




ARQUITECTURA, URBANISME, ENGINYERIA, IMMOBILIARIA
Roger de Flor, 71 1er    08401 Granollers tel. 93 879 28 92  fax 93 870 75 06

 

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 Con-
gost carrer Mataró, nau de 291 
m2 en planta + 100 m2 altell 
+ patis tancats al davant i al 
darrera, totes les instal.lacio-
ns 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 Castells, 
carrer avgda. can Castells, nau 
de 480 m2 i 400 m2. de pati, 
tancat altell, oficina, vestuari, 
instal.lacions, ignifugada, amb 
moll de càrrega. Preu 1.800€

Canovelles, P.I. can Castells, 
carrer Carles Buhigas, nau de 
525 m2. en planta + 115 m2. 
oficines en altell, fàcil accés 
camions, entrada i sortida per 
dos carrers, totes les instal.la-
cions força 55kw ignifugada!!! 
Impecable!!! 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 €

Cardedeu. P.I, sud carrer Ama-
deu Vives/ Pep Ventura, nau de 
367 m2. en planta + 130 m2 al-
tell oficines + pati davanter de 
130 m2 i pati darrer de 40 m2. 
tancat i cobert totalment. Totes 
les instal.lacions, llum, força, 
aigua, seminova. Perfecte. 
Impecable!! Preu 2.300 €

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

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€

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

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€

Granollers, carrer Princesa/Isa-
bel de Villena, primera planta!!! 
fàcil accés. Preu 65 € VENDA 
16.000 €

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

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

Carretera Granollers a Carde-
deu. P. I. can Jonc nau “logísti-
ca” de 2.500 m2. en planta + 
300 m2 altell oficines equipades, 
totes les instal.lacions. Recinte 
tancat!!! Semi nova!!! Preu: 
15.400€

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: 2.800€

Granollers. P. I. Coll de la Man-
ya, carrer Severo Ochoa, nau 
de 451 m2. en planta + 60 m2., 
oficines en altell, wc-vestuari, 
llum-força 54 kw-aigua, instal.
lacions actualitzades, ignifuga-
da. 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. al-
tell, totes les instal.lacions, llum, 
aigua, força, al dia oficines, wc, 
vestuaris, etc. Preu 390.000€ 

PISOS VENDA

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

PISOS LLOGUER

Cardedeu. Carrer Corró aprop 
estació tren, apartament de 
40 m2., menjador, cuina ame-
ricana, 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 instal.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€
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-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.



  

 Tel. 93 846 76 66 - Fax 93 846 86 06 - Ca rre te ra de Ribes, 163 - LES FRANQUESES
info@fi nqueslesfranqueses.com - www.fi nqueslesfranqueses.com

VENDA

LLOGUER
-Les Franqueses, Ctra. de Cànoves, PIS, 3 hab., bany, menjador, cuina, safareig, balcó, calefac. Preu 450 
euros

-Les Franqueses, zona església, PIS, 2 hab., bany, menjador amb cuina americana, safareig, balcó, calefac. 
elect. Preu 475 euros (comunitat inclosa).

-Les Franqueses, zona escola, PIS, 2 hab., bany, menjador amb cuina americana, saf., calefac., asc. Preu 
500 euros (despeses incloses).

- Les Franqueses, zona església, PTA. BAIXA, 2 hab., bany, menjador amb cuina americana, calefac. elect. 
Preu 550 euros (comunitat inclosa)

-Les Franqueses, Bellavista, DUPLEX, seminou, 1 hab. més ESTUDI, 2 banys, menjador amb cuina ameri-
cana, calefac., TERRASSA. Preu 580 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 Til.lers, PISOS NOUS, 2 i 3 hab., bany, menjador, cuina, balcó,asc., PARKING inclòs. 
Preus desde 650 euros (comunitat inclosa).

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

Les Franqueses, Ctra. de Cà-
noves, PTA. BAIXA, 2 hab., bany, 
menjador, cuina, calefac., TRAS-
TER. Preu 475 euros (comunitat 
inclosa).

Les Franqueses, Ctra. de Cà-
noves, PIS, seminou, 2 hab., 
bany, menjador amb cuina 
americana, BALCÓ, bomba 
calor, ascensor. Preu 550 euros 
(comunitat inclosa).

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 600 
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.





 

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

Ref.  1533 GRANOLLERS-C/NAVARRA. Pisos, Dúplex y Locales, 
desde 210.000 euros. Parking opcional.
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
Ref. 1502 GRANOLLERS-C/APELES MESTRES. Pisos y dúplex 
en venta con acabados de 1a calidad desde 326.710 euros con 
parking y trastero.
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.

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. 1550 CANOVELLES C/ 
MOLÍ. 70 m2., 2 hab. dobles, 
balcón, gres, aluminio, perfecto 
estado. 170.000 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. 1545 CENTRO. 80 
m2., 4 hab., 1 baño, calef., 
ascens., aluminio, parking opc. 
240.000 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. 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. 1511 GRANOLLERS. 4 
hab., 1 baño, calef., aluminio, 
gres, cocina reform., excelentes 
vistas, Oportunidad-urge ven-
der!!!186.000 euros

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

C O M E R C I A LI N D U S T R I A L
Ref. 2134-LOCAL 300 m2., se 
puede dividir en 2 de 150 m2., 
parket, luces, todo tipo de activi-
dad. Consultar precio.

Ref. 2132 GRANOLLERS-PO-
NENT. Local 126 m2., 12 m. de 
fachada, 1 baño, z. aparcamien-
to. Ideal para cualquier negocio. 
850 euros/mes

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.  

NAVE EN ALQUILER

Ref. 5061 GRANOLLERS-
LADO GIMNASIO. 290 m2. 
pl., 95 m2., altillo, patios delante y 
detrás 115 m2., cada uno, instal. 
eléctr. 1.500 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. 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

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

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), calef., 
baño, gas ciudad. Sólo  3 veci-
nos!!. 170.000 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

CASA EN VENTA

Ref. 7102 UNIFAMILIAR-
CENTRO PUEBLO. VILANO-
VA DEL VALLES. 190 m2., 3 
hab.(1 suite con vestidor), 2 ba-
ños, calefacc., aluminio, gres, 
gas ciudad, galeria, 2 terrazas, 
roble, garaje !Fantástico!!! Oca-
sión 410.000 euros

Ref. 7101 CASA-GRANO-
LLERS. 240 m2., 3 hab., 2 
baños, gres, aluminio, A /A 
bomba de calor, local comer-
cial en planta baja, terraza, 
patio, reformada de 1 año. 
Ideal vivienda con negocio. 
420.000 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.

LOCALES
EN TRASPASO Y ALQUILER

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



93 879 59 0393 879 59 10
granollers@eltotgranollers.cat / www.eltotgranollers.cat

APROFITA EL PLAN 2000 E

AUTORAPID MACOA, S.L.
Servei Oficial Citroën

Crta. de Valldoriolf, s/n.
08430 LA TORRETA

Tel. 93.879.02.96

NOU CITROËN C3

VEHICLES NOUS I D’OCASIÓ
TALLER, PLANXA, PINTURA

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







C/ Ma. Palau, 25 baixos Fax. 93 846 81 13 - 08400 GRANOLLERS
info@vimosa.com / www.vimosa.com

Telf. 93.846.80.51
Gestió Immobiliària

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 opcional.

Preu 153.000€

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

OPORTUNITAT

Ref.  1578  ZONA 
GRANOLLERS CENTRE. 

Pis semi nou de 80 
m2., 2 hab., menjador 
24 m2., cuina, 2 banys 
complets, parking op-
cional. Preu 176.000 €

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

Ref. 2043 TRES TORRES PIS A LLOGUER. Semi 
nou de 110 m2., 4 hab. grans, menjador 28 m2 
s/balcó, cuina office totalment equipada amb 
electrodomèstics, 2 banys complets, terrassa 16 
m2., plaça d’aparcament per 2 cotxes.

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. 1307 Pis reformat de 75 m2., 
menjador amb balcó, 3 habit. (dos do-
bles), cuina, s/ safereig, bany complet, 
alumini, calef., aire cond., asc., terrassa 
comunitària. Preu 235.000€



actualactual
                                                             Lliçà 
d’Amunt premiarà els 0,0 en 
els controls d’alcoholèmia

-> L’Ajuntament i les tres estacions 
de servei del municipi signen un 
conveni de col·laboració

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i les 
estacions de servei de la població han 
signat un conveni de col.laboració, 
mitjançant el qual es premiarà els con-
ductors que donin una taxa d’alcohol de 
0,0 en els controls d’alcoholèmia que 
es facin als residents de Lliçà d’Amunt 
amb edats compreses entre els 16 i 
els 35 anys.

La campanya duu per nom Apunta’t al 
0,0. Entre els mesos d’abril i de juny, 
la Policia Local realitzarà diversops 
controls d’Alocoholèmia i els conduc-
tors residents a Lliçà d’Amunt, d’edat 
entre els 16 i els 35 anys, que donin 
una taxa de 0,0 obtindran un val de 
descompte de 5 euros en la reposició 
de combustible a les estacions de servei 
del poble, sempre que facin un consum 
mínim de 20 euros. 

Els vals que lliurarà la Policia Local 
caducaran amb data 31 de juliol de 
2010 i un mateix conductor no podrà 
ser obsequiat dues vegades.

Les estacions de servei que formen part 
de la campanya són l’Estació de Servei 
El Pinar, a la Cruïlla; Estacions de Ser-
vei Lliçà d’Amunt, a la carretera nova; i 
l’Estació de Servei Repsol, de la C-17 al 
pas per Lliçà d’Amunt.  Per poder acce-
dir al descompte, s’haurà de presentar 
el val i mostrar el DNI.

L’acció se suma al programa Suma’t 
al civisme! que el consistori va iniciar 
aquest mes de març i que fi nalitzarà al 
desembre de 2010, amb divers iniciati-
ves previstes al llarg d’aquest període.

MOBILITAT / SEGURETAT

La instal. lació juvenil Gra, de 
Granollers, programa per aquest segon 
trimestre de l’any diversos tallers, per a 
joves de 12 a 18 anys i per a la franja 
d’edat dels 16 als 30 anys. En qual-
sevol cas, hi ha fi ns al 14 d’abril per 
apuntar-se a algun d’aquests cursos:

· De 12 a 18 anys: Taller creatiu, a 
càrrec de Vanda Mota; la veu teatral, 
amb Maria Caselles; customització, 
amb Clàudia Sánchez, i percussió, 
amb Mustafa Faye.

·De 16 a 30 anys: taller de construcció 
de djembe, amb Yaya Jangka; iniciació 
a l’àrab, amb Fatima Taourati; direcció 
teatral, amb Marta Otín; expressió cor-
poral, amb Berta Clavera, i macramé, 
amb Raquel Gámez.

Els tallers començaran el dia 19 d’abril 
i s’allargaran fi ns a l’11 de juny.

Cal apuntar que les inscripcions es po-
den fer al mateix gra o bé per internet, 
a l’adreça: www.granollers.cat/ovac.

Xerrades sobre els Cicles Forma-
tius

Al mes d’abril, l’equipament de Joven-
tut continua el cicle de xerrades

        Obertes les inscripcions als tallers 
del segon trimestre al Gra

TALLERS

sobre Cicles Formatius, a les 6 de la 
tarda. Seran aquestes:

· Dia 21 d’abril. Es parlarà sobre el 
Grau Superior d’Administració i Fi-
nances, a càrrec de l’Escola Municipal 
del Treball

·Dia 26 d’abril. El Grau Superior 
en Desenvolupament d’Aplicacions 
Informàtiques i el Grau Superior d’Ad-
ministració de Sistemes Informàtics.

· Dia 28. El Grau Superior de Comerç 
Internacional i el Cicle Formatiu de 
Grau Superior de Gestió de Transport. 
Aquestes dues sessions aniran a càrrec 
de l’IES Carles Vallbona.

Altres accions del mes d’abril

D’altra banda, el Gra ofereix cada di-
mecres de 6 a 8 de la tarda un espai
d’assessorament informàtic, per a jo-
ves de 12 a 30 anys. A l’abril, la
sessió formativa mensual es dedicarà 
al retoc d’imatges digitals (29
d’abril, 18 h).

Altres activitats de l’equipament de 
Joventut són una Nit de jocs de tau-
la (9 d’abril, 21 h), organitzada per 
l’entitat Homo Ludicus; i el Cicle de 
Documental Social, amb la projecció 
del fi lm Home (15 d’abril, 20.30 h), 
una activitat de cinefòrum sobre con-
sum, ecologia i consciència social 
organitzada conjuntament amb l’ONG 
SETEM.

La segona quinzena del mes, comen-
çaran els concerts I(és) Música, amb 
la participació de grups dels centres 
de secundària (dies 16 i 30 d’abril, 
19 h).

-> Hi ha temps per apuntar-s’hi fi ns al 14 d’abril



actual
               Aquest diumenge, el tradicional 
Aplec de Canovelles

-> A l’Era de Can Castells i la Font de Can Duran

TRADICIONS

a 20h. Del 6 al 9 d’abril, visites con-
certades. L’exposició inclou més de 50 
mapes i gravats originals, amb meda-
lles commemoratives de les batalles, 
monedes de l’època, llibres ...

·Cantada d’havaneres, amb el grup 
Voramar. A les 19.30h, a l’Era de Can 
Castells.
·X Gimcana de tractors. A les 9h. Al 
Camp de Can Colomer.
·XX Cursa de fons. A les 10h. Sortida 
del carrer Diagonal.
·Missa en honor a la Mare de Déu de 
Belulla. A les 10.30h. A l’Església de 
Sant Fèlix.
·Actuació de la Coral Rosa de Bar-
dissa. A les 11.15h. A l’Església de 
Sant Fèlix.
·Demostració de cultura popular. Ball 
de gegants i sardanes amb els Gegants 
de Canovelles i la Cobla Bisbal Jove.
A les 12h, a l’Era de Can Castells.
·Parc infantil amb infl ables i bicicle-
tes. A les 12h, al Camp de futbol de 
Can Duran.
·Arrossada popular. A les 14h, a la Font 
de Can Duran.
·Ball de gitanes. A les 17h. A l’Era de 
Can Castells.
·Ball de tarda amb el duet Gigi & Alexa. 
A les 18h, a l’Era de Can Castells.

                                   Propera pavi-
mentació de l’aparcament de 
Can Mònic

-> L’acció començarà el proper 
dimarts, dia 6 d’abril

El proper dimarts, dia 6 d’abril co-
mençaran les obres de pavimentació 
de l’aparcament de Can Mònic , a les 
Franqueses. Per aquest motiu, a partir 
d’aquest dia no es podrà estacionar ni 
circular en tot l’espai de la zona com-
presa entre la via del tren, la Ronda 
Nord i els carrers de Joaquim Mir i de 
Francesc Gimeno. L’actució s’inclou 
en el conjunt de millores comple-
mentàries que la Generalitat havia de 
realitzar amb motiu del soterrament de 
la Ronda Nord.

L’actuació consistirà en pavimentar 
l’aparcament, col·locant i pintant la 
senyalització horitzontal adient per 
delimitar les places d’estacionament 
i sentit de circulació. Cal apuntar que 
actualment l’aparcament era de super-
fície de grava, sense cap delimitació ni 
indicacions de circulació.

També es donarà continuïtat a la vore-
ra perimetral de l’aparcament fet que 
millorarà les condicions de trànsit de 
vianants i accessibilitat de la zona.
Un cop estigui enllestida la millora, 
es calcula que hi haurà 151 places 
d’aparcament per a turismes i 3 places 
que es reservaran per a estacionaments 
adaptats.

El termini previst de l’obra és de 
tres mesos i el cost, que ascendeix 
a 200.000 euros, és assumit per 
l’empresa pública de la Generalitat 
GISA.

URBANISME

Aquest diumenge tindrà lloc a Cano-
velles el tradicional Aplec. Com és 
habitual, s’ha programat l’arrossada, 
una cursa de fons i la demostració 
de cultura popular  i una cantada 
d’havaneres. A més a més, es recupera 
una altra activitat, com és la gimcana 
de tractors.

Aquesta és la programació:

·Diumenge, dia 4 d’abril

Exposició: “La Guerra de Successió, 
11 de setembre de 1714. Inauguració, 
a les 18h, amb la presentació de David 
Bassa, periodista de TV3 i escriptor. A 
la Sala gran El Campanar.

Visites: 5 d’abril: de 10 a 14h i de 16 

Hi haurà actes populars

         Actes musicals per Setmana Santa, 
a la Garriga

MÚSICA

Amb motiu de la Setmana Santa, la 
Garriga acollirà diversos actes musicals. 
El primer d’ells serà el divendres dia 
2 d’abril, quan l’Escolania Parroquial 
de Sant Esteve oferirà el concert de la 
Contemplació de la Creu, que tindrà 
lloc a partir de les vuit del vespre, a 

l’Església.
El diumenge, 4 d’abril, la Societat Coral 
l’Aliança, que el proper 2011 celebrarà 
el seu centenari, i l’Escolania de Mont-
serrat cantaran caramelles a la plaça de 
l’Església. Aquest concert començarà a 
dos quarts d’una del migdia.

-> L’Escolania de Montserrat actuarà el diumenge, a 
la plaça de l’Església

La capacitat, de 150 places AJ. LES FRANQUESES
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                              Lliurament de 
diplomes als participants al 
Taller d’ocupació Esteve Sala 
i Cortès

-> L’objectiu és la formació per a la 
posterior inserció laboral

Un total de 32 persones han parti-
cipat en una nova edició del Taller 
d’ocupació Esteve Sala i Cortès, de 
Granollers,  i han rebut el corresponent 
diploma. Els participants han millorat 
el seu perfi l professional i, per tant, 
s’han ampliat les possibilitats de trobar 
feina. Tot i que el curs ja ha fi nalitzat 
ara els responsables concentren els eus 
esforços per intentar assolir el màxim 
nombre d’insercions laborals.

Amb aquest programa de formació i 
d’ocupació s’han recuperat i rehabi-
litat diversos espais i equipaments 
públics de Granollers, a la vegada que 
els participants del taller han après  
a fer diverses tasques professionals. 
Aquestes han estat algunes:

·Jardineria, amb manteniment, neteja i 
plantacions a espais verds i jardins. 
· Instal·lacions de plaques de guix i 
falsos sostres en obres públiques
· Treballs verticals: manteniment i 
neteja de teulades, canals, persianes 
i vidres, instal.lació de sistemes de 
protecció per presència de coloms i 
tala aèria.
· Auxiliar d’ajuda a domicili: atenció 
primària i suport i assistència a la 
gent gran, persones discapacitades i 
infants.

El Taller d’ocupació Esteve Sala compta 
amb fi nançament de la Generalitat de 
Catalunya i del Fons Social Europeu 
per a la inserció social i laboral de 
persones desocupades. L’Ajuntament 
de Granollers l’ha desenvolupat per 
mitjà de l’entitat pública empresarial 
Granollers Mercat.

FORMACIÓ              Se signa un conveni per 
intensifi car el civisme en l’educació 
viària 

CIVISME

-> Hi ha participat Mapfre, la Federació Catalana 
d’Automobilisme i l’Ajuntament de Granollers

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, 
i representants de l’Instituto de Segu-
ridad Vial de la Fundación Mapfre i de 
la Federació Catalana d’Automobilisme, 
Jordi Lorca i Ramon Izquierdo, respec-
tivament, han signat aquesta setmana 
un acord per ampliar el seu treball con-
junt a la ciutat, en materia de civisme i 
solidaritat en l’educació viària.

Amb la signatura d’aquest conve-
ni, l’Instituto de Seguridad Vial de 
la Fundación Mapfre i la Federació 
Catalana d’Automobilisme (FCA) po-
sen a disposició de l’Ajuntament de 
Granollers iniciatives conjuntes per 
fomentar l’educació  viària en el sentit 
més ampli. 

D’entre les propers accions, destaca la 
instal·lació de la Caravana d’Educació 
Viària a Granollers, del 10 al 15 de 
maig, destinada especialment a alum-
nes d’educació primària, vianants, 
viatgers i conductors de bicicletes.

També es preveu desenvolupar progra-
mes específi cs per a determinats grups 
de risc en matèria de seguretat viària, 
mitjançant activitats formatives i divul-
gatives adaptades.
A més, aquesta col·laboració permetrà 

a l’Ajuntament  disposar de  materials 
didàctics de la Fundación Mapfre per 
a alumnes d’infantil, primària i se-
cundària comptar amb la implicació 
d’aquesta fundació i de la FCA en 
campanyes de seguretat viària de la 
ciutat.

De la seva banda, l’Ajuntament de Gra-
nollers es compromet a destinar  els 
recursos humans (formadors o policies 
locals) necessaris per portar a terme les 
activitats d’aquest acord i a coordinar 
les demandes de la ciutat en matèria 
d’educació viària.

Aquest conveni tindrà una vigència mí-
nima d’un any, prorrogable.
Una comissió mixta, amb represen-
tants de les tres parts implicades, farà 
el seguiment dels programes pactats i 
vetllarà pel seu desenvolupament.

Granollers, pionera en educació 
viària

La Policia Local de Granollers organi-
tza des de fa més de 40  anys classes 
d’educació viària als escolars de Grano-
llers. En concret,  des  de 1967, a partir 
d’una iniciativa pionera de l’excap de la 
Policia Local Francesc Campaña. 

La inquietud per  millorar les actituds 
i el coneixement sobre  la seguretata 
viària sempre ha estat l’objectiu prio-
ritari d’aquestes classes que duu a 
terme cada any la Policia Local de Gra-
nollers, però, a partir d’ara, el foment 
de les conductes cíviques i solidàries 
adquirirà, encara més, un relleu més 
notable. 
Cal apuntar que cada curs, uns 1.500 
alumnes de cinquè de primària de tots 
els centres educatius de la ciutat fan 
educació viària.

Signatura del conveni AJ. GRANOLLERS



                                     Subvenció per  
completar la urbanització 
del Camí Ral, a Palou

-> Dins les  actuacions previstes al 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Cata-
lunya per a aquest any

L’Ajuntament de Granollers rebrà 
60.000 euros del govern català per 
portar a terme la urbanització del ca-
rrer Camí Ral entre la carretera de 
Montmeló i el barri de Can Junyent, a 
Palou. L’actuació s’inclou en el Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
per a l’any 2010.

Les obres es preveu que s’inicïin 
d’aquí a uns mesos i, d’aquesta ma-
nera es completarà la urbanització 
del Camí Ral. L’últim tram pendent 
d’urbanització comprèn un espai de 
3.610 m2  i l’acció consistirà en la 
pavimentació de dos trams amb remun-
tables d’entrada i sortida i una franja 
central de llambordí de formigó. A més 
a més,  s’instal·larà  nou enllumenat.
El pressupost previst per a aquestes 
obres és d’uns 175.000 euros i el ter-
mini d’execució, un cop s’inicïi,  de 
tres mesos.

URBANISME

actualactual
                        L’Ajuntament de 
Canovelles agilitza la construcció de 
l’escola Els Quatre Vents

EQUIPAMENT/ EDUCACIÓ

El plenari  de l’Ajuntament de Ca-
novelles, en sessió, va aprovar per 
unanimitat l’esborrany del conveni 
amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya per tal que 
l’Ajuntament sigui l’encarregat de re-
dactar el projecte bàsic i d’execució, del 
estudi de seguretat i salut, estudi topo-
gràfi c, geotècnic i projecte d’activitats 
per a la llicència ambiental de les obres 
de l’escola Els Quatre Vents, per un im-
port de 250.000 euros que avançarà 
l’Ajuntament per tal de dur a terme, el 
més aviat possible, la construcció de 
l’escola Els Quatre Vents. 

-> El consistori redactarà el projecte bàsic i 
d’execució

Tot i que la redacció d’aquests projec-
tes és competència de la Generalitat, 
l’Ajuntament va assumir aquesta feina 
amb l’objectiu d’escurçar el llarg procés 
de construcció de l’escola.

“És un esforç important per l’Ajuntament 
assumir aquesta responsabilitat però tot 
sigui per agilitzar els tràmits i veure 
aviat l’escola construïda”, va expressar 
l’alcalde.
Un cop s’hagin realitzat aquests pro-
jectes, l’ajuntament els entregarà al 
Departament d’Educació per a que es 
comenci a construir l’escola.

              Adif farà un pas de vianants 
per connectar l’estació amb el barri del 
Poble Sec

SEGURETAT

Adif s’ha compromès amb l’Ajuntament 
de Cardedeu d’habilitar un pas de via-
nants que permeti accedir al barri del 
Poble Sec des de l’estació de tren amb 
total seguretat.

Cal apuntar que inicialment el projecte 
ja contemplava un pas però el passat 
dimecres, la direcció d’obra va comuni-
car que s’havia d’eliminar perquè sobre 
el terreny s’havia vist que no hi havia 
espai sufi cient per les maniobres de 
les màquines. 

Arran d’aquest acord, Adif farà un 
pas provisional per a vianants pels 
terrenys privats que hi ha darrere 
de l’aparcament sud de l’estació. 
L’Ajuntament ja s’ha posat en contacte 

-> També es reivindiquen mesures de seguretat 
provisionals fi ns a la defi nitiva construcció

la propietat dels terrenys amb Adif.
L’Ajuntament també ha reclamat per 
escrit a Adif i al responsable d’estacions 
de Renfe que augmenti de manera im-
mediata les mesures de seguretat per 
evitar que els vianants creuin les vies 
fi ns que no estigui construït el pas sote-
rrat a l’alçada del carrer Montseny.

D’altra banda, també a Cardedeu, un 
tram del carrer Balmes, entre els ca-
rrer de Mare de Déu del Pilar i Aragó, 
ha canviat de sentit de circulació, amb 
l’objectiu de millorar la fl uidesa al Ba-
rri de l’Estalvi i també la seguretat de 
vianant i dels conductors. Especialment 
complicada era la cruïlla dels carrers 
Balmes i Mare de Déu del Pilar, a on 
els vehicles es trobaven de cara.

                                     L’associació 
protectora d’animals Noè  es 
dóna a conèixer

-> Vol ampliar el nombre de col.
laboradors

Noè és l’Associació Protectora d’Animals 
de les Franqueses que treballa des de 
l’any 2008, ambpetites actuacions com 
sortides o campanyes de control de co-
lònies de gats a Corró d’Avall.
Ara per ara, l’objectiu de l’entitat es 
ampliar les activitats que duu a ter-
me i per això ha iniciat una campanya 
d’ampliació del nombre de socis i de 
col·laboradors. 
Les persones interessades en formar part 
de l’associació o en col·laborar en les 
accions que s’organitzin es poden posar 
en contacte a través del correu electrò-
nic noe_protectoranimals@yahoo.es o a 
través del telèfon 610 68 19 55.

ANIMALS



guia culturalguia cultural
CLUB de lectura sobre el llibre: Las vidas 

privadas de Pippa Lee, de Rebecca Miller. A 

la Biblioteca Municipal.

·DIA 8, 18h.

LA GARRIGA
CONCURS ocellaire. A la plaça Can Dachs.

·DIA 2, de 9 a 14h.

CONCERT de la Contemplació de la Creu. A  

l’Església de Sant Esteve.

·DIA 2, 20h.

CANTADA de Caramelles. A la plaça de 

l’Església.

·DIA 4, 12.30h.

INICI del seminari: Cristianisme i paganisme 

a l’antiguitat tardana. A Can Ramos.

·DIES 8, 15 i 22, de 18.30h a 20.30h.

PRESENTACIÓ del llibre: Desde el otro lado 

de la barrera. Experiencias de una maestra de 

Educación Especial, a càrrec de l’autora, Eva 

Benavent. A la Llibreria Àgora.

·DIA 8, 19.30h.

LA ROCA
TORNEIG de Futbol-7. Al Camp de Futbol de 

la Torreta. Inici dels partits a les 9h i entrega 

de premis sobre les 17h.

·DIA 3.

CARDEDEU
CINEMA Projecció d’Un tipo Serio, de Joel i 

Ethan Coen. Al Teatre Esbarjo.

·DIA 1, 22h.

GRANOLLERS
MÚSICA Stabat Mater. Escolania de la Ga-

rriga i Anna Torrents. Bernat Cabré, direcció. 

A l’Església de Sant Esteve.

·DIA 2, 12h.

REPRESENTACIÓ de Pasos Vivientes 2010. 

La Pasión de Granollers y Canovelles. Al Jardí 

de Fàtima.

·DIA 2, 21h.

FIRA Abac-Gra d’antiquaris, brocanters, 

artesans, col·leccionistes d’art i pintura. Al 

Parc Firal.

·DIA 4, de 8 a 15h.

CONFERÈNCIES d’AGEVO. A la recerca 

de planetes habitables, amb Enric Garcia, 

doctor en atmòsferes planetàries per la UPC. 

Al Museu de Granollers.

·DIA 6, 18.30h.

CLUB de lectura juvenil La Penya dels Llibres. 

Per a nois i noies de 12 a 16 anyus. A la 

Biblioteca Roca Umbert.

·DIA 7, 17.15h.

VISITA comentada a l’exposició Superlative 

Praxis, d’Oriol Vilanova. A l’Espai d’Arts de 

Roca Umbert.

·DIA 7, 19h.

MIRANDINS Cicle de música en viu. The 

Nobs. Xavi Atencia, baix; Xavi Pérez, guita-

rra, Òscar Marín, bateria. Al Restaurant El 

Mirallet.

·DIA 7, 21h.

PRESENTACIÓ del llibre Soy padre, dicen 

ellos, de Sara Fontacaba i Beatriz Galán. A 

l’Espai Gralla.

·DIA 8, 19.30h.

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

INAUGURACIÓ de l’exposició Dues taules del 

retaule de la Roca del Vallès, amb Mn. Rodolf 

Puigdollers i les restauradores Marta Bosch i 

Anna Casals. Al Museu de Granollers.

·DIA 8, 20h.

VERSOS Lliures 2010. Trobades poètiques 

amb Andreu Galan i Anna gual. Al Casal 

Popular L’Esquerda.

·DIA 8, 20.30h.

TERTÚLIA literària. Retrat d’una dama, de 

Henry James. A l’Ateneu de Granollers.

·DIA 8, 20.30h.

LES FRANQUESES
CELEBRACIÓ de la Passió del Senyor. A la 

Parròquia de Santa Eulàlia, de Corró d’Avall.

·DIA 2, 18h.

PROCESSÓ de Divendres Sant. Pels carrers 

laterals de la parròquia de Santa Eulàlia i 

plaça de l’Església.

·DIA 2, 20h.

SOLEMNE Vetlla Pasqual. A la parròquia de 

Santa Eulàlia, de Corró d’Avall.

·DIA 4, 22.30h.

DINAR i cantada de caramelles, a les antigues 

escoles de Corró d’Amunt. Org. Parròquia de 

Sant Mamet.

·DIA 5, 14h.

XERRADA Taller. Efi ciència energètica a casa. 

Dins la Setmana de l’Energia. Com estalviar 

energia a la llar, reduir les factures i les emis-

sions de C02. A la Masia de Can Ribas.

·DIA 7, 18h.
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el Tot esport
Lliga Asobal

HANDBOL

Jornada 22

San Antonio 35 – Ademar 25
FC Barcelona 39 – Antequera 29
Pilotes 34 – Cuenca 31
Arrate 26 – Granollers 29
Torrevieja 21 – Ciudad Real 27
La Rioja 30 – Alcobendas 24
Aragón 29 – Toledo 27
Morrazo 19 – Valladolid 28

Jornada 23 (*)

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

(*) En el moment del tancament de la 
nostra redacció la jornada encara no 
s’havia celebrat.

Classifi cació (jornada 22)

1- BM Ciudad Real  44 pts  22g  0 e  0p
2- FC Barcelona  39 pts  19g  1e  2p
3- Valladolid  34 pts  16g  2e  4p
4- Ademar  28 pts  12g  4e  6p
5- Aragón  28 pts  13g  2e  7p
6- San Antonio  24 pts  11g  2e  9p
7- La Rioja 24 pts  11g  2e  9p
8- Granollers  19 pts  8g  3e  11p
9- Cuenca  17 pts  7g  3e  12p
10- Antequera  17 pts  7g  3e  12p
11- Toledo  15 pts  7g  1e  14p
12- Arrate  15 pts  6g  3e  13p
13- Alcobendas  14 pts  5g  4e  13p
14- Torrevieja  14 pts  7g  0e  15p
15- Pilotes  13 pts  6g  1e  15p
16- Morrazo  7 pts  3g  1e  18p

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

Jornada 24 (10 abril)

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

El Fraikin Granollers es juga aquest 
dissabte, dia 3 d’abril, el passi a les 
semifi nals de la Recopa d’Europa, en 
terres franceses, davant el Tremblay-
en-France. La formació que entrena 
Lorenzo Rueda, que es troba en un 
gran moment de forma, va superar els 
francesos, a l’anada, al Palau, per set 
gols de diferència: 28 a 21. 

Els granollerins es van mostrar en tot 
moment superiors al seu rival, que mai 
no va tenir opcions. En aquest sentit, 
s’arribava a la mitja part amb un re-
sultat de 15 gols a 7. A la represa, 
els visitants van mostrar un joc més 
agressiu, però les rendes dels granolle-
rins mai no van baixar dels 5 gols. Al 
contrari, avançada la segona meitat, el 
Fraikin Granollers va arribar a disposar 
d’una màxima diferència de 10 gols, 
que va quedar retallada per un parcial 
de 0 a 3 dels francesos, establint el 
defi nitiu 28 a 21.

Van jugar per part del Fraikin Granollers: 
Ohlander (Pérez), Pujol (2), Garcia, 
Puig (6), Svitlica (5, 1p), Grundsten 
(6), Cutura (6, 3p), Apelgren (1), 
Ferrer, Raigal, Campos (2), Resina i 
Blanxart.

Per part del Tremblay-en-France: Po-
cuca (Mias), Drouhin (1), Zuzo (1), 
Ostertag (4), Stefanovic (6), Prat (2), 
Peyrabout (2), Ugolin (1), Bousni-
na, Mongin, Bingo (2), Buakaz (1) i 
Orjas (1).

Malgrat aquesta diferència de gols, el 
tècnic Lorenzo Rueda sap que no se’n 
poden refi ar. Per l’entrenador granolle-
rí “si l’equip viatja a França relaxat i 
confi at del seu avantatge podem cau-

re eliminats”. Així doncs, és d’esperar 
que el combinat vallesà viatjarà fi ns a 
terres franceses per guanyar, també, 
aquest partit de tornada.

Lliga Asobal

Dimecres d’aquesta setmana es va 
disputar una nova jornada de la Lliga 
Asobal, avançada, a causa de la dispu-
ta del partit del partit de tornada dels 
quarts de fi nal de la Recopa d’Europa. 
El rival del Fraikin Granollers va ser el 
Torrevieja i el matx va tenir lloc en el 
marc del Palau d’Esports granollerí. En 
el moment del tancament de la redac-
ció de la nostra revista, aquest partit 
encara no s’havia disputat i, per tant, 
no us podem oferir el resultat. Sí que 
el podreu trobar al nostre blog d’actua-
lització periòdica: www.eltotgranollers.
wordpress.com.

En l’anterior partit, davant l’Arrate 
basc, el Fraikin Granollers va tornar 
a sumar una nova victòria (26 – 29), 
confi rmant, d’aquesta manera, que es 
troba en un bon moment de forma. En 
aquest matx van destacar els 8 gols de 
Cutura i els 6 d’Svitlica; mentre que 
per part de l’Arrate, el jugador més 
efectiu va ser un altre Cutura conegut 
de l’afecció granollerina, Dalibor, amb 
7 dianes.

Malgrat aquest bon resultat, amb la 
segona victòria a domicili, la formació 
que entrena Lorenzo Rueda es manté, 
una setmana més, en la vuitena plaça 
de la taula classifi catòria de la Lliga 
Asobal, amb 19 punts (8 victòries,  3 
empats i 5 derrotes)  i a cinc del Na-
turhouse La Rioja, conjunt que ocupa 
la setena posició.

          El Fraikin Granollers
es juga el passi a les semifi nals
de la Recopa a França

-> ELS GRANOLLERINS ACONSEGUEIXEN UNA RENDA DE SET GOLS A 
GRANOLLERS (28 – 21)

HANDBOL



esportel Tot esport

Preferent Territorial

FUTBOL

Jornada 26

Farners 1 - Manresa 1
Palau Solità 4 - Ripollet  2
Tona 2 - Sant Hilari 0
Granollers 1 - Vic 0
Olot 2 - Sant Feliu 0
Lloreda 0 - Aiguafreda 2
Cerdanyola 0 - Palafrugell 0
Vilassar 2 - Canovelles 1
Premià 1 - Mollet 0

Classifi cació

1- Aiguafreda  65 pts 21g  2e  2p
3- Olot  55 pts 17g  4e  4p
2- Ripollet  54 pts 17g  3e  6p
4- Mollet  51 pts 15g  6e  5p
5- Premià  40 pts 11g  7e  8p
6- Granollers  37 pts 11g  4e  11 p
7- Palau Solità 37 pts  11g  4e  11p
8- Tona  37 pts 11g  4e  10p
9- Farners  35 pts 10g  5e  11p
10- Palafrugell  34 pts 9g 7e  10p
11- Vic   31 pts 9g  4e  12p
12- Cerdanyola  31 pts  8g  7e  10p
14- Vilassar  31 pts 8g  7e  11p
13- Manresa  30 pts 8g  6e  12p
15-Sant Hilari  25pt 5g  10e  11p
16- Canovelles 24p 5g  9e  12p
17- Lloreda  15pts 4g  3e  19p
18- Sant Feliu 13 pts 3g  4e  18p

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

Jornada 27

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

L’Esport Club Granollers organitza els 
dies 2 i 3 d’abril la tercera edició del 
Memorial Sergi López, en categoria 
Benjamí. Aquest torneig de Setma-
na Santa aplegarà a la capital del 
Vallès Oriental els següent clubs: FC 
Barcelona, RCD Espanyol, Stadium 
Casablanca de Saragossa, Club Futbol 
València, UD Gramenet, el Club de Fut-
bol Mallorca i el club anfi trió, l’Esport 
Club. Els partits es disputaran al llarg 
de tot el dia.
D’altra banda, pel que fa a l’actualitat 
del primer equip, el conjunt granollerí 
va véncer el Vic per 1 gol a 0, en el 
partit de la 26a jornada de la Territo-
rial Preferent, en el seu grup primer. 
L’Esport Club segueix, amb aquesta 
victòria, amb la bona ratxa de bon joc 
i de resultats que l’ha caracteritzat des 
del canvi a la nova directiva presidida 
per Xavier Abolafi o, exceptuant la der-
rota davant el líder, l’Aiguafreda de la 
passada setmana, malgrat disputar un 
bon partit.

En la clasificació, l’Esport Club 
Granollers continua en la sisena pla-
ça, tot i que va retallant diferències 
amb el Premià, que és cinquè. Actu-
alment, els vallesans compten amb 40 
punts en les seves caselles, amb un 
balanç d’11 victòries, 4 empats i 11 
derrotes; mentre que el Premià de Dalt 
disposa de 40 punts, amb un còmput 

d’11 partits guanyats, 7 d’empatats i 
8 de perduts.  
La taula classifi catòria continua en-
capçalada per l’Aiguafreda, que la 
passada setmana no va tenir molts 
problemes per superar el Lloreda (0-2). 
L’Aiguafreda suma 65 punts i disposa 
d’un balanç de 21 partits guanyat, 2 
d’empatats i 2 de perduts. També en 
posicions d’ascens trobem l’Olot, amb 
55 punts; el Ripollet, amb 54, i el 
Mollet, que en suma 51.
A la part baixa de la taula trobem el 
Sant Hilari, quinzè amb 25 punts (5 
victòries, 10 empats i 11 derrotes); el 
Canovelles, setzè amb 24 (5 victòries, 
9 empats i 12 derrotes); el Lloreda, 
dissetè amb 15 (4 victòries, 3 empats 
i 19 derrotes), i el Sant Feliu Saserra, 
divuitè amb 13 (3 victòries, 4 empats 
i 18 derrotes).

Aturada per Setmana Santa

Amb motiu de la Setmana Santa, la 
competició a la Territorial Preferent 
queda aturada. Els partits es repren-
dran el dies 10 i 11 d’abril. En el cas 
concret de l’Esport Club Granollers, 
el matx tindrà lloc el diumenge, dia 
11 d’abril, al camp del Sant Feliu 
Sasserra, un conjunt que la passada 
setmana va caure amb l’Olot per 2 gols 
a 0 i que, com apuntàvem anterior-
ment, és el cuer de la categoria.

          El Barça, l’Espanyol i el 
València, en categoria benjamí,
al camp del carrer Girona

FUTBOL

-> L’ESPORT CLUB GRANOLLERS , EN LA SISENA PLAÇA DE LA 
TERRITORIAL PREFERENT

Després del Memorial Sergi López dels 
dies 2 i 3 d’abril, en categoria benjamí, 
l’Esport Club Granollers organitza aquest 
diumenge, dia 4, el Torneig de Setmana 
Santa d’alevins. Els partits es duran a 
terme al llarg del diumenge, a les instal.
lacions esportives del club granollerí, al 

torneig de setmana santa
carrer Girona.
La participació serà ben nodrida i hi 
prendran part els tres conjunts alevins 
de l’Esport Club Granollers, juntament 
amb aquestes altres formacions:  CF la 
Torreta, Girona CF, Trinitat, CD Masnou 
i el Martinenc.



esportel Tot esport

El CB Granollers va tornar a deixar les 
coses al seu lloc, després de la desfe-
ta amb l’Arenys Bàsquet de l’anterior 
setmana (62 – 73), i aquesta setmana 
va superar, a domicili, el conjunt Sedis 
Mausa, de la Seu d’Urgell (74 a 86).

Gràcies a aquest resultat, la formació 
vallesana puja un lloc en la classifi ca-
ció respecte de la passada setmana i 
ja és segona, amb 37 punts i amb un 
partit menys que el líder, el CB Vic, 
que compta amb tan sols un punt més 
que el CB Granollers, 38. La tercera 
plaça és per al Platges Mataró, amb 
36 punts.

A manca de dues jornades per al fi nal 
de la competició regular, les primeres 
posicions estan ben disputades i qual-
sevol dels equips que es troben en la 
part alta d’aquest grup C de la lliga 
EBA –inclòs el Santfeliuenc, que és 
quart, amb 36 punts- tenen opcions 
al liderat.

D’altra banda, les posicions compli-
cades són ocupades pel Monzon, que 
suma 30 punts; per l’Arenys Bàsquet, 
que en té 28, i tanca la classifi cació 

el Vila-Seca, amb 27 punts.

La propera setmana, a causa de la Set-
mana Santa, la Lliga EBA s’atura. La 
competició es reprendrà el proper dia 
10 d’abril i en el cas del CB Granollers, 
la formació vallesana rebrà la visita de 
l’Avantmèdic Lleida.

El CB Granollers guanya a domicili

El CB Granollers no va tenir gaire di-
fi cultats per superar el conjunt del 
Sedis Mausa de La Seu d’Urgell i va 
guanyar per 74 punts a 86. A la mitja 
part, els vallesans ja vencien als locals 
per 36 punts a 44, una diferència que 
es va ampliar al tercer quart; però que 
a l’últim va quedar una mica més ma-
quillada per la reacció local.
Van jugar per part de la formació va-
llesana: Roger Lleonart (16 punts), 
Daniel Benítez (8), Roger Vilanova 
(13), Marc Forcada (17), Romà Cutrina 
(6), Rafael González, Aleix Sala, Daniel 
Merchan (7) i Fèlix López (19).

Per part del conjunt de La Seu van 
destacar els 18 punts de Valentí Serra 
i els 16 d’Albert Ros.

            El CB Granollers supera el 
Sedis Mausa La Seu i és segon

-> A UN SOL PUNT DEL LÍDER, EL CB VIC, QUE HA DISPUTAT UN PARTIT 
MÉS QUE ELS GRANOLLERINS

BÀSQUET

Lliga EBA

BÀSQUET

El CN Granollers s’ha proclamat 
campió d’Espanya Júnior per equips 
i campió d’Espanya per clubs en el 
Campionat estatal, celebrat el passat 
cap de setmana a la capital del Vallès 
Oriental, amb l’organització del club 
granollerí.
En la classificació del campionat 
d’Espanya per equips, per darrere de 
l’or del CN Granollers, s’ha posicionat 

el CN Kallipolis i el Sincro Retiro de 
Madrid.
En el títol estatal per Clubs, el CN 
Granollers ha ocupat el primer lloc del 
podi, per davant del conjunt barcelo-
ní del CN Kallipolis i el Real Canoe 
madrileny.
La granollerina Judith Requena es va 
proclamar campiona d’Espanya, en la 
seva actuació individual del passat 26 

             El CN Granollers, or per equips i 
campiones d’Espanya per clubs

SINCRONITZADA

Jornada 24

Mataró 64  - Vic 47
Lleida 75 - Sant Nicolau 59
La Seu 74 - Granollers 86
Arenys 87 - Navàs 93
Mollet 83 - Santfeliuenc 80
Olivar 84 - Vila-Seca 70

Classifi cació

1- Vic   15g 8p 38pts
2- Granollers   15g  7p  37pts
3- Mataró   14g 8p 36pts
4- Santfeliuenc   14g 8p 36pt
5- Olivar  13g 10p 36pts
6- Mollet   11g  11p  33pts
7- Navàs  11g  11p  33pt
8- Sant Nicolau  11g  11p  33pts
9- Lleida   11g  11p  33pts
10- La Seu   10g  12p  32pts
11- Monzón   8g 14p 30pts
12- Arenys   6g  16p  28pt
13- Vila-Seca  5g 17p 27pts

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

Jornada 25

Vila-seca - Mollet
Santfeliuenc - Arenys
Navàs - La Seu
Granollers - Lleida
Sant Nicolau - Mataró
Vic - Monzon

de març. També va brillar el combinat 
granollerí amb la seva actuació espec-
tacular, amb una coreografi a al més pur 
estil ‘Bollywood’.

També va destacar el duet de la Laia 
Pons i la Yolanda Castro, que va acon-
seguir la plata; mentre que el duet de 
Cecília Jiménez i de Meritxell Mas es 
va endur la plata.

-> EL COMBINAT GRANOLLERÍ BRILLA AMB L’ACTUACIÓ ‘BOLLYWOOD’





TeleVisió divendres 2 d'abril

06:00  NOTÍCIES 3/24 
09.00  MARS DE VIDA
09.50  ELS JOCS DE L’AMAZÒNIA
10.40  A PEU PER EUROPA
11.10  DÈRIA VIATGERA I BON 
PALADAR
11.30  TRESORS DEL PASSAT
11.55  EL MILLOR D’AUSTRALIA
12.25  GOSSOS D’ATURA
13.25  DOLÇA CATALUNYA
14:00  TELENOTÍCIES COMAR-
QUES 
14:20  EL MEDI AMBIENT 
14:30  TELENOTÍCIES MIGDIA 
15:40  CARAVAGGIO
19.15  PEL•LÍCULA: PENDENT
21.00  TN VESPRE+ EL TEMPS
21.50  ZONA ZÀPING
22.15  LA GRAN PEL•LÍCULA: << 
L’ÚLTIM SAMURAI >>. 2003. Dir.: 
Edward Zwick. Fisher. Int.: Tom 
Cruise, Ken Watanabe,... 1870. El 
capità Nathan Algren, un veterà 
de la guerra civil americana, va al 
Japó amb la missió d’ensenyar els 
japonesos com funcionen les ar-
mes que els venen els americans. 
00.50  PEL•LÍCULA: << EL PERDÓ 
>>. 2000. Dir.: Michael Winterbo-
ttom. Int.: Peter Mullan, Milla Jo-
vovich,... A Califòrnia, en l’època 
de la febre de l’or, Daniel Dillon 
és el rei de la petita localitat de 
Kingdom Come. Daniel és amo del 
banc, de la mina d’or i de l’hotel, i 
és l’amant de la dona que regenta 
el bordell. Però la posició de Daniel 
es veu amenaçada quan dues do-
nes, mare i filla, arriben a Kingdom 
Come...
02.45  PEL•LÍCULA: PENDENT
04.20  DAWSON’S CREEK
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
07.55  TOT UN MÓN
08.00  AUTOMOBILISME
09.30  PEL•LÍCULA: << LA LÍNEA 
RECTA >>. Dir.: Josep Maria de 
Orbe. Int.: Aina Calpe, Alejandro 
Cano,... La Noèlia encara no ha 
fet els trenta anys. Viu en un ba-
rri perifèric de Barcelona. De nit, 
treballa en una gasolinera. De dia, 
reparteix publicitat pels portals. 
11.05  RITMES POPROCK
12.45  CITY FOLK
12.55  L’ÀNIMA DEL 33
13.00  AUTOMOBILISME
14.30  PLANETA TERRA
17.15  CRONOS
18.05  HORITZONS
19.00  CONCERT DE CAP D’ANY A 
FIGUERES
20.35  CHAMPIONS MAGAZÍN
21.00  L’HOME DELS LLEONS
21.45  FESTIVAL MÀGIA
23.00  ESPECIAL PERE I EL LLOP
23.55  EL DOCUMENTAL
00.55  CONCERT DE CAP D’ANY A 
FIGUERES
02.25  CÀNON LLETRES
03.09  FESTIVAL MÀGIA
04.19  EL DOCUMENTAL
05.20  EUSKAL HERRIA: LA MIRA-
DA MÀGICA
05.50  RITMES.CLIPS

06.00  NOTICIAS 24H 

10.15  CINE: PENDENT
15.00  TELEDIARIO 1 + EL TIEM-
PO  
16.15  CINE: PENDENT
19.00  ESPAÑA DIRECTO 
21.00  TELEDIARIO 2 + EL TIEM-
PO
22.15  CINE: PENDENT
02.15  TVE ES MUSICA
02.30  NOTICIAS 24H

06.00  TVE ES MÚSICA 
07.00  LOS LUNNIS
12.45  RESUMEN PARALIMPICOS
13.00  TURF
13.55  PENDENT
15.30  SABER Y GANAR 
16.00  GRANDES DOCUMENTA-
LES 
17.25  BIODIARIO
17.30  EL DIA DEL SEÑOR. SAN-
TOS OFICIOS
19.30  PROCESIÓN
21.15  VIA CRUCIS 
23.00  EL CINE DE LA 2: PEN-
DENT
00.40  CONCIERTOS DE RADIO-3
01.10  CINE DE MADRUGADA: 
PENDENT
02.40  TELEDEPORTE 
05.00  TVE ES MUSICA

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

PO 
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  MATINAL DE CINE
10.15  PATITO FEO
11.30  I LOVE TV
13.00  VUÉLVEME LOCA 
15.00  INFORMATIVOS T5 
16.00 CINE EN FAMILIA
18.00  CINE EN FAMILIA II
20.00  LA GUILLOTINA 
20.55  INFORMATIVOS T5
21.45  SÁLVAME DE LUXE
02.30  LOCOS POR GANAR
03.30  MÁS QUE COCHES
04.00  EN CONCIERTO 
04.30  INFOCOMERCIALES 
05.30  FUSIÓN SONORA 

07.15  SCRUBS 
09.00  EL ZÀPPING DE SURFEROS
10.05  CINEKIDS
14.00  NOTICIAS CUATRO
14.55  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES 
15.40  HOME CINEMA
20.00  NOTICIAS CUATRO
20.55  NOTICIAS CUATRO DE-
PORTES
21.30  HERMANO MAYOR
22.45  CALLEJEROS
01.05  CROSSING JORDAN
02.00  ROMA 
03.45  NBA: Atlanta Hawks – Cle-
veland Cavaliers 
06.30  SHOPPING. TELEVENTA 



Una família fora de sèrie

Autor: Sílvia Soler
Edita: Columna
Extensió: 176 pàgines

Argument :  L’Or io l  i  la  Mar ia 
s’enamoren, però no tot és tan fàcil 
com podria semblar: tots dos estan 
divorciats. El dia a dia d’aquesta pa-

rella és una mica caòtic, però tot s’embolica encara més 
quan la Maria es queda embarassada, i una àvia andalusa 
de nom Angustias mor i deixa en herència,  tot i que per 
cobrar-la s’han de complir tot un seguit de condicions que 
els serà molt difícil que es compleixin. Ho aconseguiran? 
Això no es veurà fi ns ben al fi nal. Sílvia Soler, autora, en-
tre d’altres, de la novel.la Petons de diumenge, aposta en 
aquesta ocasió per una novel.la d’embolics familiars, amb 
un tractament humorístic.

llibres

de tot...de tot...de tot...de tot...de tot...de tot...
El escritor

Dirigeix:  Roman Polanski
Nacionalitat: EUA / Alemanya / 
França / Regne Unit
Intèrprets: Ewan McGregor, Pier-
ce Brosnan, Kim Cattrall, Olivia 
Williams, Tom Wilkinson, Ti-
mothy Hutton, John Bernthal, 
David Rintoul, Robert Pugh, Eli 
Wallach

Argument: Un escriptor accepta acabar les memòries d’un 
antic primer ministre, Adam Lang. Per això pren un vol per 
treballar en el projecte i es desplaça fi ns a una casa junt 
al mar d’una illa de la costa est dels Estats Units. Al dia 
següent d’arribar , un polític acusa Lang d’autoritzar la cap-
tura il.legal de sospitosos de terrorisme i el seu posterior 
lliurament a la CIA per a la seva tortura. Quan l’escriptor 
comença a treballar en el llibre comença a descobrir pistes 
que suggereixen que el seu predecessor, ara desaparegut, 
havia descobert alguna cosa que el va comprometre.

cinema

Williams, Tom Wilkinson, Ti-

Wallach

Autor: Autor: 

Argument :  Argument :  
s’enamoren, però no tot és tan fàcil 

        

RECUERDAME
 dijous a dg 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
 dilluns 16:00 18:15 20:30 22:45
 dimarts a dijous 16:00 18:10 20:20 22:30
AVATAR 3D

 dijous  a dilluns    22:40 
 dimarts a dijous    22:00    
COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 D

 dijous i dissabte 16:10 18:20 20:30 
 divendres, dg i dl-11:30-16:10 18:20 20:30
 dimarts a dijous 16:00 18:00 20:00 
COMO ENTRENAR A TU DRAGON 

 dijous i dissabte 16:10 18:10  
 divendres, dg i dl-11:45-16:10 18:10 
 dimarts a dijous 16:10 18:10 
TIANA Y EL SAPO

 dijous i dissabte 16:15    
 divendres, dg i dl-11:30-16:15   
EL ESCRITOR

 dijous  a diumenge  18:00 20:20 22:40 01:00
 dilluns  18:00 20:20 22:40
 dimarts a dijous 15:45 18:00 20:15 22:30
ALVIN Y LAS ARDILLAS
dijous i dissabte 16:00

 divendres, dg i dl-11:30-16:00

PAJAROS DE PAPEL
 divendres, dg i dl-11:30- 
CAZADORES DE DRAGONES

 divendres, dg i dl-11:15  
   
FURIA DE TITANES 3 D

 dijous i dissabte 16:00 18:20 20:40 22:50 01:00
 diivendres i dg-12:00-16:00 18:20 20:40 22:50 01:00
 dilluns-12:00- 16:00 18:20 20:40 22:50 
 dimarts a dijous 16:00 18:10 20:20 22:30

                
Cine Oscar-Nord 93 840 15 90

cinema…1 al 8 d’abril del 2010 cinema…cinema…cinema…cinema…cinema…cinema…cinema…cinema…
PERCY JACKSON Y EL LADRON DEL RAYO

 dijous  i dissabte 16:00    
 divendres, dg i  dl-11:15-16:00
LA NIÑERA MÁGICA 2

 dijous i dissabte 16:00 18:10  
 divendres, dg i dl-11:45-16:00 18:10 
 dimarts a dijous 16:00 18:10 
TENSION SEXUAL NO RESUELTA

 dijous a dg 16:15 18:15 20:15  00:45
 dilluns 16:15 18:15 20:15
 dimarts a dijous 16:15 18:15 20:15
EN TIERRA HOSTIL

 dijous  a dilluns    22:15 
 dimarts a dijous    22:15
FURIA DE TITANES

 dijous i dissabte 16:15 18:30 20:10-21:20- 22:30-23:45- 01:00
 diivendres i dg-11:45-16:15 18:30 20:10-21:20- 22:30-23:45- 01:00
 dilluns-11:45-16:15  18:30 20:10-21:20- 22:30 
 dimarts a dijous 16:00 18:10 20:20 22:30
EL LIBRO DE ELI

 dijous a diumenge  18:10 20:30 22:45 01:00
 diilluns  18:10 20:30 22:45
 dimarts a dijous 15:45 18:00 20:15 22:30
DEAR JOHN

 dijous a dilluns 16:00 18:15 20:30 22:45
 dimarts a  dijous 16:15 18:15 20:15 22:15
LAS VIUDAS DE LOS JUEVES

 divendres a diumenge    01:00
 dimarts a dijous   20:20 22:30
LUCIERNAGAS EN EL JARDIN

 dijous a diumenge  18:15 20:30 22:45 01:00
 diilluns  18:10 20:30 22:45
 dimarts a dijous 15:45 18:00 20:15 22:30
BARCELONA-ATHLETIC DE BILBAO

 dissabte   20:00
MAN ON WIRE-VOSE-

dijous  dia 8 d’abril   20:15 22:30



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 3 d'abril

06:00  NOTÍCIES 3/24 
07.00  AUTOMOBILISME
08.05  CHAMPIONS MAGAZÍN
08.30  NOTÍCIES 3/24
09.00  SIGNES DELS TEMPS
09.45  AUTOMOBILISME
11.20  LA SALUT AL CISTELL
12.05  CRACKÒVIA
12.30  ZONA ZÀPING
12.50  AUTOMOBILISME
14.20  TOT UN MÓN
14:30  TELENOTÍCIES MIGDIA 
15:40  TARDA DE CINE: << BARRA-
BÀS >>. 1962. Dir.: Richard Fleischer. 
Int.: Anthony Quinn, Silvana Mangano,... 
Ponç Pilat ofereix a la multitud que triï 
entre l’alliberament de Jesús o el de 
Barrabàs i la gent opta per l’últim. Ba-
rrabàs torna amb la seva dona, que el 
rebutja perquè creu en Jesús
18.00  PEL•LÍCULA: << NOMÉS TU 
>>. 1994. Dir.: Norman Jewison. Int.: 
Marisa Tomei, Robert Downey Jr.,... 
Faith és una noia que als onze anys 
va preguntar, fent esperitisme, el nom 
de l’home de la seva vida. Tres anys 
després va tornar a preguntar-ho a una 
persona que llegia el futur i li va repetir 
el mateix nom: Damon Bradley. 
19.50  QUIN PAÍS
20.25  EL GRAN DICTAT
21.00  TN VESPRE+ EL TEMPS
21.50  EL PARTIT
00.00  EL VESTIDOR
00.30  PEL•LÍCULA: << JUSTÍCIA IN-
FINITA >>. 2002. Dir.: Eric Norris. Int.: 
Chuck Norris, Judson Mills,...
Joshua McCord, un especialista en la 
lluita contra el terrorisme, és contractat 
personalment pel president dels Estats 
Units per tal de neutralitzar un criminal 
molt perillós que amenaça de fer escla-
tar un artefacte nuclear...
02.05  EL PARTIT
04.00  NOTÍCIES 3/24

06.00  RITMES POPROCK

06.35  PLANETA TERRA
09.50  RITMES COL•LECCIONS
10.10  RITMES POPROCK HIT PARA-
DE
10.45  SPUTNIK
11.25  RITMES.CAT – HIT PARADE 

11.55  TR3SC
12.05  QUÈQUICOM
12.35  KARAKIA
13.10  LATITUDS
13.35  VALOR AFEGIT
14.05  ESPORTS
20.30  L’HOME DELS LLEONS
21.10  TOT UN MÓN
21.20  NYDIA
21.45  LOTO 6/49
21.50  CINEMA 3
22.20  SALA 33: << MORIR EN SAN 
HILARIO >>. 2005. Dir.: Laura Mañá. Int.: 
Lluís Homar, Ana Fernández,..San Hilario 
vivia del seu esplèndid cementiri i de 
l’habilitat de la seva gent per organitzar 
bellíssims enterraments
00.40  FILMOTECA 33. CICLE VISIO-
NS DEL FUTUR: << BLADE RUNNER: THE 
DIRECTOR’S CUT >>. 1992. Dir.: Ridley 
Scott. Int.: Harrison Ford, Sean Young,... 
L’any 1992 es va reestrenar la pel•lícula 
amb un nou muntatge del director. En 
realitat es tracta de la idea original de 
Ridley Scott, que elimina la narració en 
veu en off de Rick Deckard, hi afegeix 
algunes seqüències i suprimeix el final 
feliç imposat en la primera versió per la 
companyia Warner...

02.40  CLÀSSICA
03.30  RODASONS
03.55  NYDIA
04.20  RITMES CAT
04.45  EUSKAL HERRIA: LA MIRADA 
MÀGICA
05.15  RITMES CAT
05.50  RITMES.CLIPS

06.00  NOTICIAS 24H 
07.50  LOS LUNNIS
13.00  CINE PARA TODOS: PENDENT

14.30  CORAZÓN 
15.00  TELEDIARIO 1 + EL TIEMPO  

16.00  SESIÓN DE TARDE: PENDENT
19.00  CINE DE BARRIO: PENDENT
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  TELEDEPORTE 
08.00  LOS CONCIERTOS DE LA 2
09.35  AGROSFERA
10.30  PENDENT
11.00  PARLAMENTO
12.00  EL CLUB DE PIZZICATO
12.40  PALABRA POR PALABRA
13.10  TENDIDO CERO 
13.40  SORTEO LOTERIA NACIONAL
13.45  FUTBOL PREMIER LEAGUE
15.45  PENDENT
17.55  BIODIARIO
18.00  BALONCESTO LIGA ACB
20.00  MAGAZINE CHAMPION LEA-
GUE
20.30  RTVE RESPONDE, EL PROGRA-
MA DE LA DEFENSORA
21.00  VIGILIA PASCUAL
00.15  LA NOCHE TEMATICA
02.45  TELEDEPORTE 

 

06.00  REPETICIÓN DE PROGRAMAS
07.00  MEGATRIX
12.30  IMPACTO TOTAL 
14.00  LOS SIMPSON 
15.00  A3 NOTICIAS 1+EL TIEMPO 
15.45  MULTICINE: 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 AVENTURAS 
DE BILLY Y MANDY
07.35  TITUEF
07.55  GERONIMO STILTON
08.20  JEWELPET
08.40  LAS SUPERNENAS Z
09.00  LOS SECRET SATURDAY
09.20  BAKUGAN
09.40  BEN 10 ALIEN FORCE
10.15  PATITO FEO
11.30  I LOVE TV
12.30  DECOGARDEN
13.00  VUÉLVEME LOCA
15.00  INFORMATIVOS T5 
16.00  CINE EN FAMILIA
18.00  ¡QUÉ 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 RODÓ
05.30  FUSIÓN SONORA

07.05  SCRUBS
09.00  EL ZAPPING DE SURFEROS
10.45  EL ENCANTADOR DE PERROS
12.55  EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE
14.00  NOTICIAS CUATRO 
14.55  NOTICIAS CUATRO DEPORTES
15.40  HOME CINEMA: PENDENT
20.00  NOTICIAS CUATRO
20.55  NOTICIAS CUATRO DEPORTES
21.30  CINE CUATRO: PENDENT
02.10  TODO EL MUNDO ODIA A 
CHRIS
03.05  FUGITIVOS
04.25  MARCA Y GANA
05.55  SHOPPING TELEVENTA



Mots encreuats

SOLUCIONS

(De)generats i generades

A finals de carrera vaig fer pràctiques a l’Institut 
d’Estudis Catalans, i un dels molts privates jokes que 
els cadells de filòleg compartíem en aquell paradís 
jugava amb l’ambigüitat de gènere del pronom 
tothom, per al qual vam inventar el corresponent 
totdon. Avui, allò que aleshores ens semblava un 
acudit hilarant es podria estar fent realitat.
El deliri de la correcció política aplicada a la no 
discriminació de la dona en el llenguatge (per 
entendre’ns, allò del “tots i totes”, “amics i 
amigues” i companyia) s’ha escampat tant que 
fins i tot una estudiosa tan sàvia i tan ponderada 
com la Carme Junyent va muntar una jornada per 
parlar-ne, després que la universitat on treballa li 
corregís uns quans títols d’activitats. La trobada, 
finalment, Visibilitzar o marcar? Repensar el gènere 
en la llengua catalana es va celebrar divendres i 
segurament constituirà un punt d’inflexió en aquesta 
cursa desbocada cap a l’absurd gramatical en què 
s’ha convertit l’anomenat llenguatge no sexista: 
“Benvolguts i benvolgudes pares i mares d’alumnes 
i alumnes...”
De les nombroses aportacions dels ponents, pro-
vinents sobretot dels dos àmbits on la cosa ha fet 
més forrolla, l’ensenyament i l’administració, en va 
quedar clar que: a) per a les autoritats polítiques, 
els criteris dels professionals (els lingüistes) tenen 
molt menys valor que no l’interès polític; b) sovint 
les administracions apliquen aquests criteris desen-
raonadament i sense mesura; c) els (les) promotors 
(promotores) del disbarat confonen volgudament 
el concepte de sexe (aplicable als humans) amb 
el de gènere, que és una categoria purament gra-
matical. 
De les igualment nombroses aportacions del públic, 
se’n desprèn que: a) la majoria dels professionals 
de la llengua troben forassenyada l’aplicació dels 
criteris no sexistes, perquè modificar la llengua 
no servirà per canviar un problema social; b) no és 
veritat que totes les defensores d’aquest llenguatge 
encarcarat i antinatural siguin dones, ni que totes 
les dones en siguin defensores; c) ara, moltes de les 
que sí que en són demostren una actitud tan sectària 
que fan molt difícil l’entesa.
Aturem aquest despropòsit abans que ens malmeti 
la llengua sense remei. Perquè, per dir-ho amb la 
imatge d’Albert Pla Nualart, cap d’edició de l’AVUI, 
m’estimo més un pare que faci el sopar i cridi la 
canalla dient “Nens, a taula!” que no pas una mare 
que digui “Nens i nenes, a taula!” perquè, com 
sempre, li ha tocat fer-lo a ella. 

HORITZONTALS: 1. Xoc emocional causat per l’externació de la consti 
/ 2. Ocell capaç de mirar de reüll cap enrere. Instrument de vent 
amb molta tirada a l’eufonia / 3. Zero a l’esquerra. Com més en tens 
més t’arrisques que et desacreditin. Púdica quan no hi ha vocals / 
4. Al mocador d’en Saveri Verius Lax. Incontinent com la boira / 5. 
Camina d’una manera que sembla un cocodril. La part del monòlit 
que es paga / 6. Per alumini val. Com que és bàltica arriba per l’est. 
El nucli de la qüestió / 7. Pagament proporcional per a corregir el 
vessament. Suport ideològic del bèisbol / 8. Ens dirigim a la plantació 
de cànem. Amagada com segons quina ciència / 9. No destrossaré, 
no, que arremangaré. Ella sense mascle / 10. Inflorescència capaç 
de provocar una ciàtica. Gratat sí, però per recuperar l’hostatge no 
serveix / 11. Pilar prim. Si no hi ha ferro el tren no hi passa, només 
el cotxe. Ajuntà a la facultat / 12. El prefix dels conversos. Prepara 
l’aigua per esdevenir Ondina / 13. Instrument que sona com a música 
de corrandes. Ocupar-se no només de guarir.
VERTICALS: 1. Cop al cap (amb restes de petxina?). Com que no arri-
ben a mitja dotzena sovint els prenen per metall / 2. Retrogust de 
poniol. Era valencià i es féu metge fuster. Limiten l’experiència / 3. 
El més interessant de cada àtom. És al cor com el fons al rerefons / 4. 
Existir per anteposar-se a la gent i al vent. La dormilega del cinema. 
A tot estirar dobla / 5. Forada la pantera fins que la deixa irreco-
neixible. Estirament forçós per les pàgines d’en Jesús / 6. Intranet. 
Il·luminen els equips moscovites. Es basa a posar en marxa la rauxa / 
7. Aconsegueix escuar la reixa. Primats de cua carismàtica / 8. No és 
vegetal que nedi, ans que penja. Afer que afecta els Urals / 9. Orígens 
històrics de l’africanisme. No és que siguin inaudibles, és que són 
nocius. Posa’m mig fuet, va / 10. Depurat en una copel·la, que és un 
vas antic. Des de ben petit es va fer pelut / 11. Un primat dins d’una 
síndria. Terreny tan salobrenc que fins la palanca se sala / 12. Només 
hi paren combois que van al nord. Combatre la feina dels bombers.

Pau Vidal

RODA EL MÓN I 
TORNA EL MOT

per Pau Vidal



TeleVisió diumenge 4 d'abril

06:00  NOTÍCIES 3/24 
08.30  LA FÓRMULA 
10.00  AUTOMOBILISME
14.20  TOT UN MÓN
14.30  TELENOTÍCIES MIGDIA 
15.40  APM? EXTRA
16.15  TARDA DE CINE: << ESTACIÓ 
POLAR ZEBRA >>. 1968. Dir.: John 
Sturges. Int.: Rock Hudson, Ernest 
Borgninen,... El comandant Ferraday 
ha de dirigir el seu submarí nuclear 
cap a les aigües de l’Àrtic per inves-
tigar l’incendi que ha destruït Zebra, 
una base militar ultrasecreta del Pol 
Nord. 
18.50  SUPERNANNY
19.50  EXPORT.CAT
20.20  EL GRAN DICTAT
21.00  TN VESPRE+ EL TEMPS
21.50  30 MINUTS
22.25  VENTDELPLÀ
23.50  PEL•LÍCULA: << L’ESTEL 
DELS REIS >>. 2007. Dir.: Fabio Je-
phcott. Int.: Leo Gullotta, Luca Ward,... 
Els moviments en el cel, estan escrits 
en un bell mapa fet de pedres precio-
ses i guardat en el fons del cofre més 
antic d’un temple oblidat. 
01.35  PEL•LÍCULA: << VIURE O 
MORIR >>. 2007. Dir.: Jon Keeyes. Int.: 
Edward Furlong, Tom Zembrod,... Tres 
lladres volen atracar un banc, però la 
seva situació canvia radicalment quan 
troben dos assassins en el seu camí 
i els converteixen en ostatges. 
03.00  NOTÍCIES 3/24

06.00  RITMES ARRELS
06.34  PLANETA TERRA
08.25  TRAVELOGUE OF MASTER-
PIECES
08.35  CLÀSSICA
09.15  RODASONS

09.40  RITMES CAT
10.10  CINEMA 3
10.40  TRESORS DEL MÓN, PATRI-
MONI DE LA HUMANITAT
11.00  MISSA CONVENTUAL DE 
MONTSERRAT
12.20  TR3SC
12.30  ESPORTS
04.00  SOBREVIURE A LA NATURA
04.50  CUIDEM EL PLANETA
05.15  RITMES CONCERT
05.50  RITMES.CLIPS

06.00  NOTICIAS 24H 
07.50  LOS LUNNIS
12.00  CINE PARA TODOS: PEN-
DENT
13.35  ESPAÑA ENTRE EL CIELO Y 
LA TIERRA
14.30  CORAZÓN
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
02.30  TV ES MUSICA 
03.00  NOTICIAS 24 H

06.00  TELEDEPORTE 
08.00  LOS CONCIERTOS DE LA 2 
08.40  BUENAS NOTICIAS TV
08.55  SHALOM
09.10  ISLAM HOY
09.30  BABEL EN TVE
10.00  ULTIMAS PREGUNTAS
10.20  EL DIA DEL SEÑOR
13.00  TURF: INCLUYE LOTOTURF Y 
EL GORDO DE LA PRIMITIVA

14.00  NUESTROS CAMINOS A 
SANTIAGO
14.30  RUTA QUETZAL
15.00  OTROS PUEBLOS
16.00  PARAISOS CERCANOS
16.55  POR LA RUTA DE LA MEMO-
RIA 
17.40  AMERICA E INDONESIA 
MITICA
18.05  BUBBLES
18.40  CAMINO A CASA
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: 
PENDENT 
02.00  TELEDEPORTE
05.00  TVE ES MÚSICA

06.00  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS
06.50  MEGATRIX
12.30  IMPACTO TOTAL
14.00  LOS SIMPSON 
15.00  A3 NOTICIAS 1+EL TIEMPO 
15.45  MULTICINE: PENDENT 
21.00  ANTENA 3 NOTICIAS 2 
21.45  PENDENT 
02.30  ADIVINA QUIÉN GANA ESTA 
NOCHE
04.30  REPETICIÓN DE PROGRA-
MAS 

07.00  MÁS QUE COCHES GT

07.30  BOING
07.35  TITEUF
07.55  GERONIMO STILTON
08.20  JEWELPET
08.40  LAS SUPERNENAS
09.00  LOS SECRET SATURDAY
09.20  BAKUGAN
09.40  BEN 10 ALIEN FORCE
10.15  PATITO FEO
11.30  I LOVE TV
12.30  BRICOMANIA
13.00  VUÉLVEME LOCA
15.00  INFORMATIVOS T5 
16.00  CINE EN FAMILIA: PEN-
DENT
18.00  ¡¡AL ATAQUE!!
20.00  LA GUILLOTINA 
20.55  INFORMATIVOS T5 
22.00  AÍDA
00.30  PENDENT
02.30  LOCOS POR GANAR
03.30  NOSOLOMÚSICA
04.00  CÓMO SE RODÓ 
04.30  INFOCOMERCIALES 
05.30  FUSIÓN SONORA 

06.40  NBA EN ACCIÓN
07.10  SCRUBS
09.00  EL ZAPPING DE SURFEROS
10.50  EL ENCANTADOR DE PE-
RROS
12.55  EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE
14.00  NOTICIAS CUATRO
14.55  NOTICIAS CUATRO: DEPOR-
TES 
15.40  HOME CINEMA: PENDENT 
20.00  NOTICIAS CUATRO
20.55  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES
21.30  PERDIDOS 
22.25  PERDIDOS EN LA TRIBU
00.45  CUARTO MILENIO 
03.10  MÁS ALLÁ DEL LÍMITE
03.50  HISTORIAS DE LA CRIPTA
04.10  MARCA Y GANA
06.10  SHOPPING. TELEVENTA 

 Concurs!
Com participar-hi:
·Per telèfon: 93 879 59 10 / 03
· Per correu electrònic:
  redaccio@eltotgranollers.cat 

Sobretot indica’ns:
·El número de revista
.On has vist en Toti!
·Les teves dades: nom i número de DNI
i telèfon de contacte.

Troba en Toti i aconsegueix 
entrades per anar al

Teatre de Ponent

En Toti és molt entremaliat i pot estar amagat 
en qualsevol lloc de la revista. 

Busca’l i quan el trobis posa’t en
contacte amb nosaltres. 

 Concurs!



✁

Els missatges van acompanyats d’un arxiu adjunt que 
infecta l’ordinador

Alguns usuaris de Facebook s’han trobat aquesta set-
mana amb missatges que anaven acompanyats d’un 
arxiu adjunt infectat amb virus. Suposadament es 
tracta d’un missatge del servei d’atenció al client de 
la xarxa social en la que s’anuncia un canvi de con-
trasenya per raons de seguretat.

En realitat aquest missatge conté un arxiu adjunt 
que si s’obre instal·la a l’ordinador del receptor del 
missatge diversos programes infectats destinats a 
donar el control de la màquina al remitent. Segons 
l’empresa d’antivirus McAfee es tracta d’una cam-
panya d’enviament de correus fraudulents, conegut 
com scam, organitzats a través dels serveis de co-
rreu electrònic generals i no a través de Facebook. 
L’enviament massiu i aleatori d’aquest missatge a 

milions d’internautes, siguin o no membres de Fa-
cebook, fa que només obrin el missatge aquells que 
siguin membres de la xarxa social. Segons l’empresa 
d’antivirus si tan sols el 10% dels 400 milions de 
membres de Facebook obrís i activés l’arxiu adjunt, 
els cibercriminals haurien aconseguir el control de 40 
milions de màquines.

En aquesta línia, la setmana passada es va fer públic 
un informe del departament de Justícia dels Estats 
Units que assegura que Facebook mostra una major 
predisposició que Twitter a col·laborar amb el FBI en 
les seves investigacions. Sense necessitat d’incomplir 
cap llei, Facebook subministraria dades sobre sospi-
tosos amb major facilitat que Twitter, que només ho 
fa amb una ordre judicial.

PER ANAÏS LOPEZ (LAMALLA.CAT) / ACPG

tecnologiatecnologiatecnologia...
Correus amb virus que aparenten ser enviats des de Facebook infecten la xarxa

e l sweb s_de l . t o t

www.turismetotal.org

Pàgina web sobre turisme a les comarques 
barcelonines, on hi ha informació relativa 
a: allotjament, agenda, què fer, publica-
cions, parcs naturals, qualitat turística, 
mar i platges, espais turístics comarques, 
mapa turístic, ofi cines de turisme i d’altres 
webs relacionades. La pàgina és impulsada 
per la Diputació de Barcelona i proposa 
opcions de turisme rural, termalisme, 
turisme industrial, rutes modernistes, 
entre d’altres.

www.via-oberta.org

Pàgina web de l’associació d’afeccionats 
al ferrocarril del Vallès Oriental. El Centre 
d’Estudis Ferroviaris Via Oberta és una 
entitat sense ànim de lucre dedicada a la 
divulgació i difusió de la Cultura del Fe-
rrocarril. L’àmbit d’actuació és la comarca 
del Vallès Oriental amb seu a la Masía 
de Cal Gavatx on, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de les Franqueses, es 
realitzen la majoria d’activitats. La pàgina 
informa sobre les activitats i maquetes.

www.aracoop.coop

Des d’aquesta pàgina s’estimula la crea-
ció  d’empreses cooperatives de tot tipus 
(treball associat, serveis  i transportistes, 
habitatges, ensenyament, consumidors i 
usuaris,  agràries) i ajudar-les durant el 
procés de constitució. A la pàgina web 
es troba tota la informació que es pugui 
necessitar sobre les empreses cooperatives. 
Recentment l’ajuntament de Granollers i 
aquesta associació han signat un conveni 
de col.laboració.



TeleVisió dilluns 5 d'abril

06:00  NOTÍCIES 3/24
09.00  PLANETARI 
12.05  PENDENT
12.15  BUSCANT LA TRINCA
14:00  TELENOTÍCIES COMARQUES 
14:20  EL MEDI AMBIENT 
14:30  TELENOTÍCIES MIGDIA 
15:40  LA BELLA OTERO
18.55  CAMINANT ENTRE DINOSUA-
RES
20.00  PENDENT
20.30  ESPORT CLUB
21.00  TN VESPRE+ EL TEMPS 
21.55  CRACKÒVIA
22.25  LA SAGRADA FAMÍLIA
23.35  PEL•LÍCULA: PENDENT
01.20  PEL•LÍCULA: << EM DIUEN 
RÀDIO >>. 2003. Dir.: Michael Tolkin. 
Int.: Cuba Gooding Jr, Ed Harris,...
James Robert Kennedy, a qui anome-
nen ‘Radio’ pel seu amor per la música 
i la ràdio, és un solitari que viu a An-
derson, un poble de Carolina del Sud. 
Radio va empenyent el seu carret pels 
carrers i no parla amb ningú.
02.50  PEL•LÍCULA: PENDENT
04.30  NOTÍCIES 3/24

06.00  RITMES.CLIPS
06.05  L’ÀNIMA DEL 33
06.15  TRAVELOGUE OF MASTERPIE-
CES
06.25  RITMES CAT
07.00  IDENTITATS
08.00  PLANETA TERRA
09.20  EL MEDI AMBIENT
09.30  PEL•LÍCULA: << RUMORS 
>>. Dir.: Oscar Aibar. Int.: Xavi Mira, 
Núria Prims,... Un jove periodista a 
l’atur troba la manera de controlar 
l’increïble poder dels rumors per a 
guanyar-se la vida. Per això munta 
una petita empresa i estableix les 
regles del que creu que serà un nou i 

revolucionari negoci. 
11.00  RITMES POPROCK
12.00  L’ÀNIMA DEL 33
12.10  RITMES CONCERT
12.50  CITY FOLK
12.55  HAT TRICK ESPANYOL
13.25  HAT TRICK BARÇA
14.30  PLANETA TERRA
17.15  THALASSA
18.00  TRESORS DEL MÓN, PATRI-
MONI DE LA HUMANITAT
18.20  L’ORATORI DE VIVALDI A 
VENÈCIA
20.35  FUTBOL CAT.
21.00  L’HOME DELS LLEONS
21.45  CRONOS
22.40  ARÀBIA
23.40  SEGLE XX
00.30  L’ORSTORI DE VIVALDI A 
VENÈCIA
02.40  CÀNON VISIONS
03.30  FUTBOL CAT.
03.55  REMEIS NATURALS
04.20  PEL•LÍCULA: << ELS PARES 
TERRIBLES >>. 2003. Dir.: Josée Dayan. 
Int.: Jeanne Moreau, Nicole Garcia,... 
Yvonne sent pel seu fill Michel, de vint 
anys, una passió gairebé incestuosa. 
05.50  RITMES.CLIPS

06.00  NOTICIAS 24H 
06.30  TELEDIARIO MATINAL 
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
17.45  EN NOMBRE DEL AMOR
18.25  ESPAÑA DIRECTO 
20.00  GENTE
21.00  TELEDIARIO 2 + EL TIEMPO
22.15  PELOTAS
23.30  VOLVER CON
00.20  REPOR

01.10  LA NOCHE EN 24 HORAS
02.35  TVE ES MUSICA
03.00  NOTICIAS 24H

 

06.00  TVE ES MÚSICA 
07.00  LOS LUNNIS
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 IBÉRICA)
19.30  TRES 14
20.00  LA 2 NOTICIAS
20.20  ZOOM NET
20.30  PROGRAMA “DESAFIO CHAM-
PIONS”
21.00  LA LISTA INCLUYE: SORTEO 
BONOLOTO 
22.00  EL CINE DE LA 2: PENDENT
00.10  ACCIÓN DIRECTA
00.40  CONCIERTOS DE RADIO-3
01.10  RESUMEN PREMIER LEAGUE
02.00  CINE DE MADRUGADA: PEN-
DENT
03.30  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  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 
22.00  C.S.I. LAS VEGAS
00.45  C.S.I. NEW YORK
01.30  C.S.I. MIAMI 
02.15  LOCOS POR GANAR 
04.00  INFOCOMERCIALES 
05.00  FUSIÓN SONORA 

07.00  MATINAL CUATRO 
09.25  MEDICOPTER
10.20  ALERTA COBRA
12.30  LAS MAÑANAS DE CUATRO
14.00  NOTICIAS CUATRO
14.55  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES 
15.40  ENTRE FANTASMAS
18.25  SAMANTHA ¿QUÉ?
18.50  PASWOORD
20.00  NOTICIAS CUATRO
20.55  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES 
21.30  EL HORMIGUERO
22.25  CALLEJEROS VIAJEROS
00.45  DOCUMENTAL
02.30  MARCA Y GANA 
06.15  SHOPPING. TELEVENTA 

concert/concurs

Piano Blau, Granollers
9 d’abril, a les 23.30h.

Preu de l’entrada: 10 euros, amb consumició inclosa.
Aforament limitat

Participa en el sorteig d’entrades!
1- Localitza la nostra mascota, en Toti
2- Truca’ns ràpidament al 93 879 59 10 o bé envia’ns un correu 
electrònic a l’adreça: redaccio@eltotgranollers.

CONCERT DE FELIPPO LANDINI

3- Especifica que vols concursar per les entrades al CON-
CERT.
4- Indica’ns el teu nom i un número de telèfon de contacte

El sorteig es farà el divendres, dia 9 d’abril. Ens posarem en 
contacte amb els guanyadors per telèfon.





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 
09.25  MEDICOPTER
10.20  ALERTA COBRA
12.30  LAS MAÑANAS DE CUATRO
14.00  NOTICIAS CUATRO
14.55  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES 
15.40  ENTRE FANTASMAS
18.30  JUSTO A TIEMPO
19.50  PASWOORD
21.00  NOTICIAS CUATRO
21.30  EL HORMIGUERO
22.30  HOUSE 
02.00  CUATROSFERA
02.30  MARCA Y GANA 
06.15  SHOPPING. TELEVENTA 

TeleVisió dimarts 6 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 
21.55  ALGUNA PREGUNTA MÉS
22.35  LA MARI
00.50  ENTRE LÍNIES
01.20  ZONA CHAMPIONS
01.50  THE NINE. DESPRÉS DE LA 
POR
02.00  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
07.05  IDENTITATS
08.00  PLANETA TERRA
09.20  EL MEDI AMBIENT
09.30  HORITZONS
11.35  L’ÀNIMA DEL 33
11.40  HORITZONS
12.10  CLÀSSICA
13.05  TALLER
13.25  ARÀBIA
14.20  L’ÀNIMA DEL 33
14.30 PLANETA TERRA
17.15  SEGLE XX
18.10  HORITZONS

19.00  CÀNON SONS
19.55  TRESORS DELMÓN, PATRI-
MONI DE LA HUMANITAT
20.10  L’ÀNIMA DEL 33
20.15  BLOG EUROPA
20.35  ESPORTS
21.00  LA RIERA
21.35  KARAKIA
22.10  LATITUDS
22.35  ZONA CHAMPIONS
00.05  LA CURSA DE L’ESPAI
00.55  BLOG EUROPA
01.10  CÀNON SONS
02.05  KARAKIA
02.40  LATITUDS
03.05  LA CURSA DE L’ESPAI
04.00  REMEIS NATURALS
04.20  PEL•LÍCULA: << SARA >>. 
2003. Dir.: Sílvia Quer. Int.: Laura Cone-
jero, Manel Barceló,... Sara és una jove 
de classe alta que, per la seva posició, 
amaga els maltractaments físics i 
psicològics del seu marit, Víctor. 
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 TERRITO-
RIAL 
14.30  CORAZÓN 
15.00  TELEDIARIO 1 + EL TIEMPO 
16.15  AMAR EN TIEMPOS REVUEL-
TOS
17.00  BELLA CALAMIDADES
17.55  EN NOMBRE DEL AMOR
18.25  ESPAÑA DIRECTO 
20.00  GENTE
20.30  PROGRAMA “DESAFIO CHAM-
PIONS”
20.45  FUTBOL UEFA CHAMPIONS 
LEAGUE Barcelona - Arsenal
21.30  TELEDIARIO 2 
22.45  ESPAÑOLES EN EL MUNDO
23.40  DESTINO: ESPAÑA
00.35  ESPAÑOLES EN EL MUNDO

01.30  PENDENT
02.00  LA NOCHE EN 24 HORAS
03.30  DEPORTE NOCHE
04.20  TVE ES MUSICA
04.30  NOTICIAS 24H

06.00  TVE ES MUSICA
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
18.55  BIODIARIO 
19.00  EL HOMBRE Y LA TIERRA 
(FAUNA IBÉRICA)
19.30  PÁGINA 2
20.00  LA 2 NOTICIAS
20.30  CÁMARA ABIERTA
21.00  LA LISTA INCLUYE: SORTEO 
BONOLOTO 
22.00  EL CINE DE LA 2: PENDENT
23.45  CONCURSO DE CORTOS
00.00  PROGRAMA “DESAFIO CHAM-
PIONS”
00.30  CONCIERTOS DE RADIO-3
01.00  CINE DE MADRUGADA: PEN-
DENT
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

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



FORD Galaxy

angle mort en els miralls re-
trovisors exteriors, basat en 
un sistema de radars, sense 
necessitat de càmeres. 
El vehicle sí que inclou una 
càmera posterior d’ajuda a 
l’estacionament. Un detall 
que pot ser de molta aju-
da és un complement en 
l’entrada del dipòsit que 
impedeix posar el com-
bustible equivocat. També 
en matèria de seguretat, 
cal parlar dels tancaments 
de seguretat en les portes 
posteriors des de l’interior, 
que s’activen amb un ma-
teix comandament amb el 
qual també es bloquegen les 
finestres del darrere.
Completen l’equipament 
de seguretat els 9 coixins 
de seguretat, els ancoratges 
per a seients infantils Isofix, 
l’antibloquejament de frens 
ABS, els cinturons de tres 
punts en totes les places. 
També cal afegir-hi el 
control d’estabilitat ESP 
i la distribució electrònica 
de frenada EBD.

Característiques

El Ford Galaxy és un mono-
volum de gran tamany que 
renova la versió apareguda 
a finals de l’any 2006. Es 
tracta d’un vehicle de 7 pla-
ces amb un ampli maleter 
de 830 litres de capacitat.
Respecte del seu predeces-
sor, a l’exterior es poden 
observar alguns canvis, 
com el capó, la graella cro-
mada, el paraxocs davanter 
i les barres del sostre. A 
l’interior, el vehicle també 
presenta novetats en els 
materials.
Dels elements de sèrie pel 
que fa al confort cal es-
mentar l’aire condicionat, 
el seient del conductor 
amb ajustament elèctric 
d’altura, els sients da-
vanters amb ajustament 
lumbar, el tancament cen-
tralitzat, el climatitzador de 
dues zones, els alçavidres 
elèctrics al davant i al 
darrere i el comandament 
d’obertura a distància.

leració de 0 a 100 en 11 
segons i un consum mitjà 
de 6 litres.
Per últim, el 2.0 de 165 
cavalls pot circular a una 
velocitat de 200 km/h, 
accelerant de 0 a 100 en 
10 segons mig i amb un 
consum de 6 litres als 
100 km.
Exceptuant el propulsor  
dièsel de 116 cavalls, tota 
la resta incorporen una 
caixa automàtica de doble 
embragatge.

Seguretat

Un dels elements de segu-
retat que destaca en aquest 
vehicle és el sistema de 
detecció d’objectes en 

Motor  

En benzina cal esmentar el 
2.0 EcoBoost, un propulsor 
de 203 cavalls, que arriba 
als 217 km/h, amb una 
acceleració de 0 a 100 en 
8,8 segons i un consum 
mitjà de 8 litres als 100 
quilòmetres.
Les opcions dièsel sónn 
tres, el 2.0 TDCi, de 116, 
140 i 163 cavalls. El 2.0 de 
115 cavalls acredita una ve-
locitat punta de 180 km/h, 
amb una acceleració de 0 a 
100 en 12 segons i mig i un 
promig de consum de poc 
més de 5,5 litres.
El 2.0 TDCi compta amb 
una velocitat màxima de 
190 km/h, amb una acce-



19.15  EL DIARIO 
21.00  ANTENA 3 NOTICIAS 2 
21.45  EL CLUB DEL CHISTE
22.15  PENDENT
01.45  ESTRELLAS EN JUEGO
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  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
09.20  MEDICOPTER
10.20  ALERTA COBRA
12.30  LAS MAÑANAS DE CUATRO
14.00  NOTICIAS CUATRO
14.55  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES 
15.40 ENTRE FANTASMAS
18.30  JUSTO A TIEMPO
19.50  PASWOORD
21.00  NOTICIAS CUATRO
21.30  EL HORMIGUERO
22.30  CINE CUATRO: PENDENT
01.00  HAY ALGUIEN AHÍ 
02.30  ALL IN 
03.15  MARCA Y GANA 
06.15  SHOPPING. TELEVENTA 

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
18.15  LES GERMANES MCLEOD
19.05  REX
20.00  TN VESPRE+ EL TEMPS
20.20  ZONA CHAMPIONS
20.45  FUTBOL: CHAMPIONS LEA-
GUE
22.45  ZONA CHAMPIONS 
23.00  BANDA AMPLA
00.40  PEL•LÍCULA: << ESTRANYES 
COINCIDÈNCIES >>. 2004. Dir.: David 
O. Russell. Int.: Jason Schwartzman, 
Isabelle Huppert,... Albert Markovski 
veu en un seguit de coincidències un 
secret amagat, una trama trascendent 
que no acaba de copsar però que 
necessita esbrinar.
02.20  DIVENDRES
03.50  DAWSON’S CREEK
04.30  NOTÍCIES 3/24

06.00  RITMES.CLIPS
06.05  L’ÀNIMA DEL 33
06.10  TRAVELOGUE OF MASTER-
PIECES
06.20  CLÀSSICA
07.10  IDENTITATS
08.10  PLANETA TERRA
09.30  HORITZONS
11.35  L’ÀNIMA DEL 33
11.40  HORITZONS
12.10  RITMES CAT
12.45  MILLENNIUM
14.15  L’ÀNIMA DEL 33

14.30  PLANETA TERRA
17.15 60 MINUTS
18.10  HORITZONS
19.05  CÀNON PANORAMA
19.55  L’ÀNIMA DEL 33
20.00  EL MÀSTER DE TV3
20.35  KM 0
21.00  LA RIERA
21.30  LOTO 6/49
21.35  QUÈQUICOM
22.30  VALOR AFEGIT
23.00  ZONA CHAMPIONS
00.00  RITMES CONCERT
00.35  EL MÀSTER DE TV3
01.05  CÀNON PANORAMA
02.00  KM0
02.25  QUÈQUICOM
03.15  VALOR AFEGIT
03.40  GRANS IDEES PER A UN PETIT 
PLANETA
04.05  REMEIS NATURALS
04.30  PEL•LÍCULA: << JOC DE 
MENTIDES >>. 2003. Dir.: Lluís Zayas. 
Int.: Rosa Renom, Pep Tosar,... La Clara, 
funcionària d’uns quaranta anys, casa-
da amb en Rafael i mare de dos fills, 
la Gabi, de disset anys i el Guillem, de 
catorze, des de fa anys tira endavant 
tota sola la seva família. 
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
17.55  EN NOMBRE DEL AMOR
18.25  ESPAÑA DIRECTO 
20.00  GENTE
21.00  TELEDIARIO 2 + EL TIEMPO
22.15  COMANDO ACTUALIDAD
00.00  59 SEGUNDOS
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
12.45  ZONA ACB
13.00  OBJETIVO 2012
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 IBÉRICA)
19.30  REDES 2.0
20.00  LA 2 NOTICIAS
20.30  MIRADAS
21.00  LA LISTA INCLUYE: SORTEO 
BONOLOTO 
22.00  HISTORIAS DEL MILENIO
22.30  PENDENT
23.30  MUCHACHADA NUI
00.00  PROGRAMA “DESAFIO CHAM-
PIONS”
00.30  CONCIERTOS DE RADIO-3
01.00  CINE DE MADRUGADA: PEN-
DENT
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 

 dimecres 7 d'abril

és notícia
GOOGLE VOL FER EL SALT A LA PETITA PANTALLA

L’empresa pretén crear la seva pròpia plataforma de 
televisió basada en el sistema operatiu Android

Google farà el salt a la televisió en els pròxims mesos, segurament 
a l’estiu, i per fer-ho s’ha associat amb Intel i Sony per desenvolu-
par una nova generació de televisors i descodificadors amb accés 
a internet. Amb aquesta aliança es vol crear una tecnologia que 
permeti navegar d’una forma tan simple com canviar de canal.
Segons informa The New York Times, la iniciativa respon a l’esforç 
de Google i Intel per estendre el seu domini en els diferents camps 
d’internet i els chipsets al sector televisiu. Ara mateix, ja existeixen 
alguns televisors que ofereixen accés a contingut web, però els 

webs on es pot accedir són bastant limitats. Amb aquest nou pro-
totip Google pretén obrir una plataforma pròpia de televisió basada 
en el seu sistema operatiu Android i desenvolupadors de programari, 
que permetria crear aplicacions com videojocs. 

Per tal de poder desenvolupar aquest producte, les tres empreses 
han dipositat la seva confiança en Logitech. De moment, cap por-
taveu de les empreses ha volgut comentar els detalls dels projecte 
i tot i que no hi ha cap informació oficial, el diari The New York 
Times recull que les companyies podrien estar reclutant desenvo-
lupadors d’aplicacions per Android.

PER LAMALLA.CAT / ACPG



Ulls cansats

Si després d’una jornada esgotadora teniu els ulls cansats, per relaxar-
los agafeu dues rodanxes de poma i poseu-les entre dues gases humi-
tejades en aigua freda. Manteniu sobre els ulls tancats durant un quart 
d’hora en una posició relaxada.

Més utilitat del paper d’alumini

El paper d’alumini també pot servir com a base per als calaixos del conge-
lador. D’aquesta manera, evitarem que els aliments o que les safates dels 
glaçons quedin enganxades a la superfície.

Cabell greixós

Si teniu el cabell greixós el millor que podeu fer és rentar-vos el cap alter-
nant dos tipus de xampú, un de tractant i un altre d’ús freqüent. Veureu 
com el vostre cabell tindrà més bon aspecte i que no caldrà que us el 
renteu cada dia.

Aixetes oxidades

Si durant una temporada no heu d’utilitzar les aixetes de casa i aquestes tendeixen 
a oxidar-se, apliqueu-hi vaselina. D’aquesta manera, a banda d’evitar l’oxidació, les 
aixetes quedaran ben lluents.

Su
do
ku
sW
eb
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om

Una mare va amb la seva filla a la consulta del metge 
de capçalera i li diu:
-La nena em té molt preocupada, doctor. Com pot 
veure, no para mai de somriure.
El doctor examina la nena i al cap d’uns minuts reco-
mana a la mare:
-Ha provat, senyora, d’afluixar-li les cues?
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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 MOLÈSTIES
22.25  POLÒNIA
23.00  ELS VISITANTS
00.00  SENSE FICCIÓ
02.15 PEL•LÍCULA: << DISPARANT 
ALS GOSSOS >>. 2005. Dir.: Michael 
Caton-Jones. Int.: Hugh Dancy, John 
Hurt,... Joe Connor viatja a Ruanda 
per fer de mestre. Quan l’escola on 
treballa es converteix en un refugi 
per als ruandesos que s’escapen del 
genocidi, Joe promet a Marie, la seva 
millor alumna, que les tropes de l’ONU 
els protegiran. 
04.00  DIVENDRES
05.30  NOTÍCIES 3/24

06.00  RITMES.CLIPS
06.05  L’ÀNIMA DEL 33
06.15  TRAVELOGUE OF MASTERPIE-
CES
06.25  RITMES CAT
07.00  IDENTITATS
08.00  PLANETA TERRA
09.05  VIURE A SANG FREDA
09.20  EL MEDI AMBIENT
09.30  HORITZONS
11.35  L’ÀNIMA DEL 33
11.40  HORITZONS
12.10  RITMES ARRELS

21.00  TELEDIARIO 2 + EL TIEMPO
22.15  AGUILA ROJA
23.30  50 AÑOS DE...
00.00  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 
07.00  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
17.00  ENEMIGOS ÍNTIMOS
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  LA LISTA INCLUYE LOTERIA 
PRIMITIVA Y NACIONAL 
22.00  EL CINE DE LA 2: PENDENT
23.30  DIAS DE CINE
00.30  CONCIERTOS DE RADIO-3
01.00  CINE DE MADRUGADA: PEN-
DENT
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  PENDENT
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  UEFA EUROPA LEAGUE: At. 
Madrid - Valencia
23.00  ACUSADOS
00.45  I LOVE ESCASSI
02.30  LOCOS POR GANAR 
04.00 I NFOCOMERCIALES 
05.00  FUSIÓN SONORA 

07.00  MATINAL CUATRO 
09.20  MEDICOPTER
10.20  ALERTA COBRA
12.30  LAS MAÑANAS DE CUATRO
14.00  NOTICIAS CUATRO
14.55  NOTICIAS CUATRO DEPOR-
TES
15.40  ENTRE FANTASMAS
18.30  JUSTO A TIEMPO
19.50  PASSWORD
21.00  NOTICIAS CUATRO
21.30  EL HORMIGUERO
22.30  CASTLE
00.15  ÚLTIMO AVISO
02.00  CUATROSFERA 
02.30  LA LLAMADA MILLONARIA 
06.10  SHOPPING. TELEVENTA 

12.50  SINGULARS
13.30  VALOR AFEGIT
13.55  QUÈQUICOM
14.20  L’ÀNIMA DEL 33
14.30  PLANETA TERRA
17.05  L’ÀNIMA DEL 33
17.15  EL DOCUMENTAL
18.15  HORITZONS
19.10  CÀNON ART
20.05  L’ÀNIMA DEL 33
20.10  TERRITORI DANSA
20.35  NBA.CAT
21.00  LA RIERA
21.30  TEMPS DE NEU
22.00  PEL•LÍCULA: << ETS MOLT 
GUAPO >>. 2005. Dir.: Isabelle Mer-
gault. Int.: Michel Blanc, Medea Ma-
rinescu,... Aymé acaba de perdre la 
seva dona en un accident. Però no el 
desborda la pena, sinó la feinada que 
té tot sol a la seva granja.
23.40  MILLENNIUM
01.10  CÀNON ART
01.59  NBA.CAT
02.24  TEMPS DE NEU
02.54  MILLENNIUM
04.25  P E L • L Í C U L A :  < < 
L’ENCREUAMENT >>. 2004. Dir.: Juan 
Carlos Claver. Int.: Terele Pàvez, Lucía 
Jiménez,... En una cruïlla de carretera 
hi ha un accident en què resulten 
greument ferides dues noies d’aspecte 
físic similar. 
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
17.55  EN NOMBRE DEL AMOR
18.25  ESPAÑA DIRECTO 
20.00  GENTE

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

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 MÒBIL 662 00 55 44

VENC NISSAN MICRA 
C+C Jordi Lavanda

Benzina, 70.000 km
1600, 110 cv. Seients 
de pell. Descapotable. 
Preu: 10.000 euros
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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

Les panses no són res més que raïm 
que s’ha deixat assecar, bé a la ma-
teixa vinya, bé artifi cialment. Un cop 
el raïm s’ha assecat i ja s’ha convertit 
en pansa, aquest aliment multiplica el 
contingut en hidrats de carboni i tam-
bé en sucre. Cal tenir en compte que 
per 100 grams de panses, 63 corres-
ponen a hidrats de carboni, substància 
que representa l’aportació principal 
d’energia per al nostre organisme.

Atès que es tracta d’un aliment ener-
gètic -100 grams contenen al voltant 
de les 260 calories -, la pansa és 
un aliment indicat com a reconsti-
tuent físic i també durant l’època de 
creixement. D’altra banda, l’aportació 
calòrica i l’alt contingut en sucre la 
fa contraindicada per a les persones 
amb problemes de sobrepes i també 
a aquelles que tinguin diabetis o el 
sucre alt.

Les panses també contenen cel·lulosa 
o fi bra, un tipus de carbohidrat que 
el nostre organisme no pot assimilar 
i que, per tant, no pot utilitzar com 
a font d’energia. Tot i amb això, es 
tracta d’un component benefi ciós, ja 
que actua com a una escombra a dins 
de l’intestí, arrossegant les substàn-
cies nocives.

És especialment recomanable per 

a les persones amb problemes de 
restrenyiment, per la seva facultat 
de regulació intestinal. A la vegada, 
també ajuda a regular els índex de 
colesterol en la sang. La cel·lulosa -o 
fi bra- és un component exclusiu del 
regne vegetal i té la propietat d’infl ar-
se amb l’aigua amb la qual cosa també 
ens produeix un efecte sacietat.

El valor nutritiu de les panses, per 
cada 100 grams, és el següent:

Proteïnes: 1,7 grams
Hidrats de carboni: 63 grams
Sodi: 20 mg
Potassi: 710 mg
Calci: 95 mg
Fòsfor: 40 mg
Magnesi: 36 mg
Ferro: 1,8 mg
Fibra: 7 mg
Energia: 260 calories.

UN BON NOI ANOMENAT NANDO
Acabava de sortir de casa, si és que es podia ano-
menar així, és clar, ja que formava part d’una pila de 
barraques situades a l’ala nord de l’autopista, en un 
poblat una mica lluny de la ciutat. El sostre d’uralita 
i la façana pintada d’un color blau fosc amb prou 
feines sobrepassava l’altura d’en Nando, el jove que 
havia de començar com a ajudant en el restaurant 
en què jo treballava com a segon cuiner.
Aquell dia mig plujós i gris no acompanyava l’estat 
d’ànim del jove que, en no disposar de cotxe, em 
va demanar que el portés a la feina.

Gràcies, Joan, per venir a buscar-me, quan faci 
bon temps ja vindré en bicicleta, a més a més, 
avui també sabré on és el restauant, ja que com 
que em va recomanar el mossèn de l’església al 
Sr. Coll, propietari de l’hotel, jo no conec el lloc. 
M’he proposat complir en el treball i progressar en 
la vida, ja que els meus pares malviuen i jo no ho 
desitjo de cap de les maneres -va continuar amb 
cert aire de timidesa.
-Així m’agrada, home, que vulguis llaurar-te un 
futur. Sé que t’agrada molt la cuina i si t’ho propo-
ses tindràs un bon futur. Un vegada el vaig haver 
animat amb les meves paraules, em va donar una 
gran bossa de plàstic plena d’espàrrecs silvestres i 
amb gest de satisfacció em va dir:
-El meu pare me’ls ha donat  per a vostès, jq ue 
diu que coneix un llloc on neixen de bons i en 
abundància.
-Sí, Nando, els espàrrecs ens proporcionen poques 
calories, unes deu més o menys per cada 100 gra-

LES PANSES, UN FRUIT SEC AMB ALT CONTINGUT EN FIBRA

ms. A més, pensa que són rics en ferro i en calci i 
en vitamines A i C. Pensa que tenen fama de gran 
menja ja des dels temps de l’antiga Grècia - li vaig 
respondre.

I avui, amics i amigues, uns...

ROTLLETS DE PERNILL AMB 
ESPÀRRECS I GAMBES

Disposarem de 4 llenques de bon pernil dolç, les 
posarem a sobre d’una font de forn antiadherent 
engreixada amb una mica d’oli i les omplirem del 
següent:

En un recipient, introduirem 2 patates grans ja 
bullides juntament amb 2 ‘quesitos’, 1 ou dur i 5 
culleradetes de gambes petites (poden valer de con-
gelades), 1 culleradeta de pebrot ‘morron’ trinxadet i 
2 anxoves de llauna. Ho triturarem tot plegat amb el 
túrmix i arranjarem de sal. Enrotllarem les llenques 
de pernil amb aquest preparat posant-hi 1 espàrrec 
en el centre i ja bullit. El farem a forn fort durant 
unes tres minuts. Quan les servim, farem per sobre 
un petit trinxat de salsa de tomàquet fregida.

Bonísssim!!

www.joanvillaro.e.telefonica.net
Dedicat a: Dori Mancera i Paco Luque.
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El sueño (IV)
que el inconsciente es el guardián 
del sueño y soñamos para satisfa-
cer deseos reprimidos, otros autores 
apuntan a una especie de auto lim-
piado de informaciones, ¡ vaya como 
si limpiáramos el disco duro !. En 
defi nitiva teorías existen muchas 
pero nada concluyente, si sabemos 
con seguridad que en la fase REM 
hay una activación del sistema lím-
bico y por lo tanto estos sueños están 
empapados de una fuerte carga emo-
tiva y sentimental mientras que los 
sueños no REM están desprovistos 
de ella.

 Ante tal disparidad de opiniones en-
frentadas tenemos que tener fe en 
las nuevas investigaciones las cuales 

puedan converger en un puente de 
unión entre las teorías bioquímicas 
y psicológicas.

           “El pensar es el trabajo del 
intelecto. El soñar, su diversión”                                                      

Víctor Hugo

La palabra sueño no sólo indica 
el mero hecho del acto de dormir, 
también hace referencia a la parte 
onírica de este, “los sueños”. Pero 
en realidad ¿que son los sueños? 
¿por qué soñamos?, estas son pre-
guntas muy interesantes para la 
ciencia moderna, pero no tienen 
una respuesta clara. Existen diversas 
teorías, unas biológicas que intentan 
explicar todo este embrollo desde 
un punto de vista bioquímico, don-
de todas las alteraciones de nuestro 
dormir son causadas por péptidos, 
cuya abundancia seria el respon-
sable del estado de vigilia y sueño. 
En el otro lado encontraríamos las 
teorías humanistas de la psicología, 
donde por ejemplo Freud postula 

Volvemos a hablar de una enfer-
medad de la piel que sin ser grave 
la mayoría de las veces, puede re-
sultar muy molesta a las personas 
que la padecen.

La psoriasis es una enfermedad 
que produce lesiones en forma 
de placas rojas y con escamas en 
varias zonas del cuerpo frecuen-
temente en codos, rodillas, cuero 
cabelludo, etc, y en determinadas 
situaciones hacer brotes extensos 
por todo el cuerpo de lesiones de 
diversos tamaños desde pocos cen-
tímetros a grandes placas.

Habitualmente no da molestias 
especiales aunque a veces puede 
dar picor, pero acompleja mucho, 
principalmente por su aspecto, a 
las personas que la padecen.

Es una de las enfermedades de la 
piel más frecuentes y con un gran 
desarrollo de investigación por 
parte de la industria farmacéuti-
ca, buscando nuevos tratamientos 
para mejorar su control dado que 
hasta hoy no existe realmente un 
tratamiento totalmente curativo 
ni se prevé entre los nuevos me-
dicamentos.

Sin embargo con la ayuda de un 
dermatólogo experto, y siguiendo 
los consejos y pautas terapéuticas 
hoy en día se pueden controlar 
muy bien las lesiones crónicas y 
los brotes en la mayoría de los 
casos, consiguiendo una buena 
respuesta y una mejor calidad de 
vida.

Para las lesiones moderadas nue-

el dermatòleg

La psoriasis
vas medicinas de aplicación tópica 
mejoran sensiblemente la res-
puesta; para las personas con una 
psoriasis extensa o en brote el re-
curso de medicaciones sistémicas 
consigue mejorías brillantes. No 
se resigne, cuide y trate su  pso-
riasis. Su dermatólogo sabrá como 
ayudarle.

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
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Després d’exposar la introducció del 
llibre de Miguel C. Martínez López  de 
l’Editorial Graó, dedicaré uns quants ar-
ticles a comentar els aspectes que em 
semblen més interessants.

Quan un nen o una nena neix, no saben 
fer res, (només succionar, agafar-se, plo-
rar quan tenen gana, son o noten algun 
malestar corporal), però sí que neixen 
amb un gran potencial d’aprenentatge. 
Tot ho aprendran de i amb nosaltres.: 
com s’agafa la cullera, però també que 
no s’ha de picar amb ella la taula, com 
s’obre un calaix, però també quins ca-
laixos no es poden obrir, etc És a dir, 
han d’aprendre amb nosaltres tant a fer 
coses com a fer-les bé, és a dir, “a por-
tar-se bé”, “a ser col·laboradors” o “ a 
ser bones persones”.

És fonamental que la nostra acció com 
a pares i mares estigui orientada a sa-
tisfer les seves necessitats tan canviants 
i, per això, la capacitat d’escolta esde-
vé essencial. Això és important perquè 
sovint veiem confl ictes on solament hi 
ha necessitats que no sabem atendre 
correctament. Una bona resposta a les 
necessitats crea uns fonaments d’ac-
ceptació i comunicació en els quals ens 
podem basar quan de veritat hi hagi 
confl ictes.

Tenim un gran desconeixement sobre el 
desenvolupament de l’infant i el paper 

dels pares davant aquest desenvolupa-
ment. És curiós que acceptem que no 
sabem conduir un cotxe i ens posem 
en mans d’una autoescola perquè ens 
n’ensenyi o que anem a unes classes 
d’informàtica per manejar millor l’ordi-
nador, però quan es tracta de “manejar” 
criatures, en lloc de pensar que ningú no 
neix ensenyat, que un nen és bastant 
més complex que un ordinador i que 
requereix força més coneixements, la 
societat dóna per fet que un bon pare o 
una bona mare ho hauria de saber tot de 
bon començament de manera innata, i 
això col·loca sobre cadascun de nosaltres 
una terrible càrrega.

La primera conseqüència d’aquesta 
idea és que, en lloc de mostrar una ac-
titud oberta vers l’aprenentatge, podem 
mostrar una actitud defensiva adreçada 
a justifi car les nostres accions, perquè 
pensem que donar a entendre que no 
sabem com podem atendre les neces-
sitats de desenvolupament del nostre 
fi ll, qüestionaria la nostra capacitat de 
criar-lo i educar-lo. Aquesta postura ens 
pot conduir a dinàmiques competitives i 
a rebutjar consells quan una altra perso-
na ens dóna el seu parer, especialment 
si es tracta d’un familiar directe, com la 
nostra mare o germana.

(Continuarà...)

el pedagog

JOAN CASTELLSAGUER I PIQUER

En aquella primera trobada i en totes les altres 
que van seguir, fi ns al fi nal de les seves vides, 
en un món canviant amb l’últim imperi en 
decadència, cada cop més contestat, atacat i 
exposat al fracàs, parlarien una i altra vegada 
d’aquella estranya confl uència de fets. 

Parlarien d’aquell dia en què un objecte 
metàl·lic radioactiu que semblava havia de 
destruir el planeta va desaparèixer poc després 
d’entrar a l’atmosfera sense deixar cap rastre 
i salvant-se la humanitat del desastre sobtat 
més gran de la història. 

I també parlarien una i altra vegada d’aquella 
missió impossible per destruir el llançament 
d’una nau amb tones de residus atòmics d’alta 
activitat i de la base des d’on s’havia maquinat 
el projecte, una missió que, contra tot pronòstic 
raonable va acabar amb un èxit absolut i que va 
ser el primer gran cop al poder mundial, prin-
cipi de tot un seguit, cada cop més enèrgics i 
coneguts, que propiciarien una caiguda que ja 
no podria aturar ningú.
I sí, també parlarien tots tres, el David i 
l’Eduard Hermes i la Fàtima Setlam, d’aquella 
teoria de la física que feia plegar el temps i el 
convertia en una dimensió de difícil compren-
sió, una teoria forjada en l’observació de les 
coses de l’Univers inexplicables per a la efímera 
i minúscula intel·ligència humana. 
I, per què no? , es deien sovint. Per què no pot 
ser que d’alguna manera el futur els hagués 
donat l’oportunitat d’esmenar un desastre, 
convidant-los a canviar-lo? Malgrat que mai 
no disposarien de mitjans per demostrar-ho i 
malgrat que, de fet, tant els era demostrar-ho, 
els tres van creure cert que aquell objecte que 
havia estat a punt de destruir bona part de la 
vida sobre la Terra era exactament el mateix 
que en el seu temps i en el seu espai es volia 
llençar cap al Cosmos portant un missatge 
de mort i d’insensatesa. Potser les forces de 
l’Univers vetllaven perquè éssers insignifi cants 
i vanitosos com els humans no malmetessin res 
més enllà del que ja havien fet. 
Sí, havia de ser el mateix objecte que, després 
de fer un viatge circular pel temps i l’espai, 
tornava al lloc d’on havia sortit amb la seva 
carrega letal, disposat a donar una lliçó brutal 
a aquells que li havien donat vida.
Es deien sovint que la vida al món es s’havia 
salvat en aquella ocasió perquè ells i els seus 
companys i companyes, arriscant la pròpia vida, 
havien destruït la destrucció just en l’instant 
en què aquesta havia de néixer.
  

la novel·la
La solució fi nal (Fi)

JORDI GARCÍA PATÓN

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

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

Resums Esquemes
Apunts Treballs
Memorització…



JOAN SALA I VILA

WWW.SAVICENTO.COM

Finestra
CULTURAL
La festa de l’autèntic alliberament

Un col·lectiu de granollerins estan 
treballant de valent perquè el dia 
25 d’abril es converteixi en una au-
tèntica festa de la llibertat. Encara 
que no s’hagin de barrejar llibertat 
i religió voldria agermanar aquests 
dos conceptes en una setmana com 
la d’aquest divendres tan significati-
va religiosament. El personatge, que 
amb el seu missatge, ha contribuït 
més al domini del concepte llibertat, 
va morir crucificat defensant la lli-
bertat de les persones i dels pobles. 
Va passar per la vergonyant con-
demna de ser tingut per terrorista, 
només perquè defensava la veritable 
llibertat. La història del poble jueu 
és una demostració del dret a ser 
dels pobles amb un objectiu molt 
clar: esdevenir el portador a la his-
tòria de la humanitat del fundador 
del nou regne, que no és altre que 
el de la vera llibertat. És un pensa-
ment religiós i polític a l’ensems. És 
un únic pensament des de vessants 
diferents i que es necessiten. Una 
cosa és la separació institucional i 
una de molt diferent la discrimina-
ció de la idea. La llibertat és única 
es miri d’on es miri. Però es miri 
d’on es miri corre els risc de ser 
manipulada.  Aleshores destruim la 
llibertat. Perquè davant la llibertat de 

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

L’apagada analògica de la TV tradi-
cional per introduir exclusivament 
la digital terrestre (TDT), ha suposat 
la desaparició de televisions locals 
que han hagut de tancar les portes o 
be reconvertir-se en comarcals. Per 
poder continuar emetent, TV locals 
com la de Cardedeu i d’altres, s’ha 
legalitzat la creació de TV locals de 
proximitat, la característica princi-
pal de les quals és la de funcionar 
sense afany de lucre i publicitat. Per 
suplir aquest buit d’informació local, 
quan no existeix una TV local de pro-
ximitat, els canals de TV comarcals 
podrien oferir una TV a la carta per 
Internet, en la qual fos  possible es-
collir programes ja emesos que facin 
referència a un municipi concret. 
Una altra alternativa és la creació 
de la TV local ciutadana, mitjan-
çant la utilització de YouTube, on es 
poden penjar filmacions televisives 
realitzades per ciutadans sobre te-
mes locals.
 
L’accés ordenat a aquestes filmacions 
televisives serà una de les princi-
pals opcions que han d’oferir els 
futurs portals de xarxes ciutadanes 
per Internet, com el que en aquests 
moments està creant el Consell Sè-
nior de Premià, que inclourà nou 
municipis del Baix Maresme. Avui 
dia existeixen moltes persones que 
graven programes de TV local que 
desitjarien fossin vistos per Internet 
Aquestes filmacions podrien incloure 
activitats de tots tipus, realitzades 
per entitats, el coneixement de les 
quals podria servir per enriquir una 
societat civil emergent que comença 
a recuperar la il·lusió de creure que 
es possible transformar la obsoleta 
societat civil actual.

sèniors
TV local ciutadana

fet hi ha la de pensament que dóna 
credibilitat a l’acció. En el nostre 
país, dissortadament, es destrueix 
la capacitat d’actuar i de fer en nom 
d’una llibertat que no es basa en la 
llei natural sinó en les conveniències 
sectorials diverses. Un pensador dels 
nostres dies afirma: “La raó moder-
na, postmetafísica, no acabarà de 
comprendre’s a sí mateixa fins que 
no s’entengui en la seva relació 
amb la religió” ( J.Habermas, Entre 
naturalisme i religió). En conseqüèn-
cia ni els pensadors polítics, ni els 
pensadors religiosos poden anar per 
lliures indiscriminadament si volen 
arribar a conseqüències i resultats 
positius. La llibertat és un do que 
ens arriba a través de la natura i des 
de la religiositat tenim el deure de 
defensar-la perquè és anterior a les 
lleis dels homes. Els grup de perso-
nes que pensen que Catalunya, i des 
de el seu indret, Granollers, té dret a 
decidir actuen d’acord amb la natu-
ra i des de la responsabilitat també 
religiosa, encara que conscientment 
es declarin agnòstics o ateus. El dia 
25 d’abril si creiem en la llibertat, 
fem tots un pas endavant.
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PERE VALLS I DURAN

Sardanes
Músics granollerins

Gandia
molt cares. Has d’anar pel teu 
compte. Nosaltres així ho fem. 
El dia abans demanem un 
pícnic i després agafem trens 
o autobusos. Així vam veure 
València, vam anar al gran 
Mercat Central, La Llotja, el 
Museu de les Falles, la Plaça de 
l’Ajuntament, la Plaça Circular 
de les Cintes, única al món. 
Ja després vam veure Cullera, 
amb el seu nom estampat a 
dalt d’una muntanya, com si 
fos Hollywood, tal com es veu 
a les pel·lícules americanes, 
els infinits camps de taronges, 
al·lucinants amb els seus co-
lors, les zones humides dels 
camps d’arròs, on també més 

tard vam degustar paella, en un restaurant 
de Gandia. L’estació de tren de Gandia està 
molt bé, així com també la de València i 
veient els ninots com estan caient amb les 
flames al vent, tal com cantava Raimon, 
poemes d’Ausiàs Marc, “i bullirà el mar 
com una cassola al forn, que és una paella 
valenciana”.
El Palau Ducal de Gandia, conegut també 
com el Palau dels Borja, és un dels edificis 
d’arquitectura civil més característics i im-
pressionants del seu temps. Els Ducs Reials 
de la Corona d’Aragó van tenir aquí la seva 
residència principal, on es van envoltar de 
poetes com ara Pere i Ausiàs Marc. Desta-
ca entre ells els seu IV duc, Sant Francesc 
de Borja.
El 1485, el cardenal Roderic de Borja, 
futur papa Alexandre VI, comprà per als 
seus descendents el ducat de Gandia i s’hi 
va establir la dinastia dels ducs Borja fins 
a l’any 1740.

Foto. Palau Ducal dels Borja 1510.

NATALI HARTO I LANCHO
(segueix)

Va ser un dels components de 
la banda de música de Falange.
Va  formar part de les Orquestres 
“Unió Artística”, “Oriental Jazz” 
i “Ibèria”, posteriorment va for-
mar part de l’Orquestra “Unió 
Artística”, de Barcelona, que di-
rigia el prestigiós violinista Pere 
Brugués.

PERE LLACH I LLACH

Va néixer a Saldet, un veïnat de 
l’Alt Empordà que pertany al mu-
nicipi de Ventalló, que està a uns 
3 quilòmetres, i a 1 quilòmetre de 
l’Arementa, que és el poble on en 
Pere Llach va estudiar solfeig.
En aquella èpica, a la Cobla de 
l’Armentera els faltava un fiscorn, 
aquest va ser el motiu pel qual 
en Pere es va decidir a estudiar 
aquest instrument.
El seu mestre de fiscorn residia a 
Castelló d’Empúries, que es tro-
ba a 10 quilòmetres de Saldet. 
Aquesta circumstància obligava 
a en pere a fer cada setmana el 
viatge, a peu, d’anada i de tor-
nada, de Saldet a la vila comtal 
d’Empúries, la qual cosa repre-
sentava una passejada de 20 
quilòmetres, tant si feia fred com 
calor i sempre amb el fiscorn a 
l’esquena.
Quan va començar la seva tra-
jec tò r ia  p ro fess iona l  com 
a component de la Cobla de 
l’Armentera, ja havia estudiat el 
solfeig en totes les 7 claus, la 
qual cosa li va permetre, més 
endavant, fer la transposició mu-
sical amb molta dignitat, quan 
acompanyava representacions de 
sarsuela, sobre tot quan havia de 
fer el paper de fagot.

ENRIC PEY, MÚSIC

Tant Gandia centre com Gandia 
platja són llocs molts diferents, 
però molt bonics, aquest últim 
molt turístic, i Gandia centre és 
una ciutat a 6 quilòmetres de la 
platja. La setmana de l’11 al 18 
de febrer vaig estar per terres de 
València, en un viatge progra-
mat de l’Imserso. La base era 
Gandia platja i l’hotel se’n deia 
Biarritz, a prop del mar. Gandia 
em va semblar Granollers. Ara se 
celebren els 500 anys del naixe-
ment de Sant Francesc Borja, 
que marca un abans i un després 
de la reivindicació definitiva del 
patrimoni Borja. Sant Francesc 
Borja (1510 - 1572) era el pa-
tró de Gandia. Un altre Borja va 
ser papa, era Alfons Borja (Calixt III 1456 
- 1458). Un altre de molt conegut podria 
ser en César Borja i la Lucrecia Borja per 
les seves disbauxes de tot tipus. 

Tot Gandia estava ple de banderoles, igual 
que el seu Palau, que enlluernava de pan-
cartes de colors. Des de l’Hotel vaig poder 
veure el partit Atlètic Madrid - Barça, en 
què, per cert, va perdre el Barça. Allà, amb 
mi, veient el partit hi havia una parella que 
em van dir que eren de Madrid (m’oblidava 
de dir que era Sant Valentí) i durant la mitja 
part se’ns va acostar una persona de color 
que venia rorses vermelles. Jo en vaig com-
prar una per la meva parella. Després, tant 
ella com jo vam pensar que en podíem ha-
ver-ne comprat una per a l’altra dona que 
era allà, però el venedor ja era a fora. En 
acabar el partit, li vam donar la rosa a l’altra 
dona, que va estar molt contenta i, fins i 
tot, ens va fer petons, i amb el seu marit 
ens vam donar les mans.
Aquests viatges de l’Imserso surten bé, 
l’hotel, l’autocar, tot està bé. El que ja no 
surt tan bé són les excursions, ja que són 



Ara, amb la tranquil·litat d’haver as-
solit la fita que et vas marcar fa quatre 
anys, com valores la teva experiència 
olímpica?
Estic molt content per les sensacions i 
especialment per petits detalls durant la 
competició. He millorat baixada a baixada 
i he creuat els 140 km/h.

Malauradament, també va quedar palès 
el risc d’aquesta modalitat esportiva a 
causa d’un fatal accident. Com vàreu 
superar emocional i esportivament 
aquest sotrac?
Va ser molt dur i de vegades no es supera 
del tot. Sempre que baixi per aquest 
circuit tindré les imatges del company 
de Geòrgia. Però la vida continua i com a 
esportista, un cop et lligues el casc saps 
que hi ha un risc. Mai d’aquest nivell, 
però som pilots de velocitat i sabem què 
hem de fer en cada corba.

Com has dit, el darrer dia vas superar 
els 140 Km/h, una velocitat que has 
qualificat d’històrica.
Sí, no tindré gaire oportunitats de poder-
ho fer en el futur. El segon circuit més 
ràpid és el de Saint Moritz i la meva 
marca personal es 133 km/h, així que 
vaig aprofitar l’oportunitat de formar part 
del grup selecte dels 140 km/h.

Com veus el futur de l’skeleton i dels 
esports d’hivern en general al nostre 
país? Què cal potenciar?
Hem d’agafar el model del Gran Bretanya 
(GBR); ells no tenen pista i han guanyat 
una medalla. Tenen una bona infraes-
tructura i cada any hi ha deu nous atletes 
practicant l’esport. Però tot depèn de les 
institucions i el plantejament que tinguin 
de futur sobre l’Skeleton.

Per Ramon Texidó / ACPG Quina és la teva opinió sobre la 
possibilitat que Barcelona torni a ser 
olímpica, aquesta vegada d’uns Jocs 
d’Hivern?
És difícil, però Barcelona té suficient nom 
per poder-ho fer. Necessiten un projecte 
competitiu i que lluitin fort per aconse-
guir-ho. No serà gens fàcil. Ara bé, crec 
que també hem d’estar preparats per 
poder tenir un equip nacional d’esports 
d’hivern a l’alçada de la situació. No 
m’imagino tenir els Jocs de Barcelona 
i només 18 atletes, que només vàrem 
entrar de forma directa.

Mirant enrere, que et va impulsar ara fa 
quatre anys a plantejar-te participar als 
Jocs Olímpics de Vancouver i concreta-
ment en la modalitat de Skeleton?
La il·lusió de provar un nou esport 
que combinava la velocitat de sortida, 
una cosa que era positiva ja que venia 
de l’atletisme, i la sensació de pilotar. 
És un dels pocs esports del món que 
tenen aquestes dues possibilitats, com 
el bobsleigh.

Però el camí olímpic ha estat dur. Entre 
d’altres circumstàncies vas patir dues 
lesions i alguna intervenció quirúrgica. 
Què et va ajudar a superar els moments 
difícils?
Creure en que aquelles situacions em 
farien més fort. Que si una desgràcia 
d’aquell tipus m’havia passat era per a 
créixer com a persona i aprendre de les 
desgràcies per ser millor dins la pista. 
El recolzament de la família, la gent que 
aprecio, els amics del Club Atletisme 
Calella (el meu club)..., em van ajudar 
molt.

També es va evidenciar la teva pro-
gressió, especialment en els darrers 
mesos. On creus que ha estat la clau 

d’aquesta progressió?
La confiança i relaxar-me. La millora de 
la sortida encara ho ha de ser més i el 
nou trineu. Tot i així esperava una mica 
més d’aquesta última temporada, però 
diferents problemes en les diferents 
copes no m’han permès rendir al màxim 
nivell.

I a la fi, què ha estat el millor d’aquests 
quatre anys?
El dia a dia, el creixement com a persona 
i la lluita per progressar dins i fora de la 
pista. Vancouver ha estat la conseqüèn-
cia d’un treball fet durant quatre anys. 
Seria injust quedar-me només amb 
l’experiència dels Jocs.

Actualment, és suficient el suport dels 
sponsors o són imprescindibles els 
ajuts públics?
El tema sponsors és complicat. Jo crec 
que hauria de ser 85%-90% d’ajuts 
públics i la resta sponsors. És un esport 
olímpic i es necessita d’una infrastruc-
tura per a treure atletes i això només es 
pot fer a partir de les institucions.

I, ara, amb la teva mirada enfocada 
vers els propers Jocs Olímpics de 
Socchi 2014, com et planteges aquesta 
nova etapa?
Ara vénen els mesos claus. Toca lluitar 
per aconseguir les eines per poder estar 
més amunt. No vull estar els pròxims 
anys navegant entre el 27 i el 23 a la 
Copa del Món. Toca el moment d’exigir 
resultats, però només es pot fer si tens 
les eines per treballar com un profes-
sional: jna beca en condicions, que el 
preparadors tinguin un reconeixement 
econòmic, un entrenador propi de gel, 
bon material,... un projecte amb cap i 
peus. Sense això, serà complicat tenir 
una etapa competitiva i arribar a Socchi 
a competir per fer un bon resultat. 

ENTREVISTA
AMB ANDER MIRAMBELL

Després de la seva participació a les olimpíades de Vancouver 2010, l’esportista de 
Skeleton Ander Mirambell (Calella, 1983) ens explica de primera mà la seva experiència 
olímpica, on el passat mes de febrer va fer història en ser el primer esportista de l’Estat 
en participar en aquesta modalitat d’uns Jocs Olímpics d’hivern. Mirambell va acabar 
classificat en 24a posició, a només 5 dècimes del Top20.



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

¡ATENCIÓN! 
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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

EMPRESA DE COSMETICOS 
PRECISA PERSONAL. 
HORARIO FLEXIBLE. 

Marta 666.83.25.34

SENYORA AMB COTXE 
BUSCA FEINA, 

de la llar, cuidar gent gran, 
portera, nens,... 

Tel. 645.698.456

SE BUSCA
AYUDANTE DE 

COCINA 
español,

con don de gentes, 
para Domingos.
Vehículo propio. 

Tel. 675.868.484

MULTINACIONAL DE ENERGÍA
PRECISA COMERCIALES, RESPONSABLES 

DE EQUIPO  Y GERENTES
por expansión en la zonas del Vallès.
- Abstenerse sin permiso de trabajo.

- Incorporación inmediata.
- Retribución económica a partir de

1.500 euros mensuales.
- No necesaria experiencia.

- De 18 a 35 años.
- Formación a cargo de la empresa. 

Interesados llamar al

680.157.509 - 693.775.232 Sr. Moreno 

NECESSITEM MONITORS
DE GIMNÀS, 

titulats i amb experiència. 
CEM PREMIÀ. 93.754.90.56

SEÑORA RESPONSABLE 
BUSCA TRABAJO

para hacer tareas domésti-
cas.  Con referencias. 

Tel. 627.358.784



CENTRO PARAPSICOLÓGICO

presenta:

por María Olga Cid Cuadras

                       

ARIES (21/3 al 20/4)
El desplegament de la teva voluntat és 
la teva millor qualitat, aquest és el teu 

moment que pots aconseguir els teus objectius 
més ambiciosos. Tot el que comencis aquests dies 
anirà impregnant d’optimisme i il·lusió, a més amb 
les teves ganes de triomfar, pots arribar a les fites 
proposades. 

TAURE (21/4 al 20/5)
Pots transformar el plom en or; es tracta 
d’una alquímia interior que et permet 

canviar algunes situacions que t’estan fent mal. En 
el treball has de posar aquest toc de gràcia que et fa 
falta i no deixar les coses per a l’endemà. 

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)
La passió és el motor de les teves relacions 
però no sempre trobes persones capaces 

de connectar amb aquesta càrrega de sensualitat, 
fes-la més subtil i menys evident. En el treball no 
busquis culpables als contratemps, no pretenguis 
controlar-ho tot. 

SAGITARI (23/11 al 21/12)
Hauràs de multiplicar-te, ja que els com-
promisos amorosos, socials i familiars 

et tindran molt ocupat/da, però probablement ho 
facis tot a gust i feliç. En el treball hauràs  de 
compenetrar-te amb algú amb qui fins a ara no 
et duies gaire bé. 

AQUARI (21/1 al 19/2)
Una situació del passat torna a presentar-
se, amb el que no vas saber solucionar 

aclarir o assumir, aquest és un bon moment per a 
fer creu i ratlla. En el treball no t’entossudeixis a 
imposar les teves idees. Canvia de rumb i adopta 
noves expressions. 

PEIXOS (20/2 al 20/3)
Dibuixa un gran somriure interior quan 
hagis d’enfrontar-te a qualsevol situació 

que requereixi domini de les emocions, sortiràs 
guanyant. En el treball et felicitaran no solament 
pels resultats, sinó pel teu tarannà, és el moment 
de relaxar-te una mica. 

BESSONS (22/5 al 21/6)
Una experiència del passat que no va 
ser resolta pot reclamar la teva atenció. 

Podries passar d’ella o ocupar-te i assumir-la. Tu 
ets qui té l’última paraula. Si no estàs satisfet amb 
la feina, només tens dues solucions o canvies de 
feina o canvies d’estratègia. 

CRANC (22/6 al 21/7)
La teva família podria enfrontar-se als 
teus desitjos i donar-te un ultimàtum, 

el que provocarà els teus ànims. Analitza amb 
calma la situació, tal vegada no estiguin del tot 
equivocats. En el treball si et falta concentració, 
pots atribuir-ho als teus problemes emocionals, 
posa’t les piles. 

VERGE (24/8 al 23/9)
Tens facilitat per a convèncer a la teva 
parella, quan més t’interessa, però també 

has de ser capaç de cedir, quan ella ho desitgi. En 
el treball hi ha coses que et fan sortir de polleguera, 
problemes que no es resolen, de poc et servirà queixar-
te a crits, busca el diàleg. 

BALANÇA (24/9 al 23/10)
És un bon moment per a promoure la 
reconciliació i alliberar-te de sentiments 

foscs que entelen les teves relacions personals. 
Val la pena viure sense rancors ni càrregues. En 
el treball, evita a les persones conflictives, afronta 
els reptes i els canvis amb il·lusió. 

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)
Parlar és la clau, es tracta de buscar el 
diàleg constructiu. Cuida la teva salut i 

porta una vida més sana i ordenada. En el treball 
confia en el teu sisè sentit, si perceps una situació 
poc clara aparta’t. El que pot perjudicar-te no es 
cristal·litzarà, estàs molt protegit. 

LLEÓ (23/7 al 23/8)
Et vindrà bé sortir, veure món i si la teva 
economia no t’ho permet, pots passejar, 

canviar d’aires, de panorama. En el treball, la 
negativa d’un cap a donar-te el que li demanes 
pot suposar-te una gran derrota, no et donis per 
vençut/da, aviat ho aconseguiràs. 

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

TRASPÀS BOTIGA 
D’INFORMÀTICA

40 m2 totalment
equipada i operativa.

5 mesos des de l’obertura. 
Tota documentació i 
revisions en ordre.

Carrer transitat i proper
al centre.

2 activitats declarades amb 
possibilitat d’inclusió o canvi 
de productes. Possibilitat de 

traspàs amb o sense producte. 
9.000 euros negociables. 

Tel. 93.181.82.82



TREBALL

S’OFEREIX COMPTABLE per tasques 
d’organització, administratives i compta-
bilitat. 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: PROFESSOR 
D’IDIOMES (anglès, francès...) per donar 
classes al midgia (12h a 15h). Preferi-
blement 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

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

EMPRESA CONSOLIDADA DEL SECTOR 
IMMOBILIARI precisa persona amb am-
plis coneixements administratius i experi-
ència 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

CENTRE EDUCATIU SITUAT A 
GRANOLLERS PRECISA: PROFESSOR 
DE LLENGUA I LOGOPEDA. Preferible-
ment 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

SEÑORA ESPAÑOLA BUSCA TRABA-
JO PARA TAREAS DOMESTICAS. Tel. 
650.29.94.97

EMPRESA DE COSMETICOS PRECISA 
PERSONAL. HORARIO FLEXIBLE. Marta 
666.83.25.34

SE BUSCA AYUDANTE DE COCINA ES-
PAÑOL, con don de gentes, para Domingos. 
Vehiculo propio. Tel. 675.868.484

NECESSITEM MONITORS DE GIMNÀS, 
titulats i amb experiència. CEM PREMIÀ. 
93.754.90.56

SEÑORA RESPONSABLE BUSCA TRA-
BAJO para hacer tareas domésticas. Con 
referencias. Tel. 627.358.784

 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. Menjador 
sortida balcó, cuina reformada, bany com-
plet, 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. Plaça 
de la Corona. Tel. 661.959.585

LOCAL GRANOLLERS CENTRE. Local de 
145 m2 en venta al c/Pinós de Granollers. 
Condicions negociables. Tel. 639134495

DOSRIUS. Preciosa torre en venta. Tel. 
629.17.03.71

GRANOLLERS. 4 habit, 1 baño, calefac, 
aluminio, gres, cocina reformada. Exce-
lentes vistas. Oportunidad, urge vender. 
186.000 euros.  Tel. 93.861.36.28 

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

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

GRANOLLERS CENTRE. 90 m2, ascensor, 
4 habitacions, reformat, moblat. 275.000 
euros. Tel. 645.78.33.67

OBRA NOVA - CASA UNIFAMILIAR EN FI-
LERA. Granollers - Palou. C/ de la Fabrica. 
Garatge 1 cotxe, 3 habitacions, 1 bany, 1 
lavabo, golfes i jardí. 350.000 euros. Tel. 
93.862.77.22

TRASTER EN VENDA. Tel. 600.776.822

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

VENDA NAU INDUSTRIAL A CORRO 
D’AVALL DE 1.200 M I PATI. Preu de ven-
da 450.000 euros. Tel. 678.563.374

LLOGUER-TRASPÀS

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

ALQUILO HABITACIÓN muy soleada, amue-
blada completa en c/ Girona, con gastos 
incluidos. 290 euros. Tel. 609.73.55.55

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, terres 
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 completo, 
cocina, comedor semi amueblado, patio, 
calefacción, recién pintado, en el centro. 
550 euros/mes. Tel. 665.00.93.76 Mari-
sol

PIS PER LLOGAR. Granollers Cen-
tre. 120m2, 4 hab, menjador, cuina i 
bany. 650 euros. Interessats trucar al 
639134495.

GRANOLLERS. Sant Roc. 45 m2. Refor-
mado, zona peatonal, exter, cocina equip, 
comedor con balcón, 1 habit, baño, ca-
lefac. elec, carpt. exter. aluminio. 550 
euros/mes. Tel. 93.870.36.66

GRANOLLERS. Centro. 80 m2. Reforma-
do. Cocina, comedor, 3 habit, 2 baños, 
carpt. exter. aluminio. Parking y trastero. 
750 euros/mes. Tel. 93.870.36.66

GRANOLLERS. Pizarro. 80 m2. Semi-
nuevo. Cocina equip, lavadero, comedor 
con balcón, 3 habit. (1 suite), baño, carpt. 
exter. aluminio climalit. 670 euros/mes. 
Tel. 93.870.36.66

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



LES FRANQUESES. 11 Setembre. 96 m2. 
Cocina, lavadero, comedor con balcón, 4 
habit. (2 dobles), baño, pav. terrazo, gas 
nat. 650 euros/mes. Tel. 93.870.36.66

GRANOLLERS. Sant Jaume. 60 m2. Se-
minuevo. Recibidor, cocina equip, 2 habit. 
(1 doble), baño, gres, AA. Parking media-
no. 600 euros/mes. Tel. 93.870.36.66

LES FRANQUESES. Verge de la Mercè. 
88 m2. Esquinero, exter, cocina equip, la-
vadero, despensa, comedor con balcón, 3 
habit, baño, gas nat. 600 euros/mes. Tel. 
93.870.36.66

GRANOLLERS. Pl. Torras i Bages. 83 m2. 
Céntrico. Cocina equip, lavadero, comedor 
con balcón, 3 habit, baño, gres, gas nat. 
550 euros/mes. Tel. 93.870.36.66

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

TRASPÀS BOTIGA D’INFORMÀTICA. 40 
m2 totalment equipada i operativa. 5 me-
sos des de l’obertura. Tota documentació 
i revisions en ordre. Carrer transitat i pro-
per al centre. 2 activitats declarades amb 
possibilitat d’inclusió o canvi de produc-
tes. Possibilitat de traspàs amb o sense 
producte. 9.000 euros negociables. Tel. 
93.181.82.82

ES LLOGA PLAÇA DE PÀRKING PER 
COTXE PETIT. Plaça de la Caserna. Tel. 
93.879.15.82, de 8 a 10  del vespre

GRANOLLERS. Pis cèntric a lloguer. 550 
euros. Laura 651.355.723

GRANOLLERS, cèntric, lloguer pis nego-
civivenda equipat, ideal metges, estètica. 
750 euros. Laura 651.355.723

GRANOLLERS Y ALREDEDORES, habita-
ciones en alquiler. Laura 651.355.723

 
  MOTOR

VENC NISSAN MICRA C+C Jordi Lavanda. 
Benzina, 50.000 Km., 1600, 110 cv. Se-
ients de pell. Descapotable. Preu: 10.000 
euros. Mòbil 662.00.55.44

SE REALIZAN TODO TIPO DE REPARA-
CIONES DEL COCHE: chapa y pintura, 
mecánica general, sustitución de lunas, 
preparación ITV. Tel. 670.893.286

SE VENDEN CAMIONES EN BUEN ESTA-
DO. Tel. 607.29.69.22

VENDO SCOOTER PEUGEOT MODE-
LO VIVACITY 50cc. Nuevo (700 km). 
899 euros. Regalo Luma Security. Tel. 
93.870.31.33

PROFESSIONALS

PINTOR. Tel. 690.112.882

SE HACEN TRABAJOS DE CERRAJERIA. 
Rejas, puertas, barandas, etc. Presupu-
esto sin compromiso. Económico. Tel. 
669.486.069 - 630. 215.824

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. 629.621.513

SE OFRECEN CAMIONES AUTONOMOS. 
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. Ha-
vaneres, canço marinera, Festes majors, 
festes de carrer, festes socials-escolars, 
casaments, aniversaris, etc. Informació 
605.68.62.69 (www.mestredaixa.com). 
www.mys-pace.com/mestredaixa

REPORTATGES FOTOGRÀFICS ANGGI. 
Tel. 610.759.383 - angiris@terra.es

SE HACEN TRABAJOS DE Lampisteria, 
Carpinteria, Limpieza de porterias y cris-
tales, Chofer particular para coches y ca-
miones de toda clase de tonelaje. Horas o 
dias. Precios a convenir. Tel. 692.168.017 
- 608.875.853 - 677.233.568

PINTOR ECONÓMICO. Tel. 635.106.282 
Salvador

TRESDCAD. SERVEIS TÈCNICS D’AR-
QUITECTURA. Cèdules d’Habitabilitat 
- Certificats - Consultoria i Assessorament 
Tècnic on-line - Dictàmens - Informes 
- Projectes d’Edificació - Reformes. Pres-
supost sense compromís. tresdcad@coac.
net - Tel. 93.870.31.33 Granollers

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 Bos-
que, 363- (46370) Chiva

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

VARIS

CENTROS EVANGELICOS de ayuda a 
drogadictos, alcohólicos, falta de com-
prensión, de amor, pensamientos de sui-
cidio. Ayuda gratuita. Tel. 93.387.93.31 
- 93.717.26.51

DIANOVA. Asociación dedicada a la reha-
bilitación de drogodependientes. Si tienes 
problemas con las drogas llámanos. Tel. 
902.112234

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

AL-ANON (Familiars de malalts Alcoho-
lisme). Reunions: Tots els Dimecres de 
8 a 10 nit. Parròquia Pares Franciscans 
(Granollers). Informació Tel. 93.3103953

ALCOHOLICOS ANÓNIMOS GRUPO 
GRANOLLERS. Reuniones: Lunes y Jue-
ves 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 NECES-
SITA TENORS I BAIXOS. Assagem els 
dimecres, de 21 a 23 hores. Totes les 
persones interessades poden trucar al Tel. 
93.870.18.52 Pilar Ferrer

VENDO compresor BAUER, para llenado 
de botellas de buceo, seminuevo a toda 
prueba. Trifásico. 750 euros. Granollers. 
Tel. 639.134.495 Miquel

¡SI PAGAS MÁS,... ES PORQUÉ QUIE-
RES! ¿Estás pagando hipoteca, préstamos, 
tarjetas de crédito, etc...? ¿Pagas mucho 
por tus préstamos? ¿ Tienes vivienda de 
propiedad? ¿Quieres pagar menos? Agrupa 
todos tus préstamos en uno y reduce la 
cuota que estás pagando. 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 man-
quen actors-actrius, apuntadors... el que 
t’agradi. Passa pel casal o truca. Senyora 
Angelita, Tel. 687.502.006

ÁTICO EN VENTA
* TODO EXTERIOR.

* ZONA BIMBO.
* PATIO, PARKING

Y TRASTERO.
* MUY CONFORTABLE.

TEL. 93.879.25.03



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€

00010 GRANOLLERS, C/ GIRONA 
CENTRE. Sup UTIL: 63.14 m2,  3 hab. (1 doble,  
2 indiv.),  2 banys compl., menjador-sala d’estar, 
cuina, cambra de rentar, balcó (5,28), arm. encas., 
terres (GRES), tanca. (ALUMINI) amb tranca-
ment de pont tèrmic i oscil·lobatents i la porta 
d’entrada blindada., calefacció, porter automàtic, 
exterior, ascensor. Preu: 228.384,6€

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€� 

01007 LES FRANQUESES DEL VALLES, C/ 
ILLES MEDES , Dúplex de nova construcció en 
venda. 120 m2,  3 hab. (3 dobles),  2 banys compl., cuina 
(EQUIP. AMB ELECTRO.), cambra de rentar, balcó, 
terrassa, arm. encas., terres (PARKET / GRES), fust. int. 
(ROURA), tanca. (ALUMINI), vidres dobles, calefacció, 
aire cond., porta blind., porter automàtic, exterior, 
ascensor, garatge, traster. Preu: 308.506€

01005 GRANOLLERS, C/ PONENT , Dú-
plex en venda SEMINOU. 75 m2,  2 hab. (1 doble,  1 
indiv.), 1 bany compl., 1 bany auxiliar, menjador-sala 
d’estar, cuina, balcó, terrassa (2) 25m2 + 18m2), 
terres (PARKET), fust. int. (LACADA), tancaments 
(ALUMINI), vidres dobles, calefacció, aire cond., 
porta blindada, porter automàtic, exterior, ascensor, 
traster. OPORTUNITAT. Preu: 243.409,90€ 

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€

00033 GRANOLLERS, ILLES MEDES,  
LES FRANQUESES  PISOS  OBRA NOVA, 
LLOGUER OPCIO COMPRA, INFORMI’S. 
PIS, PLANTA BAIXA DE 2-HAB,BALCÓ I 
TERRASSES. Acabats de 1. qualitat, cuines 
equip. amb electro., parkings i trasters opcio-
nals. Vistes panoràmiques, disfruta d’un espai 
verd i tranquil. Preu 227.000€ Consulti’s 
i visiti pis mostre!!!

00165 GRANOLLERS, CENTRE , PIS 
EN VENTA C/ GIRONA. 3 hab. (1 doble,  
2 indiv.),  1 bany compl., menjador-sala d’estar, 
cuina (EQUIPADA), safareig, balcó, terres 
(GRES), fust. int. (FAIG), tanca. (ALUMINI), vi-
dres dobles (CLIMALIT), calefacció, aire cond., 
porta blindada, porter automàtic (VIDEO-
PORTER), ext., ascensor, garatge (INCLÒS), 
traster (INCLÒS). Preu: 186.313,75€ �

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€ � 

01026 GRANOLLERS, FONT VERDA , 
Dúplex de nova construcció en venda. 107 m2,  3 
hab. (1 doble,  2 indiv.),  3 banys compl., menjador-
sala d’estar, cuina equip., estudi,cambra de rentar, 
terrassa, terres de parket i gres, fust. int. de cedre, 
tanca. alumini, vidres dobles, calefacció, instal.
lació aire cond., porta blind.,video porter, exterior, 
ascensor, garatge. Preu: 385.000,00€ �

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€�







Albania
Alemania
Andorra
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Lisboa
serveix de tres funiculars i un 
elevador  (Santa Justa) per 
desplaçar-se habitualment. La 
part occidental de la ciutat 
està ocupada pel Parc Fores-
tal Monsanto, un dels parcs 
urbans més grans d’Europa 
amb una àrea de gairebé 10 
quilòmetres quadrats.

Població
Al voltant dels 550.000 ha-
bitants.

Clima
Lisboa gaudeix d’un clima 
mediterrani, amb estius ca-
lents i secs i temperatures 
que ronden els 28 graus, amb 
mínimes de 16 a 18. Els hiverns 
són plujosos i frescos; mentre 
que la tardor i la primavera 
són suaus.

Compres
Algunes de les compres típi-

Superfície
83,84 km2. 

Ubicació
És la capital més occidental de 
l’Europa continental.Es troba 
a l’oest del país, a la costa de 
l’Oceà Atlàntic.

El centre històric de Lisboa 
està format per set turons. 
És per això que  la ciutat se 

ques en una visita a Lisboa 
són els brodats, la ceràmica, 
vaixelles, mantes, tovalloles, 
articles de pell, objectes de 
ferro fotjat,

Cuina
Són especialitats típicament 
de Lisbao les ‘pataniscas de 
bacalhau’, les sardines, i els 
famosos dolços ‘pastéis de 
Belém’.

Viatgem

Considerat el bressol del fado, el 
barri d’Alfama està configurat amb 
tot un seguit de carrerons estrets. 
Miraculosament, va sobreviure al 
devastador terratrèmol de 1755. 
És a l’Alfama es troba la majoria 
de locals de fado. En aquesta zona 
es troba la Catedral i el Castell 
de Sao Jorge.

El Barri Alt és una àrea del centre de 
Lisboa. És un districte comercial i una de 
les principals zones de lleure nocturn. 

A la ribera del Tajo, es troba el barri de 
Belém. La seva principal atracció turística 
és el Mosteiro dos Jerònims (el monestir 
dels Jerònims). La seva construcció va 
començar al 1501 i es van tardar 70 
anys en acabar-lo. És el millor exemple 

Lisboa, la capital de Portugal, és una 
ciutat amb un encant especial. Els pas-
sejos pels carrers costeruts de l’Alfama 
que porten al Castell de Sao Jorge 
és tota una experència. Des d’aquest 
monument, que és situat en el turó 
més alt, es contempla una de les vistes 
més boniques de l’urbs.

El nucli històric es divideix bàsicament 
en quatre barris: Vaixa, Alfama, Alt i 
Belém.

El Barri Baixa és considerat el cor 
de la ciutat. Es troba sobre les ruïnes 
de l’antiga ciutat que va destruir el 
Terratrèmol de Lisboa de 1755 i la 
seva nova planificació va ser obra  del 
Marquès de Pombal. En aquesta zona 
trobem monuments interessants com 
el Teatre Nacional Senyora Maria II i la 
Praça do Comércio i el Rossio.

del que s’ha denominat estil manuelí, 
amb influències gòtica i renaixentista. 
Les restes de Luís de Camões, autor de 
l’obra Os Lusíadas, poden ser visitats 
en el monestir, on reposen junt amb 
els de Vasco da Gama. Molt a prop del 
monestir es troba la Torre de Belém i 
és en aquesta zona on també hi ha la 
pastisseria on van crear els famosos 
pastissets de Belém.

Dos ponts uneixen la ciutat amb l’altra 
vora: el Pont 25 d’abril, inaugurat el 
1966 amb el nom de Pont Salazar 
i posteriorment rebatejat segons la 
data de la Revolució dels Clavells, i 
el Pont Vasco da Gamma, inaugurat 
el maig de 1998 i amb 18 km de 
longitud, el més llarg d’Europa i un 
dels més llargs del món.



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.

Rostisseria

MENÚ FEINERS (2 PLATS) 6€

Si no te ganes ni temps de cuinar, 
encarregui’ns el seu menjar

MENÚ FEINERS (2 PLATS) 6€

C/ Francesc Macià, 1 d.  08186 Lliçà d’Amunt
btreche@hotmail.com
Horari d’hivern de dimecres a diumenge de 
10:00h a 15:30h
Fixe: 93 841 52 98



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

VALLÈS SERVEI
SERRALLERS

Tel. 93.849.97.63
Mòbil 649 82 81 50

SERVEI
24 h

SERVEI
24 h

Administració de finques 
Advocada

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

Mòbil 610 759 383
E-mail: angiris@terra.es
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llar i serveis
eltotgranollers

llar i serveis

El mundo de la pareja es complicado,
juntos podemos resolver tus dudas e
inquietudes del día a día. Es posible.

Llámame no estás solo/sola
(horas concertadas)

Teléfono: 689851255

EL MUNDO DE FANNY
ASESORA SENTIMENTAL
EL MUNDO DE FANNY

ASESORA SENTIMENTAL



Guardamuebles, des mon ta je, montaje Y 
ajustes. Traslado de ofi cinas, etc.

Servicio de ele va dor 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 MU DAN ZAS
DE MUE BLES

LOCALES, NA CIO NA LES
e IN TER NA CIO NA LES

REGALE A SUS PA DRES O FAMILIARES
(SUS ME JO RES MO MEN TOS...). VEA EN 
EL TV, CON SU DVD LA PE LÍ CU LA DE SU 

VIDA, CON SUS FOTOS DE SIEM PRE.
TEL. 629 62 15 13

llar i serveis
eltotgranollers

llar i serveis

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€

    

 MAYTE - TAROT

 . Consultas 
 . Atención privada

 . Rituales personalizados

 Tel.: 806.433.719 - 806.556.287
 689.851.255 

 (precio llamada 1,16€ red fi ja 1,51€ mòbil)



Plaça Lluís Perpinyà, 1  Granollers  T 938 606 073

 JOIERIA LLUÍS PERPINYÀ

alguna joia; d’aquesta manera, 
s’aconsegueix confi dencialitat, 
ja que ningú sabrà si entra, per 
vendre o per comprar”, afi rma el 
director de botiga. 

L’experiència en aquest sector, els 
ve des de fa molt anys, “nosal-
tres vàrem ser dels primers en 
introduir aquest tipus de negocis 
a Catalunya, fa mes de 40 anys”, 
explica Castro. 
Tot plegat, fa que la Joieria Lluís 
Perpinya, dirigida per en Paul 
Castro, sigui el millor lloc tant per 
vendre com per poder tenir aque-
lla joia que sempre havia volgut, i 
mai havia pogut: “no només te-
nim joies, també disposem d’una 
bona col·lecció de rellotges de 
primeres marques”.

Al centre de Granollers, a la zona 
comercial, s'hi ha ubicat un co-
merç ben particular: “no només 
comprem or sinó que també ve-
nem joies”, diu en Paul Castro, 
encarregat de la botiga. I això és 
el que diferencia la Joieria Lluís 
Perpinya de la resta de botigues 
que es dediquen a la compra d’or. 
“En vendre joies de segona mà a 
molt bon preu, podem valorar les 
joies que comprem mes enllà del 
simple fet de ser joies d’or, així, 
li podem pagar mes que ningú”, 
diu en Paul.

Però, és un bon moment per ven-
dre ara l’or? “En èpoques de crisi 
és quan el preu de l’or assoleix 
el seu preu mes elevat, i quan 
es pot obtenir mes benefi ci”, co-

menta Paul Castro. Aquí es on la 
seva fi gura té més protagonisme: 
no són simples compradors d’or, 
sinó que també li aconsellen la 
forma de treure-li el millor profi t. 
El tracte personal és la seva sen-
ya d’identifi cació. 

Un altre tret diferenciador de la 
resta de les botigues del mateix 
gènere, és la mateixa botiga. La 
decoració recorda Nova York, amb 
la combinació, molt ben encer-
tada, dels colors negres, blancs 
i platejats. Tot plegat fa que la 
persona que entra a la botiga 
es senti ben a gust, en un am-
bient acollidor, i gens marginal. 
“Tractem igual tant a la per-
sona que ve a vendre el seu or, 
com aquella que ve a buscar 

Apunts
Defi neix-te
Intento viure la vida
al màxim,
disfrutant de
cada moment
 

Un llibre
Desde mi cielo,
d'Alice Sebold
 
Una pel.lícula
Moulin Rouge
 
Un viatge
Nova York
 
Una joia
un bon rellotge
 
Un somni
Seguir enamorat als 
90 anys com el
primer dia



article

Si els diners públics es destinen a sancionar als propietaris dels animals sense iden-
tificar i aturar els naixements incontrolats la xifra es reduirà dràsticament. 
Des de començaments d’any, la SPAM ha entrat en els seus refugis 58 cadells de gos 
i es prepara per rebre centenars de cadells de gat, que ben aviat, amb la primavera, 
col·lapsaran la protectora. Aquesta història es repeteix any rere any sense que cap 
administració destini els recursos econòmics a aturar la situació. 
La SPAM fa el servei de recollida i acollida a 31 municipis catalans que destinen un 
total de 800.000€ perquè la protectora s’encarregui d’aquesta gestió. La xifra és 
desorbitant però el que ens ha de posar en alerta és que aquesta quantitat serveix 
tan sols per mantenir els animals mentre se’ls troba una família, “és a dir, només 
serveix per mantenir ”, afirma la presidenta Sílvia Serra, “és com un got foradat que 
vols omplir d’aigua sabent que mai no ho aconseguiràs”.  
“En èpoques de retallades pressupostàries i d’estalvi és incomprensible que els mu-
nicipis no pensin seriosament a reduir despeses i ser més efectius sense donar un 
pas enrere, quan és totalment possible fer-ho”, diu Serra. Per aconseguir-ho, només 
caldria aplicar la llei i sancionar els propietaris dels animals que els passegen sense 
dur-los identificats. “Considerem que més de la meitat dels gossos que viuen en els 
nostres refugis s’han perdut. Si duguessin xip, serien retornats en pocs dies. Però 
la realitat és que es queden en els nostres refugis de per vida perquè no sabem qui 
és el seu propietari”, recorda la presidenta de l’entitat. 

La SPAM demana als governs que apliquin les sancions per no identificar els ani-
mals de companyia com es fa amb les infraccions de trànsit i alcoholèmia. “A més, 
no podem amagar el fet que un gos perdut a la carretera pot provocar accidents i la 
mort dels qui se’l creuen”, afegeix. 

ESTERILITZACIONS SUBVENCIONADES
L’altre punt fort per acabar amb aquesta situació és subvencionar les esterilitza-
cions de gats i gossos per aturar les cadellades incrontrolades que col·lapsen cada 
any els refugis.
L’entrada massiva de cadells que està vivint i viurà la protectora en les properes 
setmanes és el que fa entendre que no es treballa en prevenció. “Els diners públics 
s’haurien de destinar al benestar dels animals que s’han d’acollir per motius totalment 
justificats, com succeeix a Europa” , afegeix Serra, “però sembla ser que ara per ara, 
els governs prefereixen continuar tancant els ulls i la ment abans aportar solucions 
preventives al problema que sempre acaba generant despesa publica”.
Malauradament, aquest mínim control de la situació de l’animal de companyia a casa 
nostra l’acaben pagant els ciutadans a través dels impostos o de la pròpia butxaca, 
en el cas d’aquells que col·laboren voluntàriament amb les entitats proteccionistes 
a través de donacions o de fer-se socis o padrins. 

SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARÓ

EL PREU DE LA IRRESPONSABILITAT I DE L’ABANDONAMENT ASCENDEIX A 800.000€



Empresa Certificada
ISO 9001/2000
EC - 0629/06

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. 285.000,00€ 47.420.010 ptes

PI-0737 PIS EN VENDA AL C/CORRÓ DE 
GRANOLLERS. 82m2., 2hab (abans 3), bany, 
menjador-sala i cuina tot un ambient, cale-
facció, parquet, tot reformat, balcó, traster, 
pocs veïns. Sol de mati i tarda. 176.000,00€ 

29.283.936 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-0740 PIS EN VENDA A ZONA PARC DE 
PONENT. 75m2., 3hab. dos  dobles, bany 
complet, cuina amb safareig, calefacció, aire 
condicionat, tancaments d’alumini, balcó. 
174.000,00€ 28.951.164 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-0713 PIS SEMINOU EN VENDA 
C/RIERA DE CANOVELLES. 100m2., 
3hab.grans una és suite, 2 banys 
complets, menjador-sala, cuina-office 
amb safareig, aire condicionat, tot 
exterior, solejat, zona enjardinada amb 
piscina comunitària. 226.000,00€ 

37.603.236 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

CA-0083 OPORTUNITAT!! CASA UNIF. 
EN VENDA A LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS. 200m2 const., 60m2 de pati, 
P.baixa: garatge, menjador-sala, cuina-
office, lavabo. P.primera: 4 hab.dobles 
una és suite, 2 banys, P.estudi: Estudi 
diàfan, traster i terrassa solarium. 
Zona comunitaria amb jardí i piscina.  
378.000,00€ 62.893.908 ptes

FEM PROJECTES PER
REFORMES INTEGRALS

PI-0728 PIS A LLOGUER AL CAMÍ ROMÀ 
DE GRANOLLERS. 65m2., menajdor-sala, 
cuina, safareig, 2 hab., bany complet amb 
dutxa, totalment reformat, calefacció, 
aire condicionat, s/ascensor. 530€/mes 
despeses inclosses. 88.185 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

PRECISEM
HABITATGES DE
LLOGUER PER

CARTERA DE CLIENTS

PI-0723 OPORTUNITAT PIS SEMINOU 
EN VENDA A ZONA DE LA TORRETA. 
75m2., 3hab., menjador-sala, cuina-office, 
bany complet, parquet, calefació, armaris 
encastats, bona orientació, traster de 
12m2 i pàrking inclossos. 222.500,00€ 
37.020.885 ptes






