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Rosa Fernández i Andrés Martínez han estat els responsable de la botiga en els darrers anys

Els actuals responsables de la botiga de discos no podien fer front a les poques vendes

Disc K7 de Granollers tanca les 
portes després de més de 20 anys
Granollers

El 9 NOU

La botiga de discos Disc K7, 
de Granollers, tancarà defi-
nitivament les portes aquest 
divendres després de més de 
20 anys de servei a la ciutat 
amb la promoció de la músi-
ca. Els responsables actuals 
de l’establiment situat a les 
galeries Sant Carles, Rosa 
Fernández i Andrés Martínez, 
han decidit tancar perquè la 
situació ja era insostenible. 
“Des de fa un any i mig que 
ja no cobràvem cap sou. Fins 
llavors encara en teníem 
per cobrir les despeses, però 
ara ja no”, explicava aquesta 
setmana Fernández, que es 
va posar al capdavant de la 
botiga el 2005, quan va plegar 
el seu anterior propietari i 
fundador, Xavi Garriga. “Jo 
vaig començar a treballar a 
Disc K7 fa més de 20 anys, 
quan ja en feia dos o tres que 
era obert. I des de llavors 
ja sempre hi he estat vin-
culada”, recorda amb molta 
tristesa l’actual responsable 
de l’establiment, que durant 
tot aquest temps ha vist com 
alguns clients han crescut 
conjuntament amb la botiga. 
Al costat d’alguns d’aquests 
clients i de molts amics, els 
responsables de la botiga van 
celebrar dissabte una festa de 
comiat que va comptar també 
amb l’actuació de la banda 

barcelonina 77.
 Fernández assegura que 

actualment “la majoria de la 
gent no valora el format físic  
de la música i no vol com-
prar”. Segon ella, el problema 
principal és el de la incultu-
ra: “No s’ha sabut transmetre 
que darrere de tot això hi ha 
una feina, i que aquesta feina 
té un valor”. 

Amb el tancament de Disc 
K7 no només tanca una boti-
ga, sinó un lloc de trobada 

en què els seus responsables 
sempre han intentat trans-
metre l’amor per la música 
i construir un espai on es 
pogués viure aquest amor 
amb tota la seva intensitat. 
La botiga estava especialit-
zada en música rock, roots, 
heavy, soul, funk, garatge, 
blues o punk, però sobretot 
li interessava buscar nove-
tats interessants, encara no 
estiguessin editades al país, i 
en reedicions de petites joies 

publicades fa anys però poc 
conegudes.

 Però a més de vendre 
discos, en els darrers anys 
Disc K7 també ha organitzat 
concerts, ha punxat en dife-
rents sales i ha col·laborat 
en diferents esdeveniments. 
Una de les darreres mogudes 
organitzades per la botiga de 
Granollers va ser el Record 
Store Day, que va portar 
actuacions musicals a dife-
rents punts de la ciutat.

Partenaire tanca 
el curs amb un 
‘team match’

Granollers

El 9 NOU

L’escola Partenaire de 
Granollers celebrarà diu-
menge la festa de final de 
temporada 2010/2011 amb 
un team match o concurs de 
ball de saló per equips. L’acte 
començarà a les 5 de la tar-
da al nou Pavelló d’Esports 
del Congost, al carrer Maria 
Palau. Serà una competició 
entre quatre equips, cadas-
cun dels quals format per 
16 parelles procedents de la 
mateixa escola. A cada equip 
hi haurà representants de 
tots els nivells del centre, 
des del primer nivell de ball 
social, només amb nou mesos 
d’experiència ballant, fins 
a la màxima categoria de 
ball esportiu, amb parelles 
campiones i finalistes als 
Campionats d’Espanya i de 
Catalunya. 

Cada equip prepararà una 
presentació inicial basada 
en els esports olímpics per 
donar a conèixer els com-
ponents del seu equip. La 
millor presentació obtindrà 
un premi per a tot el grup. 
Es ballarà tot tipus de balls, 
estàndards i llatins, fins a 
un número aproximat de 
90 balls. Dins la mecànica 
d’aquest tipus de concurs el 
guanyador serà l’equip més 
complet en cada una de les 
modalitats.

La UCIC celebra una 
nova edició de Fora 
Botiga, a Caldes

Caldes de Montbui

La Unió de Comerciants i 
Industrials de Caldes cele-
brarà aquest diumenge una 
nova edició de Fira Botiga. 
Els comerciants socis de Cal-
des Centre Comercial ompli-
ran de parades l’avinguda Pi i 
Margall des del carrer Homs 
fins al carrer Sant Salvador 
de les 10 del matí a les 9 del 
vespre. Amb aquesta fira, 
els habitants de Caldes i de 
les rodalies poden conèixer 
els nous comerços que s’han 
establert al municipi, men-
tre que els comerciants ja 
establerts fidelitzen els seus 
clients.

La caminada nocturna 
de Mans Unides, 
aquest divendres

Granollers

La caminada nocturna soli-
dària de Mans Unides es farà 
aquest divendres després que 
se suspengués la setmana pas-
sada per la pluja. La caminada 
acabarà amb música.

El Taller Sarandaca, en una fira 
d’escenografia i arquitectura teatral
Granollers

El taller Sarandaca de Granollers participa 
des de dijous i fins diumenge en la dotzena 
Quadriennal de Praga d’escenografia i arqui-
tectura teatral. Durant la fira, el taller estarà 
l’estand de representació espanyola. Aquest 

divendres Ramon Aimedes té previst mode-
lar en directe per al públic. La Quadriennal 
de Praga és el certamen internacional més 
important del món en l’àmbit tècnic i creatiu 
de les arts escèniques. La representació espa-
nyola ha estat comissariada per Ramon Ivars, 
que ha volgut mostrar a tot el món el treball 
que realitzen 12 tallers d’arreu de l’Estat 
espanyol. A la foto, una escultura d’Aumedes.

Segona Fira d’Herbes 
Remeieres del parc de 
la Serreta

Cardedeu

El parc de la Serreta de 
Cardedeu acollirà aquest 
dissabte la segona edició de 
la Fira d’Herbes Remeie-
res i Aliments Ecològics. A 
banda de l’exposició i venda 
d’aquest tipus de productes, 
al llarg de tot el dia es faran 
altres activitats com un 
concurs fotogràfic, un taller 
d’elaboració de licors d’her-
bes d’estiu a càrrec d’Enrica 
Renter, diferents tastos de 
productes, una mostra de 
ball de bastons a càrrec de la 
colla bastonera infantil de 
Cardedeu, una passejada per 
conèixer les plantes reme-
ieres de l’entorn o un sopar. 
La fira està organitzada per 
l’Associació de Veïns del Bar-
ri del Poble Sec, Cardedeu 
Autosuficient,  Cardedeu per 
un Món Millor, Cardedeu 
Vital, la Unió de Botiguers 
de Cardedeu i l’Ajuntament.


