
SORTEIG D’UN ‘KIT’ DE GUITARRA ELÈCTRICA

La teva botiga de música al Vallès
és a Granollers

Aquest Nadal compreu a preu de rigorós
comptat a 6 mesos sense interessos

Si encara no heu fet la carta als Reis... participeu en
el SORTEIG d’ i guanyeu un

(guitarra elèctrica tipus Strato, ampli�cador de 10W amb funda, corretja, cable i pues)

Valorat en
200

Envieu aquesta butlleta a EL 9 NOU, pl. de la Catedral, 2 - 08500 VIC
abans del 31 de desembre de 2010 i indiqueu la referència: GUITARRA

Nom i cognoms ...................................................................................................................................

Tel. ................................................................ Població .........................................................................

Subscriptor:   SÍ             NO Col·labora:

‘kit’ de guitarra elèctrica

Alfons IV, 86 - 08400 Granollers - Tel. 93 870 01 66
ume.granollers@unionmusical.es

Divendres, 31 de desembre de 2010
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L’equipament de Granollers ha canviat el sistema de compra per la queixa d’un veí en cadira de rodes 

El Teatre Auditori guardarà seients de 
costat per a minusvàlids i acompanyants
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Els sis seients per a minusvàlids i acompanyants estan a la fila vuit –on hi ha un passadís més ample, a la fotografia–

Granollers

EL 9 NOU

A partir d’ara els especta-
dors del Teatre Auditori de 
Granollers (TAG) que es 
desplacen en cadira de rodes 
podran comprar dues entra-
des de costat per seure a prop 
del seu acompanyant. Fins 
aquesta setmana, qualsevol 
persona amb mobilitat reduï-
da podia tenir accés a una de 
les quatre butaques de la fila 
8. Si volia seure al costat de 
l’acompanyant, però, havia 
de comprar dues butaques 
separades i esperar fins poc 
abans dels espectacles que 
alguns dels seients restants 
reservats de la fila 8 quedes-
sin buits. Per evitar l’incer-
tesa, la majoria de gent amb 
minusvalidesa, però, optava 
per veure l’espectacle en la 
cadira de rodes i deixar la 
seva butaca a l’acompanyant. 
Des d’aquesta nova tempora-
da això no passarà.

El TAG ha optat per passar 
de quatre seients reservats 
per a persones en cadira de 
rodes a tres, però amb tres 
més guardats al costat per als 
acompanyants. El canvi en el 
sistema de reserva d’entra-
des per a persones amb mobi-
litat reduïda ha estat motivat 
per les queixes d’un usuari 
a través d’aquest periòdic. 
Es tracta d’Òscar Giménez, 
un veí de Granollers que es 

desplaça en cadira de rodes, 
sorprès i molest perquè no va 
saber fins a mitja hora abans 
de l’espectacle Brodas Bros, 
al novembre, si podria seure 
al costat de la seva parella. A 
l’hora de comprar l’entrada, 
va veure’s obligat a triar dos 
seients separats, un per a ell 
a la fila 8 i un altre a la fila 14 
per a la seva parella. Segons 
Giménez, no s’hi havia trobat 
mai en cap altre teatre. 

L’equipament de 
Granollers va consultar 
altres teatres catalans sobre 
el mètode de reserva en 
aquests casos. Des del teatre, 

admeten que la prospecció 
no els va donar gaires resul-
tats, ja que “els altres teatres 
funcionen com fins ara el 
de Granollers”.  “Ens han dit 
que la gent es queda asse-
guda a les seves cadires de 
rodes, i l’acompanyant ocupa 
la butaca reservada per a la 
persona amb minusvalidesa”, 
expliquen fonts de l’equipa-
ment públic. “No ens havíem 
trobat fins ara amb cap usua-
ri en cadira de rodes que vol-
gués seure en una butaca”, 
admeten. Giménez, manté, 
com ja va explicar en aquest 
periòdic,  que quedar-se 

assegut a la cadira de rodes 
és “com si a una persona que 
camina el posessin dret”. El 
TAG ha recalcat la sensibili-
tat que té amb les persones 
amb minusvalidesa i el desig 
que la gent s’adreci al teatre 
“i hi estigui feliç”. Giménez, 
però, diu que el canvi que 
ha fet el teatre auditori és 
un “pegat”. “Segueix sense 
complir la normativa, segons 
la qual el 5% de les entrades 
han d’estar reservades a per-
sones amb mobilitat reduïda. 
Li falta bastant per estar a 
l’alçada d’altres centres en 
accessibilitat i en tracte”. 

S’instal·len gronxadors 
de nens petits al parc 
de Can Corominas, a 
Sant Fost
Sant Fost de C.

L’Ajuntament de Sant Fost 
de Campsentelles ha instal-
lat dos gronxadors amb cis-
tella per a nens petits al parc 
de Can Coromines, ja que 
fins ara només n’hi havia per 
a usuaris més grans. A banda 
dels dos jocs, amb un pressu-
post de 1.900 euros, també 
s’han engegat projectes de 
neteja, com ara arranjaments 
de voreres al carrer Tenor 
Viñas, a l’avinguda Antoni 
Gaudí. Més endavant, es pre-
veu fer actuacions al carrer 
Vall de Boí. També s’han ini-
ciat els treballs de poda que 
acabaran a mitjan gener. S’in-
dicarà als carrers les dates 
concretes del treballs perquè 
els veïns en tinguin coneixe-
ment i puguin retirar el seus 
vehicles.

Incorporen una 
nova màquina de sal 
contra les gelades a 
Caldes de Montbui
Caldes de Montbui

L’ajuntament de Caldes de 
Montbui ha incorporat una 
màquina de sal amb l’objec-
tiu de minimitzar els riscos 
en cas de possibles nevades 
i gelades. La màquina, que 
ha tingut un cost de 3.200 
euros, servirà per escampar 
sal als carrers del nucli urbà 
i dels barris extraurbans que 
tenen més risc de gel. La 
Policia Local i la Protecció 
Civil seran els encarregats de 
realitzar aquesta tasca pre-
ventiva. 


