
ciutat monumental. El millor indret per 
començar a descobrir els seus monu-
ments és des de la Plaça del Mercadal, 
al centre de la ciutat, que acull cada 
dissabte el mercat setmanal. La plaça 

actualment en ruïnes 
Antigament va ser el pa-
lau dels Comtes d’Urgell, 
que va reemplaçar l’antic 
edifici que van construir 
els àrabs per defensar la 
ciutat. Just al costat hi ha 
el Santuari del Sant Crist, 
on es guarda la imatge 

del Sant Crist, patró de Balaguer. Allà 
mateix hi ha una zona verda on poder 
descansar i fer un mos abans d’acabar 
la passejada per la ciutat.

Ara només ens queda per visitar el 
Convent de Sant Domènec, situat 
a prop del pont de la ciutat i que 
conserva un important claustre gòtic. 
I per aprofundir més en la història de 
la ciutat i la comarca i entendre millor 
l’empremta de l’Islam a Catalunya, al 
Museu de la Noguera hi trobarem 
tot el patrimoni islàmic i comtal de 
la comarca.

El Tot Granollers/ACPG

per si sola ja és digne de visitar, ja que 
és la plaça porxada fortificada més gran 
de Catalunya.

Des de la Plaça del Mercadal, i agafant 
el carrer de la muralla, arribem a les 
muralles pel portal del Gel, antiga 
porta de la muralla. Només travessar el 
portal veurem una torre d’accés i una 
passarel·la per la qual podrem passejar 
tot resseguint la muralla al mateix temps 
que gaudeixes d’una vista panoràmica 
del casc medieval. El camí ens porta 
directament a l’Església de Santa Maria, 
declarada Monument històric-artístic i, 
sens dubte, símbol de la ciutat. Per baixar, 
podem fer-ho per l’escalinata de l’església, 
amb 235 esglaons.

D’allà podem seguir la ruta pel casc antic 
pel portal del Torrent, que ens portarà 
directament a un altres dels edificis es-
tratègics de la ciutat, el Castell Formós, 
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PI-0742 PIS EN VENDA ZONA CAN 
MONICH DE GRANOLLERS. 75m2., 
menjador-sala, cuina amb safareig 
reformada, 3hab., bany complet re-
format, tancaments d’alumini, ulls de 
bou, balcó, sol de matí. 156.000,00€ 
25.956.216 ptes

PI-0727 OPORTUNITAT!! PIS EN VENDA AL 
C/ARGENTINA DE GRANOLLERS. 87m2., 
menjador-sala, cuina-office, 3hab. una és suite, 
2 banys complets, armaris encastats, molt de 
sol, zona enjardinada amb piscina comunitària, 
pàrking inclòs al mateix edifici. Situació immi-
llorable. 288.000,00€ 47.919.168 ptes

PI-0782 OPORTUNITAT PIS SEMINOU 
EN VENDA ZONA CAN CALET DE LES 
FRANQUESES. 65m2., menjador-sala, 
cuina-office amb safareig, 2hab., bany 
ampli, calefacció, aire condicionat, 
pàrking i traster en el mateix edifici. 
192.000,00€ 31.946.112 ptes

PI-0730 PROMOCIÓ D’OBRA NOVA 
EN VENDA A ZONA CAN PALOTS DE 
CANOVELLES. P.baixes, pisos i dúplex, 
2 i 3hab, 1 i 2 banys, acabats de 1a 
qualitat, pàrkings i trasters al mateix 
edifici, bona situació. Financiació 
immediata. A partir de 189.000€. 
31.446.954 ptes

PI-0741 DÚPLEX SEMINOU EN VENDA AL 
COSTAT DE LA ZONA ESPORTIVA DE LES 
FRANQUESES. 90m2, 3hab (una és suite), 2 
banys, menjador-sala, cuina-office, terrassa 
40m2 aporx., calefacció i  aire condicionat, 
parquet, tancaments d’alumini, escala de mar-
bre. Traster. Pàrking opcional al mateix edifici. 
306.000,00€ 50.914.116 ptes

PI-0744 DÚPLEX EN VENDA AL PAS-
SEIG ANDALUSIA DE BELLAVISTA. 
80m2 aprox., menjador-sala, cuina, 
habitació de matrimoni, bany complet, 
ampli safareig, estudi 18m2, terrassa 
15m2. Parquet, armari encastat, calefac-
ció, aire condicionat. Molta llum. Pàrking 
inclòs al mateix edifici. 224.000,00€ 
37.270.464 pta

PI-0714 PIS EN VENDA ZONA FONT 
VERDA DE GRANOLLERS. 112m2., 
menjador-sala de 30m2, cuina-offi-
ce, 3hab. grans, bany ampli, terrassa 
de 100m2., solejat, només veïns. 
270.000,00€ 44.924.220 ptes

PI-0689 PIS EN VENDA  AL C/NAVARRA 
DE GRANOLLERS. 65m2 aprox., 3hab., bany 
complet, menjador-sala, cuina amb safareig, 
armari encastat, balcó, sense ascensor, 
cèntric. 196.000,00€ 32.611.656 ptes

PI-0739 PROMOCIÓ D’HABITAGES A 
LLOGUER A ZONA ESPORTIVA DE LES 
FRANQUESES. Pisos de 1, 2 i 3hab. i 
dúplex de 2, i 3 hab., de 48m2 a 90m2, 1 i 
2 banys, acabats de 1a qualitat, totalment 
exteriors, pàrking inclòs al mateix edifici. 
Despeses incloses, a partir de 500€/mes. 
83.193 ptes

PI-0709 DÚPLEX SEMINOU EN VENDA 
C/GIRONA DE GRANOLLERS. 70m2., 
p.segona: menjador-sala, cuina ame-
ricana, bany complet i 1hab., p.estudi: 
hab.matrimoni, bany complet i terrassa 
solarium, calefacció, aire condicionat, tot 
exterior, tot equipat i mobiliari inclòs, millor 
que nou. Pàrking opcional. 231.000,00€ 

38.435.166 ptes

PI-0743 PIS EN VENDA AL CARRER 
BERTRAN DE SEVA DE GRANOLLERS. 
71m2 aprox., 3hab., bany complet, men-
jador-sala, cuina independent. Armaris 
encastats, parquet, tancaments d’alumini, 
calefacció, persianes elèctriques. Total-
ment exterior. Pàrquing i traster al mateix 
edifici. 189.000,00€ 31.446.954 ptes

PI-0623 OPORTUNITAT DÚPLEX SE-
MINOU EN VENDA ZONA ESPORTIVA 
DE LES FRANQUESES. 80m2., men-
jador-sala, cuina independent, 3hab., 
2 banys, terrassa solarium de 25m2, 
acabats de 1a qualitat. Pàrking inclòs. 
Totalments exterior, situació immillora-
ble. 249.000,00€ 41.430.114 ptes

PI-0569 PIS A LLOGUER A RAMBLA 
TARRADELLAS DE GRANOLLERS. 85m2 
aprox., 3hab., 2 banys, cuina-office, 
menjador-sala, calefacció, aire condicionat, 
parquet. Totalment exterior, zona comuni-
tària amb jardí i piscina i pk inclòs al mateix 
edifici. 700,00€ 116.470 ptes

PI-0781 PIS A LLOGUER AL C/ARAGO DE 
BELLAVISTA. 90m2., 4hab. 3 son dobles, 1 
bany i aseo, menjador-sala, cuina amb safa-
reig,  totalment reformat, balcó. 600€/mes 
despeses incloses. 99.832 ptes

PISOS LLOGUER

PI-0735 PROMOCIÓ D’OBRA NOVA 
A LLOGUER A ZONA CAN PALOTS DE 
CANOVELLES. Pisos i dúplex, 2 i 3hab, 1 
i 2 banys, acabats de 1a qualitat, pàrkings 
i trasters al  mateix edifici, bona situació. 
A partir de 570€ 94.840 ptes

LOCAL  A LLOGUER

LO-0121 LOCAL A LLOGUER A TEATRE AU-
DITORI DE GRANOLLERS. 440m2 en planta, 
232m2 de pati i 723m2 en planta sòtan.Bona si-
tuació, molta claredat, instal.lacions, calefacció, 
aire condicionat, lluminrària, totalment acabat. 
Ideal oficines. 6.000,00€ 998.316 ptes

LO-0144 LOCALS A LLOGUER ZONA ESPORTI-
VA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. 458m2 
aprox. en planta, bona situació, molta claredat, 
pre instal·lacions, places de pàrking al mateix 
edifici. 4.580€/mes. 762.048 ptes/mes.

PRECISEM
HABITATGES DE
LLOGUER PER

CARTERA DE CLIENTS

CA-0085 CASA UNIF.SEMINOVA EN VENDA ZONA CAN 
PALOTS DE CANOVELLES. 240m2., P.sotan: garatge per 
2 cotxes grans, P.baixa: menjador-sala, cuina-office amb 
safareig, aseo, 1hab. i terrassa, P.pis: 4hab. dobles,  
una és suite, 2 banys complets. P.estudi: estudi diàfan 
i terrassa solarium. Acabats de 1a qualitat, zona 
comunitaria enjardinada amb piscina, assoleïada. Molt 
bona situació. 495.000,00€ 82.361.070 ptes.






