
1

126BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS
FEBRER DE 2015

25.000 EXEMPLARS | EDICIÓ GRATUÏTA

Reportatge
L’Ajuntament es fa 

més transparent 
obrint les dades a 

la ciutadania

Actualitat
El Museu de Granollers exposa objectes 

que van patir l’esclat atòmic a 
Hiroshima i Nagasaki

Granollers, les Franqueses, Lliçà d’Amunt 
i Canovelles tindran servei de taxi conjunt

Granollers, Ciutat del Bàsquet Català 2015

Entrevista
Lluís Pérez, 

Miquel Fernández 
i Elsa Hackett, 

cantants 
d’In Crescendo



GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | FEBRER DE 2015

2

27

Edició: 
Ajuntament de Granollers

Direcció:
Montse Garriga

Redacció:
Lídia Garcia
Imma Juncà
Montse Milà
Míriam Torres

Fotografia:
Pere Cornellas
Toni Torrillas

Disseny:
www.faino.com

Maquetació:
Paco Castilla
Josep Nogués 

Impressió:
Impremta Pagès

Tiratge: 
25.000 exemplars
Exemplar gratuït

DL: B-13.957-80

“Ajudeu-nos a millorar la distribució” 
si sou ciutadà/ana de Granollers i per qualsevol motiu no 
rebeu aquest butlletí cada mes a casa vostra, o el rebeu 
en mal estat, feu-nos-ho saber trucant al 93 842 66 15 o 
enviant un missatge de correu electrònic a:
premsa@ajuntament.granollers.cat

D E  F E B R E R

SUMARI

4-5
REPoRTATGE
L’Ajuntament es fa més transparent 
obrint les dades a la ciutadania

6-14
ACTuALITAT
El Museu de Granollers exposa 
objectes que van patir l’esclat atòmic 
a Hiroshima i Nagasaki

Granollers, les Franqueses, Lliçà 
d’Amunt i Canovelles tindran servei 
de taxi conjunt

Granollers, Ciutat del Bàsquet Català 
2015

15-19 
PRoGRAMACIó CuLTuRAL
El Rengle

20-21
ENTREvIsTA
Lluís Pérez, Miquel Fernández i Elsa 
Hackett, cantants d’In Crescendo

22-23
ELs GRuPs MuNICIPALs oPINEN

Portada: vista de Granollers des de la serra de Ponent. 
Fotografia: Pere Cornellas

segueix-nos 
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    @granollers

Tota la informació  
de la ciutat a: 

www.granollers.cat

PRoPER BUTLLETÍ

> Cada mes podeu 
descarregar-vos a  
www.granollers.cat el 
butlletí de forma fàcil 
i ràpida. A la web mu-
nicipal també trobareu 
tots els butlletins 
editats. 
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Lluís Pérez i Miquel Fernández
> Membres del cor granollerí In 

Crescendo, nascut fa 6 mesos 
per concursar al programa de 
televisió Oh Happy Day

> Un cor integrat per 13 nois i 
noies de 16 a 24 anys, formats 
musicalment, la majoria, a 
l’escola Amics de la Unió de 
Granollers 

> Després de guanyar el 
concurs televisiu, afronten 
ara una agenda de concerts 
atapeïda. Passat Setmana 
Santa actuaran al Teatre 
Auditori de la ciutat

TELèFoNS D’INTERèS

ABs GRANoLLERs oEsT –  938 468 328
CANovELLEs

ABs GRANoLLERs CENTRE 93 860 05 10 

ABs GRANoLLERs NoRD –  93 861 80 30
LEs FRANQuEsEs

ABs GRANoLLERs suD 93 879 16 25
sANT MIQuEL

HosPITAL 93 842 50 00

AMBuLÀNCIEs – uRGÈNCIEs 112

ATENCIó A LEs DoNEs EN 900 900 120
sITuACIó DE vIoLENCIA 

BoMBERs 112

Mossos D’EsQuADRA 112 / 93 860 85 00

PoLICIA LoCAL 93 842 66 92 

PoLICIA NACIoNAL estrangeria 93 861 48 50
 DNI o passaport 93 861 48 50

EsTABANELL I PAHIsA 900 154 444
(AvARIEs)

FECsA-ENDEsA (AvARIEs) 800 760 706

GAs NATuRAL (AvARIEs) 900 750 750

REPsoL – BuTANo (AvARIEs) 901 12 12 12

soREA (AvARIEs) 900 304 070 

TANAToRI 93 861 82 30

TAXIs 93 870 30 28

TELEFÒNICA (AvARIEs) 1002

Ajuntament de  010
Granollers. oFICINA  93 842 66 10
D’ATENCIó AL CIuTADÀ (oAC)
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El 17 de febrer de 1910 va ser nomenat fill 
adoptiu de Granollers Dionís Puig i Soler, me-
teoròleg català de renom, considerat el primer 
meteoròleg professional de Catalunya pels 
seus pronòstics als diaris La Publicidad i La 
Veu de Catalunya a finals del segle XIX i prin-
cipis del XX. Dinámica atmosférica y barografía 
de Europa (1913) i La sequía en España y sus 
causas: cambio de su régimen climatológico 
(1905) són dos dels seus treballs més cone-
guts. Puig i Soler, a banda de fer prediccions 
diàries, va inventar un mètode propi sobre 
meteorologia dinàmica per fer prediccions 
a partir de l’observació de mapes isobàrics. 
En la seva teoria va aplicar el principi pel qual el vapor d’aigua es concen-
tra en les conques i augmenta la humitat. Tot i passar una vida dedicada 
a la recerca científica i guanyar nombrosos premis pels seus estudis, 
Puig i Soler va morir als 66 anys en un estat econòmic i de salut lamenta-
ble a la casa on va viure, a la plaça de la Corona de Granollers. 
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FIRA DEL DIsC
Divendres 6 i dissabte 7 de febrer
Tot el dia. Plaça de la Corona 

8a BoDAMARKET. La Fira de les Bodes
Dissabte 7 i diumenge 8 de febrer
De 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h. Roca Umbert

CoL·LECTIu D’ARTEsANs 
DE PRoDuCTEs NATuRALs
Dissabte 7 i 21 de febrer 
Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA D’ARTEsANs
Divendres 13 i 27 de febrer 
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

AssoCIACIó DE PRoDuCToRs 
PER LA QuALITAT DEL vo 
“Acostem el camp”
Dissabte 14 de febrer
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA DE BRoCANTERs
Dissabte 28 de febrer
Tot el dia. Plaça de la Porxada

AssoCIACIó D’ARTEsANs 
ELABoRADoRs DE CATALuNYA
Dissabte 28 de febrer
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes)
Consulteu la data a www.visitgranollers.cat
De 8 a 15 h. Parc Firal

105 
 ITINERARI DE CIUTAT

Granollers bombardejada
Granollers va patir atacs indiscriminats de 
l’aviació feixista. El primer bombardeig, el 31 de 
maig de 1938, va causar nombrosos morts i ferits 
i la destrucció d’una part del centre de la ciutat, 
igual que el segon, l’any 1939. Aquest itinerari 
proposa conèixer alguns dels llocs afectats i la 
visita a un dels refugis antiaeris i a Can Jonch.
L’activitat es farà diumenge 15 de febrer a les 11 
del matí (punt de trobada: Museu de Granollers). 
Preu: 4 € (2 €, jubilats. Gratuït menors de 12 
anys). Cal inscriure’s abans, al tel. 93 842 68 41

Gairebé 70 anys després del llançament de les dues bombes 
atòmiques, que van provocar la mort de 200.000 persones, 
encara són moltes les persones que en pateixen els efectes 
secundaris. Amb l’objectiu de conscienciar sobre el perill de 
les armes nuclears, el Museu de Granollers acollirà de l’11 
de febrer al 8 de març l’exposició produïda pels museus de 
la pau d’Hiroshima i Nagasaki i l’Ajuntament de Granollers, 
“Hiroshima-Nagasaki. 70 anys de la bomba atòmica”, que s’ha 
vist prèviament al Born Centre Cultural.
La mostra recull, entre altres materials, una acurada selecció 
d’objectes d’ús quotidià que van ser recuperats després de 
l’explosió i que mostren els danys causats pels efectes de la 
bomba atòmica.

DIoNÍS PUIG I SoLER vIST PER 
RAMoN CASAS (MNAC)

“Hiroshima-Nagasaki” 
arriba al Museu de Granollers
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REPORTATGE

L’Ajuntament es fa més transparent 
obrint les dades a la ciutadania

Govern obert és el concepte que 
defineix la nova manera d’actuar de les 
administracions més avançades que es 
basa en els principis de transparència, 
participació i dades obertes. El mes 
de desembre la web municipal www.
granollers.cat va ser reconeguda per 
la UAB amb el segell de transparència 
per la informació que posa a l’abast 
de la ciutadania. Ara, l’Ajuntament 
de Granollers fa un nou pas amb la 
implementació del portal de dades 
obertes. Un espai que ofereix dades 
digitals públiques per a que puguin ser 
consultades, processades i reutilitzades 
i permetin crear nous serveis que 
aportin valor social o econòmic.

opendata.granollers.cat és l’adreça web a 
partir de la qual es pot consultar i obtenir 
dades públiques, en format digital i estàndard, 
que l’Ajuntament de Granollers posa a l’abast 
de tothom per informar-se o per crear nous 
serveis. Tant la ciutadania com les empreses 
o altres institucions poden utilitzar aquesta 
informació per desenvolupar serveis gratuïts o 
de pagament que complementin els que ofe-
reix l’administració. Aquest podria ser el cas 
d’aplicacions mòbils, les anomenades app, des-
envolupades a partir del tractament de dades 
sobre diversos temes: medi ambient, salut, mo-
bilitat, etc. Dades, que convenientment treballa-
des, poden propiciar, per exemple, descobrir on 
es pot generar un nou mercat, per la qual cosa 
aquesta eina pot contribuir a fomentar el teixit 
econòmic. Les possibilitats són infinites i el re-
sultat ha de revertir en un millor servei per a la 
ciutadania. És a dir, obrir aquestes dades per tal 
que tothom en pugui fer ús és anar més enllà 
del simple procés de permetre la reutilització de 
la informació: és retornar a la societat les seves 
dades públiques i fomentar que les utilitzi per 
allò que desitgi.

Continguts molt diversos

La informació que ofereix l’Ajuntament de Gra-
nollers a opendata.granollers.cat està organit-

obrir l’accés de dades muni-
cipals a la ciutadania és una 
acció pròpia de les adminis-
tracions més punteres

zada en diferents temàtiques: administració, 
economia i empresa, ciutat i serveis, territori, 
població, mapes...
Dins d’aquests apartats es poden consultar 
continguts molt diversos: l’execució del pressu-
post municipal quant als ingressos i les despe-
ses; les subvencions atorgades a entitats; les 
factures dels proveïdors municipals; veure sobre 
plànol les activitats econòmiques que hi ha a 
la ciutat; les obres públiques programades per 
l’any en curs, el seu cost i a qui s’han adjudicat; 
el plànol dels jocs infantils de tot Granollers; re-
sultats de les mostres d’aigua del riu Congost; 
el padró de vehicles segons la marca; dades 
sobre població, metereològiques, etc.

Dades sense restriccions legals

El tipus de dades que es difonen són les 
registrades, recopilades o generades per 
l’Ajuntament de Granollers o per tercers per 
encàrrec de l’Ajuntament –per exemple, una 
empresa concessionària d’un servei-, excloent 
les que estiguin subjectes a restriccions de pri-
vacitat, propietat, seguretat o que la seva publi-
cació infringeixi la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, o bé aquella dada que tingui regulada 
la seva publicació mitjançant un procediment 
administratiu. 

La nova eina 
permetrà 

rendir comptes 
de l’actuació 

municipal i 
obtenir dades 
que es poden 

traduir en nous 
serveis
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Opendata.granollers.cat és el nou portal de 
dades obertes de l’Ajuntament de Granollers

Rendir comptes

opendata.granollers.cat també permet a 
l’Ajuntament rendir comptes sobre la seva ac-
tuació. “volem un ajuntament transparent, par-
ticipatiu en què la ciutadania pugui seguir el dia 
a dia l’acció municipal de manera directa, clara 
i nítida. A més, amb la voluntat de fomentar la 
participació per a que puguin dir la seva d’una 
manera constant i permanent”, afirma l’alcalde 
Josep Mayoral sobre aquesta nova prestació.
El portal permet a l’usuari registrar-se i així 
poder construir els seus propis gràfics o ge-
nerar els seus mapes a partir dels conjunts de 
dades guardats en el catàleg de dades. Això farà 
possible que científics, estudiants o professors 
i ciutadania en general puguin utilitzar aquesta 
eina per mostrar les dades d’una forma gràfica i 
molt més atractiva.

Tallers per aprendre’n

Per tal que tothom qui ho vulgui pugui treure 
profit d’aquesta nova prestació, l’Ajuntament de 
Granollers ha programat dos tallers, un el 26 de 
febrer i un altre el 26 de març. Els tallers, que 
seran gratuïts, es portaran a terme a la sala 
d’actes de la Biblioteca de Roca Umbert, de 
18.30 h a 19.30 h. Les inscripcions s’hauran de 
fer a la web www.digitalgranollers.cat.

universalitzar l’accés a dades públiques

Aquest projecte d’obrir les dades públiques 
s’anirà completant periòdicament amb nova 
informació. En funció de criteris d’utilitat 
social, disponibilitat i cost d’obrir les dades es 
seleccionarà quines s’obriran i en quin ordre, 
considerant les recomanacions de la Comissió 
Europea en aquest sentit.
A més, les persones usuàries podran fer peti-
cions a l’Ajuntament per publicar noves dades. 
Es tracta, en definitiva, d’universalitzar l’accés a 
dades de la mateixa manera que la web actual 
ha estès l’accés global a documents.

Aspecte d’algunes pantalles
que tindrà el nou portal 

de dades obertes de 
l’Ajuntament de Granollers
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ACTUALITAT

9 dels 13 
equipaments 

participants han 
estalviat més 

d’un 18% en 
electricitat

Des del maig de 2014, s’ha desenvolupat a 13 
equipaments culturals de Granollers el progra-
ma d’estalvi energètic i la campanya “Estalgia”, 
gràcies al suport del projecte europeu Green 
Parnterships, on l’Ajuntament és membre soci 
des de gener de 2013 i fins al maig de 2015. 
Els equipaments on s’ha implantat el programa 
i ha tingut lloc la campanya han estat el Teatre 
Auditori, la Biblioteca Can Pedrals, la Bibliote-
ca Roca Umbert, El Gra, l’Escola Municipal de 
Música Josep M. Ruera, els centres cívics de 
Can Bassa, Nord i Can Gili, el Centre Audiovi-
sual, Can Jonch, el Centre per la Pau, el bar de 
Roca Umbert, el Centre de Formació i Serveis i 
la Impremta municipal.
L’objectiu d’aquestes iniciatives és reduir el 
consum d’energia als edificis públics i donar 
continuïtat a les actuacions del Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses per a l’Energia Sostenible (PAES), 
orientades en un 50 % a la millora de la gestió 
energètica de les instal·lacions municipals i al 
foment de l’eficiència i l’estalvi energètic a les 
activitats econòmiques locals.
La campanya “Estalgia” als equipaments 
culturals ha tingut lloc durant el novembre de 
2014, tot i que des del maig ja s’havien co-
mençat a implantar els programes d’estalvi 
energètic que van comprendre, entre d’altres, 
un diagnòstic energètic bàsic per centre, un 
programa d’actuacions concretes, l’execució de 

Bons resultats a la campanya “Estalgia” 
als equipaments culturals de Granollers

petits projectes d’estalvi energètic, la formació i 
informació a responsables, usuaris, proveïdors 
i empreses i la creació de diversos grups de 
treball per al seguiment i l’avaluació del procés. 
Com a resultat d’aquestes actuacions, durant el 
novembre de 2014 i en comparació amb el no-
vembre de 2013, 9 dels 13 equipaments cultu-
rals han estalviat més d’un 18 % en electricitat, 
11 dels 13 equipaments han estalviat més d’un 
10 % d’aigua i 4 dels 6 equipaments consumi-
dors de gas, han estalviat més d’un 20 %. Així 
mateix, l’estalvi econòmic en electricitat ha 
estat de 7.405 € (un 23 %), en aigua de 308 € (un 
41 %) i en gas de 1.063 € (un 19 %). Així, l’estalvi 
econòmic global en els equipaments culturals 
durant la realització de la campanya ha estat 
d’un total de 8.776 €. 
Com a novetat, la campanya també ha realitzat 
un programa de mesures a cada centre, com 
ara, la millora de la contractació dels subminis-
tres, la climatització, l’enllumenat interior, la 
ventilació, la instal·lació d’aigua i la monitorit-
zació dels consums a partir d’equips de tele-
control instal·lats a cadascun dels equipaments 
participants. 

Estalvi energètic a centres esportius
i escoles públiques

A més del programa d’estalvi energètic als 
equipaments culturals, l’any 2012 va tenir lloc a 
Granollers el campionat d’estalvi energètic a 12 
centres esportius i entre maig de 2013 i febrer 
de 2014 es va dur a terme un programa i la 
campanya “Estalgia” per a l’estalvi energètic en 
17 escoles públiques de la ciutat. 
Pel que fa als equipaments esportius, es va 
obtenir un estalvi energètic global de 6.757,33 
kwh/mes i una reducció de la despesa asso-
ciada al consum energètic amb un promig 
de 963,87 € al mes a cada equipament. A les 
escoles públiques, durant el febrer de 2014 
–en comparació amb el febrer de 2013–, es va 
aconseguir estalviar electricitat amb un promig 
del 19 %, i 8 centres van aconseguir estalviar 
gas i aigua, amb un promig del 20 % i el 17%, 
respectivament, el que va comportar un estalvi 
econòmic global de 7.574 €.
L’estalvi energètic també ha suposat una re-
ducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle associats al consum d’energia en 
els equipaments públics de Granollers. 

Campanya “Estalgia” a la 
Biblioteca Roca Umbert
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Després d’haver estat al Born Centre Cultu-
ral de Barcelona, el dia 11 de febrer arriba al 
Museu de Granollers l’exposició “Hiroshima-
Nagasaki. 70 anys de la bomba atòmica”, una 
producció dels museus de la pau d’Hiroshima i 
Nagasaki, i l’Ajuntament de Granollers, que ex-
plica l’esclat de la bomba atòmica en aquestes 
ciutats japoneses l’agost de 1945 i les conse-
qüències que encara avui té sobre milers de 
persones. 
La mostra s’inaugurarà amb la presència de 
Yoshico Kajimoto, una supervivent (hibahusha) 
dels fets, que aleshores era adolescent i va patir 
l’esclat atòmic mentre es trobava treballant a 
una fàbrica de peces d’avió, a més de 2 km del 
lloc de l’impacte. Des de l’any 2000, Kajimo-
to, que ara té 83 anys, dóna el seu testimoni 
a estudiants i visitants del Museu de la Pau 
d’Hiroshima, i també a l’estranger. Durant la 
seva estada, participarà en xerrades a alumnes 
de segon de batxillerat d’escoles de Grano-
llers, la Garriga i Barcelona, i a la Casa Àsia, 
on l’acompanyarà Jordi Armadans, director de 
Fundipau (5 de febrer). 
L’exposició del Museu de Granollers com-
plementa els panells d’informació sobre els 
efectes de l’explosió en persones, edificis i 
medi ambient, immediats i a llarg termini, amb 
l’exhibició d’una desena d’objectes provinents 
de les dues ciutats japoneses que van patir 
l’explosió. Un rellotge de butxaca, un uniforme 
d’un estudiant de secundària, una carmanyola, 
una cantimplora, una sabata, plats, un crucifix... 
objectes originals o bé rèpliques, que amaguen 
històries dramàtiques, com les dels estudiants 
joves i adolescents que quan es van llançar les 
bombes es trobaven treballant en les zones de 
demolició, reclutats obligatòriament per crear 
tallafocs per minimitzar els efectes de les incur-
sions aèries.
L’exposició “Hiroshima-Nagasaki. 70 anys de 
la bomba atòmica” es podrà veure al museu de 

El Museu de Granollers exposa objectes que van 
patir l’esclat atòmic a Hiroshima i Nagasaki

Granollers fins al dia 8 de març. L’Ajuntament 
prepararà una versió itinerant de la mostra, que 
s’oferirà als municipis pertanyents a la xarxa 
d’Alcaldes per la Pau. 
Mentre duri l’exposició, es recolliran signatures 
a favor de la campanya visió 2020 d’aquesta 
entitat municipalista, la més gran del món, que 
lluita per l’abolició de les armes nuclears. 

A sobre: 
Els alcaldes Mayoral i Trias, 

i l’ambaixador japonès, en la 
inauguració de l’exposició al 

Born Centre Cultural.

Al costat: 
Yoshico Kajimoto va sobreviu-
re a la bomba i ara explica el 
seu testimoni arreu, també a 

Granollers. 

A sota: 
Alguns dels objectes que 

s’exposaran al museu. 
Cadascun amaga una història 

personal. 
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En els darrers dies han començat noves obres a 
la ciutat, entre les quals un nou aparcament per 
a camions a l’avinguda de Sant Julià, de 2.800 
m2, al polígon Congost. Estarà ubicat entre la 
ITv i l’edifici del Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Besòs. Tindrà entrada i sortida per 
l’avinguda de Sant Julià i el carrer de Marconi i 
capacitat per a setze camions tràiler de grans 
dimensions i deu places per a furgons i camions 
mitjans. L’aparcament estarà asfaltat, senya-
litzat i enllumenat. Aquest és el segon apar-
cament d’aquest tipus que hi haurà al polígon 
Congost, el tercer a Granollers.
D’altra banda ben aviat finalitzaran les obres de 

Obres que comencen, equipaments 
que s’estrenen

millora del clavegueram en la zona dels Jardins 
de Lluís Companys. L’actuació consisteix a subs-
tituir un tram de tub de clavegueram existent 
per incrementar la capacitat de desguàs i per-
llongar la xarxa de recollida d’aigües pluvials. 
També s’està actuant en la renovació de les 
voreres de la part nord del carrer de Girona, en 
concret a la banda de llevant entre els carrers 
de Felip II i Figueres. A Palou s’estan fent uns 
remuntables en el camí de Can Batzacs.
Pel que fa als equipaments, han començat les 
obres per condicionar la sala de musculació 
del gimnàs exterior de les pistes d’atletisme. 
L’actuació inclou fer un cel ras, posar nou 
paviment i enllumenat i la renovació de la 
instal·lació elèctrica, a més d’una nova porta 
d’accés amb rampa. 

un camp de futbol on també 
es practicarà rugbi

L’Associació Esportiva Escola Pia, l’Esport Club 
Granollers, el Club de futbol americà Granollers 
Fènix, el Club Rugby Spartans Granollers i la 
Gent del barri Sant Miquel ja poden gaudir de 
la millora del camp municipal de la Font verda 
que es va inaugurar aquest gener. En aquesta 
instal·lació s’ha substituït el sauló per la gespa 
artificial, a més d’incorporar un nou sistema de 
reg que permet recuperar l’aigua del mateix reg 
i de la pluja, per ser reutilitzada posteriorment. 
La inversió total ha estat de 311.496,96 euros, 
la major part de la qual aportada per la Dipu-
tació de Barcelona. Aquest és el cinquè camp 
de futbol de Granollers que compta amb gespa 
artificial. 

Granollers 
disposarà 

properament 
del tercer 

aparcament per 
a camions
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L’alcalde Josep Mayoral i 
diversos regidors del consistori 
amb integrants dels equips que 
juguen al camp de la Font verda
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Els ajuntaments de Granollers, les Franque-
ses, Lliçà d’Amunt i Canovelles han signat un 
conveni de cooperació intermunicipal per a 
la prestació conjunta del servei de taxi dins 
d’aquests municipis. Els alcaldes Josep Mayoral 
(Granollers), Francesc Colomé (les Franqueses), 
Ignasi Simón (Lliçà d’Amunt) i José orive (Cano-
velles) han formalitzat així una col·laboració que 
parteix de la realitat que els quatre municipis 
funcionen com un de sol pel que fa a la presta-
ció del servei de taxi.
L’acord és un primer pas cap al funcionament 
unificat del servei i permetrà que els taxis dels 
municipis signants puguin treballar, amb limita-
cions en l’ús de les parades, als quatre termes 
municipals, recollint i deixant passatgers a 
qualsevol d’aquestes poblacions, amb la finalitat 
de millorar l’eficàcia del servei, i afavorir la ren-
dibilitat i qualitat del treball dels professionals 
del sector. 
La llei del Taxi preveu la coordinació intermuni-
cipal en les zones on hi ha interacció o influèn-
cia recíproca entre serveis de transports. El 
conveni ordena, així, un servei que transcendeix 
els interessos de cada municipi i queda obert a 
l’adhesió d’altres municipis de l’entorn. 

Taxis de color blanc, amb un distintiu 
i l’escut de cada ajuntament 

Amb la finalitat d’aconseguir una imatge unifor-
me que identifiqui el servei conjunt, el conveni 
estableix que els vehicles siguin de color blanc, 
incloguin un distintiu específic i tinguin rotulat 
a la porta l’escut de cada ajuntament de proce-
dència. El servei conjunt s’iniciarà quan els res-
pectius plens municipals aprovin, les properes 
setmanes, la tarifa urbana única d’aplicació dins 
dels quatre termes municipals, més econòmica 
que la interurbana. 

Qualsevol llicència de taxi d’aquests municipis 
podrà fer servir les parades actualment exis-
tents, sempre que el total de vehicles no superi 
el nombre de places. En queden excloses quatre 
parades: de Granollers, les places de Pau Ca-
sals i de Serrat i Bonastre; i de les Franqueses, 
la pl. d’Espanya a Bellavista i la crta. de Ribes a 
l’estació de tren de les Franqueses. 
Cada municipi mantindrà la competència per 
atorgar les llicències de taxi. En aquests mo-
ments, a Granollers n’hi ha 40; 7, a les Franque-
ses; 4, a Canovelles; i 1, a Llicà d’Amunt.

Granollers, les Franqueses, Lliçà d’Amunt 
i Canovelles tindran servei de taxi conjunt

CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS

Febrer 2015

Cursos presencials i semipresencials a 
Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, les Franqueses, 

la Garriga, Granollers, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Llinars, Mollet, 
Montmeló, Montornès, Parets i Sant Celoni

Informació i inscripcions
Del 4 al 13 de febrer de 2015

de dilluns a dijous de 10 h a 13 h i de 16 h a 19.30 h
divendres de 10 h a 13 h

Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
C. de Prat de la Riba, 84, 1a planta – Granollers 

Tel. 93 879 41 30
a/e: granollers@cpnl.cat

Us podeu inscriure en qualsevol servei de català d’aquestes poblacions.

Els alcaldes dels municipis que unifiquen el servei 
amb els representants del Col·lectiu de Taxis.
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CENTRES PÚBLICS 
D’EDUCACIÓ INFANTIL 
I PRIMÀRIA
Escola Ferrer i Guàrdia
C. Roger de Llúria, 25
93 693 48 02
Dijous 5 de març, de 16 a 18 h
Dissabte 7, de març d’11 a 13 h

Escola Granullarius
C. Maresme, 2-4 
93 870 51 95
Dissabte 7 de març, a les 16 h 
projecció d’audiovisual. De 16.30 
a 18 h, visita guiada
Diumenge 8 de març, a les 11 h 
projecció audiovisual. D’11.30 a 
13 h, visita guiada 

Nova Escola Granollers (Can Gili)
C. Mestre Manel Masjoan, 1
93 849 53 51 / 93 849 62 39
Dimecres 11 de març, de 9 a 13 
h i de 15 a 17 h

Escola Lledoner
C. Rosselló, 95
93 849 36 87 / 93 861 71 47
Diumenge 1 de març, d’11 a 13 h 
Dimecres 4 de març, de 15.15 
a 16 h

Escola Joan solans
C. Mallorca, 20
93 870 43 99
Dijous 12 de març, de 9 a 13 h 
Dilluns 16 de març, de 15 a 17 h

Escola Mestres Montaña
C. Esteve Terrades, s / n
93 879 56 43
Dissabte 7 de març, de 10 a 13 h
Dimecres 11 de març, de 15 a 
16.30 h

Escola Pereanton
C. Espí i Grau, 3
93 879 46 44
Dilluns 9 de març, a les 21 h, 
sessió informativa a la Sala Sant 
Francesc
Dissabte 14 de març, d’11 a 13 h

Escola Ponent
C. Rafael de Casanova, 71
93 840 09 06
Dijous 5 de març, de 15.30 a 17 h
Dissabte 7 de març, de 12 a 14 h

Escola salvador Espriu
C. Joan Camps i Giró, 6-8
93 879 44 59
Dissabte 7 de març. A les 16.30 
h, visita a l’escola i a les 17 h, 
sessió informativa 
Diumenge 8 de març. A les 11 h, 
visita a l’escola i a les 11.30 h, 
sessió informativa

Esc. Municipal salvador Llobet
C. Roger de Flor, 64
93 879 40 01
Dissabte 7 de març. Visites guia-
des a les 10 i a les 11 h
Dimarts, 10 de març. Visita 
guiada a les 17 h

CENTRES PÚBLICS 
DE SECUNDÀRIA
Institut Esc. Municipal de Treball
C. Roger de Flor, 66
93 879 55 18
Dissabte 28 de febrer. Sessions 
informatives i visites a les 10.30 
i a les 12 h

Institut Celestí Bellera
C. Esteve Terradas, s/n
93 879 49 14
Dimarts 24 de febrer, de 18 a 20 h
Dissabte 28 de febrer, de 10 a 
12 h

Institut Carles vallbona
C. Camp de les Moreres, 14
93 860 00 21
Dimecres 25 de febrer, a les 18 
h sessió informativa i a les 19 h 
visita al centre

Institut Antoni Cumella
C. Sant Tomàs d’Aquino, 1-3
93 879 41 72
Dimecres 4 de març. A les 18 h, 
sessió informativa. A les 19 h, 
visita al centre
Dissabte 7 de març, de 10 a 12 h

CENTRES PRIVATS 
CONCERTATS
Col·legi L’Estel
C. Joan Prim, 92-94 / Girona, 53
93 870 24 33
Dissabte 28 de febrer, de 10 a 13 
h. Sessions informatives a les 
10.30 i a les 12 h 
A partir del 23 de febrer, visites 
concertades tots els dime-
cres de 15 a 17 h, telefonant a 
l’escola o a través de l’adreça de 
correu atencio@l’estel.net

Educem 
C. Joan Prim, 59-63
93 840 07 01 
Dissabte 28 de febrer, de 10 a 
13 h 
Sessions informatives a les 10, 
11 i 12 h

Escola M. Anna Mogas
C. Corró, 325
93 849 02 44
Dissabte 7 de març, de 9.30 a 
13.30 h
Dilluns 9 de març, sessió infor-
mativa a les 19.30 h

Escola Cervetó
C. Isabel de Villena, 39-45
93 870 15 39 / 93 879 16 52
Dissabte 7 de març, de 10 a 14 h

Col·legi Jardí
C. Torras i Bages, 81
93 870 03 38
Dilluns 2 de març. Sessió infor-
mativa a les 19 h per a P-3 al 
C. Torras i Bages, 81 
Dimarts 3 de març. Sessió infor-
mativa a les 19 h per a l’ESO al 
C. Torras i Bages, 45-47
Dimecres 4 de març. Visites 
guiades a les 9, 10, 11 i a les 
15.30 h
Dijous 5 de març. Visita guiada a 
les 15.30 h 

Escola Pia
Av. Sant Esteve, 14
93 879 34 00 / 93 879 43 14
Dissabte 28 de febrer, d’11 a 
13.30 h
Sessions informatives: dijous 26 
de febrer i dimarts 3 de març, a 
les 20 h a Ed. Infantil i Primària 
(a l’església de l’escola, entrada 
pel c. Sant Josep de Calassanç).
Dijous 5 de març, a les 19 h. 
Sessió informativa i visita a 
l’ESO (C. Guayaquil, 54)

Jornades de portes 
obertes a les escoles, 
instituts i centres 
concertats
Curs 2015 / 2016
Informació i preinscripció:
Als centres educatius
A l’Oficina Municipal d’Escolarització 
C. Sta. Elisabet, 16
Tel. 938 426 848 / 938 426 849 / 938 426 852

10
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Un extens programa d’activitats
per viure el bàsquet tot l’any
Activitats de caire social i lúdic, cultural i, evi-
dentment esportives, formen part de la progra-
mació que ha previst el Club Bàsquet Granollers 
amb motiu del nomenament de Granollers com 
a “Ciutat del Bàsquet Català 2015”. Aquesta 
distinció reconeix els més de 80 anys d’història 
del Club Bàsquet Granollers, com a referent 
d’aquest esport a la ciutat, juntament amb la 
secció de bàsquet de l‘Escola Pia. 
Un dels primers actes serà una exposició dels 
inicis del bàsquet de la ciutat a la planta baixa 
de l’Ajuntament que s’obrirà el dia 26 de febrer i 
que comptarà amb fotografies de l’Arxiu Muni-
cipal de Granollers des dels començaments del 
bàsquet els anys trenta fins als anys setanta. 

Concurs de fotografia

Coincidint amb la inauguració d‘aquesta exposi-
ció, es preveu presentar un concurs de fotografia 
organitzat conjuntament amb l’Associació Foto-
gràfica Jaume oller, a l’entorn de tres temes: fo-
tografia esportiva, fotografia social i Instagram. 
Les bases d’aquest concurs es podran consultar, 
entre d’altres, a la pàgina www.cbgranollers.
com. S’estableix un premi de 300 euros per cada 
categoria i el lliurament de premis es farà dins 
de la programació de Festa Major.
També al mes de febrer, coincidint amb 
l‘aniversari del club, es farà al Casino de Grano-
llers unes jornades de debat, obertes a tothom, 
dins del cicle “valors i bàsquet” que arriba a 
la cinquena edició. Enguany versarà sobre la 
situació i l’actualitat del bàsquet al nostre país 
i comptarà amb la presència de presidents de 
clubs professionals i directius de la Federació 
Catalana de Bàsquet.

Les categories mini, protagonistes

Entre les activitats previstes al març, el dia 8 
hi haurà una concentració de jugadors i juga-
dores mini, més de 400 nois i noies d’entre 10 
i 11 anys, que participaran en el programa de 
perfeccionament que gestiona la Federació 
Catalana de Basquetbol. També els dies 14 i 
15 de març es farà un torneig de seleccions de 
categoria mini, amb jugadors i jugadores de 
Catalunya, valència, Aragó i el sud de França.
Aquest mes de març també s‘inaugurarà 
l‘exposició “100 anys de basquetbol a Catalunya. 
Del pati al parquet”, un recorregut al voltant 
de l‘evolució del bàsquet arreu del país, i que 

també comptarà amb imatges i material que 
descriuran el recorregut d‘aquest esport a la 
nostra ciutat.

Finals dels campionats de Catalunya

Durant els mesos d‘abril i maig, el pavelló del 
carrer de Girona acollirà les finals del cam-
pionats de Catalunya, tant infantil com júnior 
i el mes de maig, en el marc de l’Ascensió, 
s‘organitzarà una trobada de bàsquet escolar, 
que pretén aplegar nois i noies dels centres 
escolars de Granollers.
Al mes de juny, el bàsquet estarà present al 
carrer, amb la celebració d‘un torneig 3x3 a 
diferents indrets de la ciutat i obert a totes les 
categories. I per la Festa Major, un torneig de 
veterans.
Cursos de formació per a entrenadors i juga-
dors, i xerrades educatives, són altres de les 
propostes que s‘engloben dins de la programa-
ció prevista. 
D’altra banda, en el marc d’aquesta comme-
moració, Granollers plantejarà la possibilitat 
d’acollir la final de la lliga catalana de bàsquet 
en les dates que marqui la Federació Catalana 
de Bàsquet. El tradicional torneig de minibàs-
quet de Nadal, que aquest any es preveu que 
torni a comptar amb la participació d‘equips eu-
ropeus, i el relleu de Granollers com a ciutat del 
bàsquet català posarà fi a aquesta programació. 

El tradicional torneig de Nadal 
de minibàsquet, un dels actes 
inclosos dins la programació 
de Granollers com a “Ciutat 

del Bàsquet Català 2015”

Aquest és el logotip que 
acompanyarà tots els actes 
que es faran aquest 2015
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De 9 h a 14 h. Curs de 40 hores. Per a persones 
aturades
ACTIC nivell Bàsic (2) + Tècniques de recerca de 
feina
Organitza: Granollers Mercat – Servei d’Ocupació Local

De 16.30 h a 21.30 h. Curs de 20 hores. Empresa 
i emprenedoria
Exprimeix Facebook i WhatsApp! Treu el màxim 
rendiment a Facebook i coneix el que el WhatsApp pot 
fer per augmentar les teves vendes
Organitza: coaching-tecnologico.com

De 10 h a 12.30 h. Jornada. Empresa 
i emprenedoria 
Presentació del projecte Ocupació a la Indústria 
Local
Organitza: Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local 

3
De 9.30 h a 12 h. Formació de 16 hores. 
Emprenedoria
Modalitats de fiscalitat per a la persona autòno-
ma. IVA i IRPF. Com he de tributar? Quines opcions 
tinc com a empresari/a individual?

De 9 h a 13 h. Jornada. Empresa i emprenedoria
Aportar valor als teus estudis de mercat: Marke-
ting intelligence*. Tècniques per recaptar les dades 
necessàries i convertir-les en informació rellevant al 
servei de les decisions de l’empresa

4
De 9.30 h a 12.30 h. Taller pràctic. Empreses 
i emprenedoria
Google Adwords. Posicionament i promoció mitjançant 
publicitat 

De 14 h a 17 h. Taller pràctic. Comerciants
El teu aparador a Instagram. La xarxa social indis-
pensable en la teva estratègia de màrqueting

5
De 9.30 h a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa. 
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i possibilitats de 
finançament

De 9.30 h a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa. Tràmits, fiscalitat, ajuts, 
subvencions i possibilitats de finançament

9
De 9 h a 14.30 h. Curs de 33 hores. Empresa 
i emprenedoria
El comercial internacional*. Formació integral per a 
comercials de l’activitat internacional

10
De 9.30 h a 12.30 h. Píndola. Empresa 
i emprenedoria
Com planificar la compra de publicitat a Internet. 
Estalvia’t pressupost i garanteix resultats amb els teus 
nous clients

De 9.30 h a 11.30 h. Càpsula fiscal. 
Empresa i emprenedoria
Com omplir els formularis a l’inici de l’activitat 
empresarial. Hisenda i Seguretat Social. Declaració 
censal d’alta, sol·licitud d’alta en el Règim Especial del 
Treball Autònom i model de factura

11
De 9.30 h a 12.30 h. Formació. Emprenedoria
El millor emplaçament per ubicar el meu negoci. 
Quin és el millor lloc per ubicar la meva activitat?

12
De 9.30 h a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa. Tràmits, fiscalitat, ajuts, 
subvencions i possibilitats de finançament

De 9 h a 15 h. Curs de 6 hores. Empresa
Gestió del transport internacional per carretera*. 
Una bona gestió del transport multimodal (incoterms, 
assegurança, documentació) ens ajudarà a reduir 
costos i millorar la seguretat.

16
De 9 h a 14 h. Curs de 20 hores. Persones 
aturades
ACTIC nivell mig + recerca de feina
Organitza: Granollers Mercat – Servei d’Ocupació Local

De 9 h a 13 h. Curs de 16 hores. Empresa 
i emprenedoria
Gestiona el teu equip comercial i millora’n els 
resultats*. Aspectes clau en la direcció d’equips 
comercials. Eines per desenvolupar el model de gestió 
coresponsable (treball conjunt cap-venedor)

17
De 9.30 h a 11.30 h. Càpsula fiscal. 
Emprenedoria
Com ha de ser una factura? Com s’emplenen els 
llibres fiscals? Requisits per a la confecció d’una factu-
ra i emplenar els llibres fiscals de registre obligatori

18
De 9.30 h a 13.30 h. Formació de 4 hores. 
Empresa
Com fer un exitós guió d’Elevator Pitch. Aprèn a 
vendre la teva idea, producte o servei en un minut

19
De 9.30 h a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa. 
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i possibilitats de 
finançament

23
De 9 h a 14 h. Taller pràctic de 10 hores. 
Persones aturades
Utilitza les xarxes socials per a la recerca de 
feina. Les xarxes socials com a porta d’entrada per 
trobar feina

De 19 h a 21 h. Curs de 16 hores. Empresa i 
emprenedoria
Com parlar en públic. La comunicació: parlar i 
presentar en públic 
Organitza: Alpha Disseny

24
De 9.30 h a 11.30 h. Càpsula fiscal. 
Emprenedoria
Pràctica fiscal d’impostos. Estimació directa 
simplificada
Com es calculen i quan es presenten els principals 
impostos

26
De 9.30 h a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i possibilitats de 
finançament

De 9 h a 15 h. Curs de 6 hores. Empresa i empre-
nedoria
Finançament de les vendes: terminis i formes de 
pagament*
Anàlisi del risc i dels dissenys específics dels terminis 
de pagament i de les formes de cobrament

27
De 9 h a 13 h. Curs de 16 hores. Empresa i 
emprenedoria
Horizon 2020 i altres programes europeus de 
suport a la I+D+i 2014-2015*
Conèixer les oportunitats de finançament de la R+D+I 
ofertes per l’administració europea (CE i agències afins)

* Activitat organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona

Programa d’activitats 
per a l’empresa i 
l’emprenedoria

Febrer 2014

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat: 93 861 47 83
Tel. Cambra de Comerç: 902 448 448 
ext. 1033
08401 Granollers

www.granollersmercat.cat
www.cambrabcn.org
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Dues són les novetats més destacades de 
la vuitena edició de Bodamarket, la Fira de 
les bodes, que organitza l’Ajuntament de 
Granollers, a través de Granollers Mercat, 
i que tindrà lloc a la nau de Dents de Serra 
de Roca Umbert el cap de setmana del 7 i 
8 de febrer. D’una banda, dues desfilades 
nupcials (dissabte 7, a les 19.30 h i diumen-
ge 8, a les 17 h) i, de l’altra, una app, una 
aplicació mòbil que es pot descarregar en 
sistema Android i IoS, des de la web www.
bodamarket.cat.
En les desfilades s’hi podran veure vestits 
de núvia, de nuvi, de festa, llenceria, joieria 
i complements, amenitzades per música de 
jazz en directe. A més, hi haurà tallers sobre 
sensualitat, estètica i perruqueria, dolços, 
gintònics,i un chill out per als nuvis, on po-
dran aprendre diferents jocs de taula. 

una quarantena d’expositors

La nau de Dents de Serra té uns 900 m2 
que donaran cabuda a una quarantena 
d’expositors: restauració, joieria, agències 
de viatges, vestits de núvia i nuvi,  fotografia i 
vídeo, estètica i imatge i pàgines web de nu-
vis. En la darrera edició, més de 2.000 perso-
nes van visitar el saló, la majoria parelles a 
la recerca de proveïdors per al seu enllaç. A 
www.bodamarket.cat s’hi pot descarregar una 
invitació gratuïta per assistir al saló. Tots els 
visitants de Bodamarket gaudiran d’una hora 
gratuïta per aparcar als pàrquings Blaus de 
Granollers (www.pblaus.com).

Desfilades nupcials 
i una app, novetats 
de la vuitena edició 
de Bodamarket

Acordades les mesures 
municipals contra la crisi 
per a aquest any

El Consell Econòmic i Social de Granollers 
ha acordat les mesures del quart Pla de xoc 
per contribuir a pal·liar els efectes de la crisi. 
Aquest any 2015, el pressupost de l’Ajuntament 
incorpora una dotació inicial d’un milió d’euros 
que el Consell Econòmic i Social ha distribuït en 
diferents mesures i, per tant, ja es poden iniciar 
els tràmits administratius per aplicar-les el més 
ràpidament possible.
Pel que fa a l’habitatge, destaca com a novetat 
una partida de 20.000 euros destinada per pagar 
les despeses de llum i/o gas a les famílies amb 
manca de recursos. Continuaran prestant-
se ajuts per pagar el lloguer o la comunitat 
de veïns i es mantindrà l’activitat de l’oficina 
d’intermediació hipotecària i els dos pisos per a 
l’allotjament urgent i temporal de famílies.

Pla d’ocupació i subvencions a empreses

Un nou pla d’ocupació permetrà contractar 
durant sis mesos unes 70 persones aturades i 
es mantindran les subvencions a empreses per 
contractar joves i persones més grans de 45 
anys. També es mantenen les dotacions per a 
beques menjador, escoles bressol, esportives 
i ajuts a la compra de material escolar i llibres 
i s’incorpora una partida per donar suport psi-
cològic a infants i adolescents que pateixen la 
crisi. Continuaran les subvencions dels interes-
sos dels préstecs per a les empreses creades a 
Granollers i les subvencions per als autònoms 
que iniciïn un negoci propi. 
Igualment es mantenen les accions de formació 
per a joves que no tenen l’ESo i les subvencions 
a entitats que actuen amb els més desfavorits.

Ajuts per pagar 
rebuts de llum 
i/o gas i suport 

psicològic 
a infants i 

adolescents, 
novetats del Pla 

de xoc 2015

Infants i joves amb dificultats 
es podran acollir, gràcies al 
Pla de xoc, a diferents beques 
i rebre suport psicològic
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A través de la cooperació dels dife-
rents col·laboradors de la campanya 
“We Love Eating” i la participació 
ciutadana, s’estan promovent els bons 
hàbits alimentaris i l’exercici físic 
amb iniciatives ja existents a la ciutat 
i altres de noves. Des del mes de 
setembre, diferents col·lectius (nens i 
nenes, dones embarassades, per-
sones grans... i població en general) 
han participat en una cinquantena 
d’activitats amb aquest objectiu.
Amb infants i joves s’estan fent inter-
vencions amb un gran èxit de parti-
cipació, com la Gimcana de la Dieta 
Mediterrània a l’escola Joan Solans; 
el Programa AFIS pediàtric adreçat a 
alumnes de primària –i les seves fa-
mílies– amb problemes d’obesitat; els 
tallers escolars d’hàbits saludables a 
primària, i els d’alimentació sana i se-
gura, autoestima i imatge corporal a 
secundària; un taller a nivell comuni-
tari d’aprofitament d’aliments; les xerrades de 
l’Aula de la Salut sobre la compra saludable, la 
dieta mediterrània i la importància de les fruites 
i les verdures, etc.
Aquest mes, la sessió de l’Aula de la Salut es 
dedica a la importància de menjar en família i 
serà a càrrec d’Anna vila Martí, doctora en nu-
trició i professora de la Universitat de vic (19 de 

febrer, 19 h, Centre Cívic Can Bassa). 
D’altra banda, la sessió mensual amb 
els participants a l’AFIS pediàtric se 
centrarà en els esmorzars i berenars 
saludables (18 de febrer). A les Aules 
Universitàries es parlarà sobre “Com-
pra saludable: Què ens diu l’etiqueta 
dels aliments?”, en la xerrada que 
farà Cèlia Puig, dietista-nutricionista 
de la Unitat de Diabetis, Endocrinolo-
gia i Nutrició de l’HGG (24 de febrer, 
18.30 h, Museu de Granollers). Pel 
que fa a les escoles, els alumnes de 
primària faran tallers de verdures, 
jocs de menús equilibrats, i visites al 
mercat de Sant Carles i a l’exposició 
“Menja bé, tu hi guanyes” de la Dipu-
tació de Barcelona, que fins al dia 9 de 
febrer serà al Centre Cívic Nord. 
La difusió de la campanya “We Love 
Eating” pot trobar-se a diferents equi-
paments, com són les biblioteques, 
centres cívics... A la pàgina www.we-

love-eating.eu/ca se’n pot consultar el contin-
gut, objectius, recomanacions... i les activitats 
que es fan a Granollers i a la resta de ciutats 
europees adherides. A la mateixa web es pot 
respondre una enquesta en línia que vol ajudar 
a reflexionar sobre les preferències a l’hora de 
menjar i els hàbits saludables. “We Love Eating” 
s’allargarà fins a final de curs.

Continuen les activitats i iniciatives “We Love 
Eating” de promoció dels hàbits saludables

Després de gairebé trenta-quatre anys al carrer de Torras 
i Bages, Ràdio Granollers s’ha traslladat a Roca Umbert 
Fàbrica les Arts. Aquest canvi ha suposat una millora tant 
d’instal·lacions com de material tècnic de l’emissora, que 
ha fet un salt endavant per adaptar-se a les necessitats de 
la programació actual. A més, el fet d’estar dins del Centre 
Audiovisual i en un complex cultural punter com Roca Um-
bert, també suposa per a Ràdio Granollers establir alian-
ces amb altres mitjans de comunicació i artistes residents, 
enriquint així les xarxes de col·laboració i els continguts 
de l’emissora municipal. Ràdio Granollers, al 107,6 de la 
FM i a www.radiogranollers.cat, emet gràcies a la bona 
feina d’una quarantena de persones, entre personal propi i 
col·laboradors.

Nova etapa per a Ràdio Granollers des de Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Un centenar d’alumnes 
de 3r a 6è de primària de 
l’escola Joan solans van fer 
al novembre la Gimcana de 
la Dieta Mediterrània.
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIUMENGE 1

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. Kissu. Centre de Titelles de Lleida 
Dins de la Roda d'Espectacles Infantils 
Recomanat a infants de 2 a 7 anys
Organitza: AC

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Barbecue (Bar-
bacoa de amigos). Director: Eric Lavaine
Organitza: Cineclub de l'AC

19 h Teatre Auditori de Granollers
Monòleg. Toni Moog 

DILLUNS 2

18 h Gra. Equipament Juvenil
Càpsula informativa. “Tot el que has de 
sabert sobre les PAU”. A càrrec de Virgínia 
Alonso, informadora del Servei d'Orientació 
Acadèmica
Més informació i inscripció,  
www.grajove.cat

DIMARTS 3

11 h Can Puntes
Ajuda'ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball 
Més info i inscripció, tel. 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries 
"El Greco, un pintor extravagant?"
 A càrrec de Sol Enjuanes Puyol, professora 
d'Història de l'Art de la UAB
Organitza:  AGEVO

DIMECRES 4

Matí i tarda. Centre de Normalització 
Lingüística del VO
Inici d’inscripcions als cursos de català 
per a adults. Fins al 13 de febrer 
Més informació, tel. 93 879 41 30, 
granollres@cpnl.cat

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L'hora del conte. Rebombori. A càrrec de la  
rondallaire Patrícia McGill 
Per a infants a partir de 3 anys

Diumenge 8 de febrer, l’arribada del Rei Carnestoltes i el ball de gita-
nes, a les 12 del migdia a la Porxada, marquen el tret de sortida del Car-
naval de Granollers. Deu dies de festa esbojarrada en què mana l’edicte 
reial, durant els quals podem participar en un concurs de truites (12 de 
febrer a la Troca); en un taller de disfresses i maquillatge (13 de febrer a 
la Troca); en diferents balls segons el nostre estil (dissabte 14 a la Por-
xada, ball de swing al matí i ball infantil a la tarda ); anar de festa amb 
els Diablots (el mateix 14); lluir les disfresses i comparses a la rua de 
Carnaval (diumenge 15) i finalment, enterrar la sardina (dimecres 18).

Del 6 de febrer al 7 de març se celebra el 25è Festival de Jazz amb un 
cartell que inclou grans figures jazzístiques i també músics emergents 
de la ciutat. Enguany es compta amb cinc estrenes, d’entre les quals 
destaquen el primer i únic concert a Catalunya de la prestigiosa banda 
americana The Claudia Quintet; l’estrena del nou projecte de JazzGra-
nollers Ensemble amb la col·laboració del cantant i compositor Víctor 
Bocanegra; i la col·laboració per primer cop amb l’Orquestra de Cambra 
de Granollers en un concert amb el compositor granollerí Joan Vidal.

L’orfe del clan dels Zhao
Dissabte 7 de febrer es representa al Teatre 
Auditori l’obra més guardonada als darrers 
Premis Butaca, L’orfe del clan dels Zhao. Dirigida 
per Oriol Broggi, compta amb la interpretació 
de Lluís Marco i Marta Marco entre d’altres, i la 
música en directe del vallesà Joan Garriga. 

Gresca i disbauxa, el Rei Carnestoltes 
arriba per capgirar-ho tot

Programació de luxe en el 25è 
Festival de Jazz de Granollers
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18.30 h Gra. Equipament Juvenil
Càpsula informativa. “Camps de treball 
internacionals del Servei Civil Internacio-
nal”. A càrrec d'Ariadna Gàlvez, tècnica de 
SCI-CAT 
Més informació i inscripció,  
www.grajove.cat

DIJOUS 5

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Grup de treball 
de descripció de correspondència de 
l'Ajuntament 
Més informació, tel. 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18 h Biblioteca Roca Umbert
Píndola informàtica. "Sigues el teu propi 
informàtic: el portàtil"
Inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50

18.30 h Gra. Equipament juvenil
Càpsula informativa. “Els camps de 
voluntariat de SETEM”. A càrrec de Teresa 
Vidal, tècnica dels Camps de Solidaritat de 
SETEM
Més informació i inscripció, 
www.grajove.cat

19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Xerrada. “Catalans i italians a Mallorca 
durant la Guerra Civil”, a càrrec d'Antoni 
Tugores, investigador i periodista. Presenta 
Joan Garriga, historiador
Organitza: Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau. Col·labora: Ateneu de 
Granollers i AV Granollers Centre

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Joc de Llunes 
d'Emília Illamola (Nova Casa Editorial)
A càrrec de Carme Barbany

20 h Sala Ciutat. Centre Cultural
Inauguració de l'exposició “Pau Farell / 
Enric Lax / Josu Oliva”

22 h Principal Granollers Music Bar
Concert amb Kike Marcos i Àlex Serra 

DIVENDRES 6

17.15 h i 18 h Museu de Ciències Naturals
Pel febrer, anem al planetari! “Júpiter i 
Venus a la vista!” 
Reserva prèvia al tel. 93 870 96 51

18 h Espai Tranquil de Barbany
Concert. Aspriu 

18 h Gra. Equipament Juvenil
Mostra musical Celestí Bellera
Amb grups del viver musical de l'institut 
Més informació, www.grajove.cat

De 18 a 20 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Utilització d'un telescopi” 
Després de la sessió al planetari se sortirà 
a l'exterior per practicar l'observació
Reserva prèvia al tel. 93 870 96 51

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Mr. Morgan's 
last love (Mi amigo Mr. Morgan). Directora: 
Sandra Nettelbeck
Organitza: Cineclub de l'AC

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre No s'hi enterra cap 
traïdor, de Victor Jurada (Columna Ed.)

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Mishima. Presentació del seu 
darrer treball, L'ànsia que cura

22 h Casino de Granollers
25è Festival de Jazz. Esmuc Jazz Project
Organitza: JazzGranollers

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Gerard Taula 

DISSABTE 7

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time. Mousy goes to the Loo. Hora me-
nuda en anglès. Per a infants d'1 a 4 anys
Inscripció prèvia al tel. 93 879 30 91
Dinamitza i col·labora: Kids and Us

11 h Espai Llançadora
Taller. Circ en família 
Més informació, llancadora.wordpress.com

12 h Plaça de la Corona
Avui cantem. Cantada de cançons populars 
i tradicionals, oberta a tothom
Recorregut caminant, des de la Corona fins 
a la Porxada

17 h La Troca. Roca Umbert
Taller de danses buriates. Deprés del taller 
hi haurà sopar i festa
Més informació, info@passaltpas.cat
Organitza: Passaltpas

17 h i 18h Museu de Ciències Naturals
Pel febrer, anem al planetari! “Júpiter i 
Venus a la vista!” 
Reserva prèvia al tel. 93 870 96 51

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. Les aventures dels cinc
A partir de 7 anys. Durada: 89 minuts

17.30 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. In Crescendo. Concert solidari 
per al Laboratori d’Investigació del Càncer 
Infantil de l’Hospital de Sant Joan de Déu 
Entrades exhaurides. Més informació: 
entremaresgranollers.blogspot.com
Organitza: Entre Mares

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. L'orfe del clan dels Zhao 
Direcció d'Oriol Broggi

21 h Teatre de Ponent
Música-teatre. Llach poeta. Textos i música 
de Lluís Llach. Amb l'actor Joan Berlanga i 
el pianista Albert Flores

DIUMENGE 8

12 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2015. Arribada del Rei Carnes-
toltes, lectura de l'edicte reial per part 
de l'Abat dels Bojos i ball de gitanes de 
Granollers. Mitja hora abans, inici de la 
cercavila a la plaça de la Corona
Organitza: Diablots i Esbart Dansaire de 
Granollers

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. Mal de closca. Cia. Taat
Dins la Roda d'Espectacles Infantils 
Per a infants de 2 a 7 anys

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Mr. Morgan's 
last love (Mi amigo Mr. Morgan). Directora: 
Sandra Nettelbeck

19 h Teatre de Ponent
Música-teatre. Llach poeta. Textos i música 
de Lluís Llach. Amb l'actor Joan Berlanga i 
el pianista Albert Flores

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Da capo. Direcció d'Asun Noales
Cia. Otradanza
Conversa amb la companyia després de la 
funció

DIMARTS 10

17 h Can Jonch 
Les tertúlies de l'Arxiu: "Què va passar 
amb el patrimoni de Granollers durant la 
Guerra Civil?" Amb el testimoni d'Esteve 
Velilla Miralpeix
Més informació: tel. 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat
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18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries 
"L'esplendor del musical americà (2a 
part)”. A càrrec d'Albert Beorlegui i Tous, 
advocat i periodista
Organitza:  AGEVO

19.30 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l'exposició de Magdalena 
Jiménez 

20 h Centre Cultural de Granollers
Dimarts Singular. Magical Girl 
Director: Carlos Vermut

DIMECRES 11

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al Dia. La metamorfosi, de Franz 
Kafka. Club de lectura dinamitzat per 
Montserrat Lorente, prof. de literatura
Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91

19 h Museu de Granollers
Inauguració de l'exposició “Hiroshima-
Nagasaki. 70 anys de la bomba atòmica” 
Xerrada de Yoshiko Kajimoto, hibakusha 
(supervivent del bombardeig) i actuació del 
cor Plèiade

DIJOUS 12

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Grup de treball 
de descripció de correspondència de 
l'Ajuntament
Més info i inscripció, tel. 93 842 67 37

18 h Biblioteca Roca Umbert
Píndola informàtica. "Treu profit de les 
aplicacions per a mòbils"
Més info i inscripció, tel. 93 860 44 50

18.30 h Sala Estabanell
Conferència inaugural del curs universita-
ri Any zero, la implantació de la dictadura 
franquista de 1939 a 1975. “El franquisme 
com a règim i com a sistema", a càrrec de 
Joan Garriga. Més informació, 
tel. 93 860 50 60, info@fumh.cat 
Organitza: Fundació Universitària Martí 
l'Humà

18.45 Biblioteca Roca Umbert
Biographies and conversation. An intro-
duction to famous British people. Queen 
Elizabeth I and women in power
Més info i inscripció, tel. 93 860 44 50
Col·labora i dinamitza: Cambridge School

20 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Inauguració de l'exposició “Speech” 
Orquestra Electrònica del Vallès (OOEEVV) 
amb la col·laboració de l'artista Vicenç 
Vacca

20 h La Troca. Roca Umbert
Carnaval 2015. Concurs de truites amb 
l'Abat dels Bojos i els Diablots
Demostració de cuina d'ou:“El somiatrui-
tes”, a càrrec del cuiner de Cal Cinc 
Més informació i inscripció, 
www.granollers.cat/carnaval

21 h Restaurant Anònims
25è Festival de Jazz. Amb Ángel Vegas Trio
Organitza: JazzGranollers

DIVENDRES 13

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Carnaval 2015. Taller de disfresses i 
maquillatge
Col·labora: Escola Estudi de Perruqueria 
Margaret 

18 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors. Trobada del club de lectura 
per a infants de 7 a 11 anys
Més informació a la biblioteca

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. "O pensem o estimem"
A càrrec de Raimon Solà

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. La isla mínima 
Director: Alberto Rodríguez

20 h Agrupació Excursionista de Granollers
Inauguració del 10è concurs fotogràfic 
"La Muntanya" 
Organitza: AEG

22 h Casino de Granollers
25è Festival de Jazz. The Claudia Quintet
Organitza: JazzGranollers

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Alberto Demomento 

DISSABTE 14

12 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2015. Balla el carnaval amb molt 
de swing!
Col·labora: Lindy Frogs i Bigpotters Swing

12 h Establiment Abacus
Taller infantil. “Crea amb Fischer Tip”

18 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2015. Ball de disfresses infantil 
Vine disfressat amb la família 

21 h Bar de Roca Umbert
Concert. Sam Destral
Més informació: www.lolla.cat

22 h Nau Dents de Serra. Roca Umbert
Carnaval 2015. Disfresta. Sopar, concurs 
de disfresses i ball amb Dj Pipo
Organitza: Diablots

DIUMENGE 15

11 h Museu de Granollers
Itinerari. "Granollers, ciutat bombarde-
jada". Reserva prèvia, tel. 93 842 68 41, 
museu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar. Van de jazz! Amb 
l'Orquestra de Cambra de Granollers i 
Joan Vidal Sextet

17.30 h Carrer Roger de Flor
Carnaval 2015. Concentració de les 
comparses

18 h Església de Sant Esteve
Concert. L'orgue Made in USA. A càrrec de 
Benjamin Sheen, organista assistent de la 
Saint Thomas Church (NY)
Organitza: Fundació Pro Música Sacra 

18 h Carrer de Roger de Flor
Carnaval 2015. Rua de Carnaval amb 
l'Abat dels Bojos i els Diablots 
Arribada a la plaça de la Porxada

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. La isla mínima 
Director: Alberto Rodríguez

19 h Teatre Auditori de Granollers
25è Festival de Jazz. Orquestra de Cambra 
de Granollers i Joan Vidal Sextet

20 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2015. Animació de carnaval amb 
Milnotes i lliurament de premis del 
concurs de comparses
Més info,  www.granollers.cat/carnaval

DILLUNS 16

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el Teatre. Vilafranca, de Jordi 
Casanovas. A càrrec de Francesc Viñas, 
professor de literatura
Inscripció prèvia a la biblioteca
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DIMARTS 17

11 h Can Puntes
Ajuda'ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball 
Més info i inscripció, tel. 93 842 67 37

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. "Viure 
de bon humor", a càrrec de Carles Capde-
vila, periodista i director del diari Ara
Organitza:  AGEVO

18.30 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Ponència “In vino veritas”, a càrrec de Fèlix 
Rabal, filòsof. Dins la Universitat Popular 
de Granollers (CTUG)

DIMECRES 18

Tot el dia. Plaça de la Porxada
Carnaval 2015. Vetlla de S.M. Carnestoltes

16.30 h Biblioteca Roca Umbert
La Penya dels Llibres. Club de lectura per 
a nois i noies de 12 a 16 anys

17.30 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2015. Plorem el Rei Carnestoltes 
Porta la teva sardina i vesteix-te de dol
Col·labora: Margaret Escola Estudi de 
Perruqueria

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L'hora del conte. Contes a la cassola. A càr-
rec de la rondallaire Patrícia Mc Gill 
Per a infants a partir de 3 anys

17.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Inici del taller d'autoretrat per a adoles-
cents. A càrrec de Cristina Núñez
Més informació, www.rocaumbert.cat

17.30 h Fundació Oncovallès
Lliurament de premis del concurs de 
dibuix "Els petits voluntaris fan grans 
dibuixos”, a càrrec d'Agnès Ferrer

18 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2015. Ens mengem la sardina 
L'últim àpat de Carnaval
Organitza: AV Granollers Centre

18.30 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2015. Cercavila de comiat a S.M. 
Carnestoltes, amb l'Abat dels Bojos i els 
Diablots

19 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2015. Enterrament de la sardina 
Crema de S.M. Carnestoltes
Col·labora: Institut Celestí Bellera i 
col·lectiu El Colador

DIJOUS 19

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Grup de treball 
de descripció de correspondència de 
l'Ajuntament. Més info, tel. 93 842 67 37

18 h Biblioteca Roca Umbert
Píndola informàtica. "Inicia't a Twitter"
Més info i inscripció, tel. 93 860 44 50

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Paseos con mi madre, de 
Javier Pérez Andújar
Dinamitzat per Maite Roldán, escriptora
Informació i inscripcions a la biblioteca

19 h Centre Cívic Can Bassa
Xerrada de l'Aula de la Salut. "Gaudim 
menjant en família", a càrrec d'Anna Vila 
Martí, doctora en nutrició i professora de la 
Universitat de Vic
Organitza: HGG, ICS, Ajuntament

20 h Centre Cultural de Granollers
Diàlegs. “Referents per a emergents: 
Cinema”. Amb Neus Ballús i Marc Recha, 
directors de cinema

DIVENDRES 20

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. "Què és un curs de miracles" 
A càrrec de Marcel Llopart

19 h 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Deux jours, une 
nuit (Dos días y una noche). Directors: Jean 
Pierre Dardenne i Luc Dardenne

22 h Casino de Granollers
25è Festival de Jazz. Victor Bocanegra 
amb JazzGranollers Ensemble 
"Pom de petits hits"
Organitza: JazzGranollers

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Toni Garcia 

Vespre. Gra. Equipament Juvenil
Gala “El Gra d'Or”. Lliurament de premis 
del concurs de curtmetratges i projectes 
audiovisuals  

DISSABTE 21

10 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taller de serigrafia i brodat. A càrrec 
d'Ermisenda Soy i Laura Ameba 
Més info i inscripció, www.rocaumbert.cat

11 h Llibreria La Gralla
Taller familiar d'il·lustració. "El petit 
museu de la por", a partir del conte 
El passadís de la por. A càrrec de Sergi 
Portela, il·lustrador 
Més informació i inscripció a la llibreria

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges
"Cases a mida", amb Glòria Gorchs
Per a infants a partir de 5 anys 
Inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50

18 h Nau B1. Roca Umbert
Concert familiar. A cau d'orella
Cia. Com Sona?

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Sergio Dalma 

21 h Teatre de Ponent
Poesia-teatre. El circo de las palabras, de 
Jonay Roda. Direcció: Frederic Roda 
Escola d'espectadors després de la funció

22 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing
Org: Bigpotters. Col: Lindy Frogs

DIUMENGE 22

8 h Plaça Jaume I el Conqueridor
Excursió. Cubelles i el Museu Charlie 
Rivel. Més informació i inscripcions, 
tel. 93 846 40 10 (Bar Supongo)
Organitza: AV Lledoner

18 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre familiar. La nena que vivia en una 
capsa de sabates. Cia. Zum-Zum Teatre 
Recomanat a partir de 2 anys

19 h Teatre de Ponent
Poesia-teatre. El circo de las palabras, de 
Jonay Roda. Direcció: Frederic Roda
Escola d'espectadors després de la funció

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Deux jours, une 
nuit (Dos días y una noche) . Directors: Jean 
Pierre Dardenne, Luc Dardenne

19 h Sala Tarafa
Recital "Amb veu de poeta". Amb Jordi 
Casanova, tenor, i Viviana Salisi, pianista
Organitza: Amics de la Ciutat de Granollers
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DIMARTS 24

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. "Com-
pra saludable: què ens diuen les etiquetes 
dels aliments?" A càrrec de Cèlia Puig, 
dietista-nutricionista de la Unitat de Dia-
betis, Endocrinologia i Nutrició de l'HGG 
Organitza: AGEVO 
Col·labora: HGG i Ajuntament 

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. "La finalitat 
de l'ordre sociopolític" Dinamitzat per 
Mariano Fernández i Joan Carles Gómez, 
professors de filosofia

20 h Centre Cultural de Granollers
Dimarts singular. Projecció del film 
La voz del viento, de Carlos Pont 

DIMECRES 25

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes i cançons en anglès 
"I don't want to go to Bed!"
Per a infants a partir de 4 anys 
Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91
Col·labora i dinamitza: Cambridge School

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda Música a la lluna?, a càrrec 
d'Anna Farrés, mestra de música. Per a 
famílies amb nadons de 15 a 36 mesos 
Inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50

20 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Presentació dels projectes fets durant el 
curs "Conceptes d'interacció artística amb 
Pure Data"

DIJOUS 26

18.30 h Ajuntament de Granollers
Visita inaugural a l’exposició “Els inicis del 
bàsquet a la ciutat”. Fotografies de l'Arxiu 
Municipal de Granollers 

18 h Biblioteca Roca Umbert
Píndola informàtica. "Exercita la teva ment 
amb els jocs d'Internet"
Més informació i inscripció a la biblioteca

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l'exposició “Joan Brossa: 
escolteu aquest silenci” 
Una producció de la Fundació Joan Brossa

22 h Casino de Granollers
25è Festival de Jazz. Jordi Bonell 
"Joan Bretcha guitar series"
Organitza: JazzGranollers

DIVENDRES 27

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. "Natura i salut". A càrrec de 
Teresa Romanillos i Martí Boada

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Boyhood 
Director: Richard Linklater

19 h Gra. Equipament Juvenil
Concurs “Mostra el teu talent”. Dirigit a 
joves de 12 a 30 anys que vulguin demos-
trar el seu talent dalt d'un escenari
Més informació i inscripció, 
www.grajove.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa-teatre. Harket (protocolo)
Cia. Panicmap

22 h Casino de Granollers
25è Festival de Jazz. Big Band de Grano-
llers. "En sintonia", música de sèries de TV

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Miguel Ángel Marín 

DISSABTE 28

10 h Llibreria La Gralla
Taller de scrapbooking per a adults
A càrrec d'Elena Frauca 
Més info i inscripció a la llibreria 

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. Música a la lluna?, a càrrec 
d'Anna Farrés, mestra de música. Per a 
famílies amb nadons de 15 a 36 mesos
Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91

11.30 h Plaça de Maluquer i Salvador
Passejada urbana en bici
A les 13 h es farà un vermut a la Casa de 
Cultura Sant Francesc
Organitza: Granollers en Transició 
i Associació Granollers Pedala

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Ballar x ballar. Una estona per ballar dan-
ses antigues i noves
Organitza: Passaltpas

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Yo maté a mi hija
Cia. La Descomunal. Es fa una altra sessió 
diumenge 1 de març a les 19 h

21 h Bar de Roca Umbert
Concert Esperit! Mau Boada 

EXPOSICIONS

AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA 
DE GRANOLLERS
10è Concurs 
Fotogràfic 
“La muntanya”
Del 13 de febrer 
al 24 d’abril

CENTRE CÍVIC 
NORD
“Mans i mànigues 
Creació/reciclatge 
de roba”
Del 16 de febrer 
al 27 de març

ESPAI D’ARTS DE 
ROCA UMBERT
“Speech”. 
Orquestra 
Electrònica del 
Vallès amb V. 
Vacca. Del 12 al 21 
de febrer

ESPAI GRALLA
Magdalena 
Jiménez
Del 10 de febrer 
al 7 de març

MUSEU  
DE GRANOLLERS
“Hiroshima-
Nagasaki. 70 
anys de la bomba 
atòmica”
De l’11 de febrer 
al 8 de març
“Joan Brossa: 
escolteu aquest 
silenci”
Del 26 de febrer 
al 3 de maig

SALA CIUTAT 
CENTRE 
CULTURAL
Pau Farell / Enric 
Lax / Josu Oliva
Del 5 de febrer 
al 21 de juny

CONTINUEN...

AJUNTAMENT  
DE GRANOLLERS
“Les capelles de 
muralla” 
Fotografies de 
l’Arxiu Minicipal
Fins al 24 de febrer

CAN JONCH
“Tires per la Pau” 
Fins al 19 de febrer  

ESPAI GRALLA
“La meva Mitja”
Jordi Ribó
Fins al 7 de febrer

ESPAI BM
Fons d’art de 
galeria
Fins al 28 de febrer

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Els grans 
dibuixants de 
Catalunya”
Fins al 15 de febrer

MUSEU DE 
CIÈNCIES 
NATURALS
“Experiències 
matemàtiques”
Fins al 5 d’abril

RACÓ D’ART
ANTIGA CASA 
MATAS
Paco Cámara 
Pintura i escultura
Fins al 28 de febrer

ESPAIS AMB 
HISTÒRIA
L’ADOBERIA
Ds. de 17.30 a 
20.30 h
Dg. de 12 a 14 h

TÈRMICA 
ROCA UMBERT
Ds. de 18 a 20 h
Dg. d’11 a 13 h
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Per què va néixer In Crescendo i com es va 
formar?
Lluís. El programa OHD es va posar en contacte 
amb el Cor Infantil Amics de la Unió de Grano-
llers i amb en Josep Vila, el director, i l’Elsa i la 
Laia, membres del cor, van recollir la proposta i 
van començar a buscar gent. Em van proposar si 
volia ser-ne el director. Curiosament havia seguit 
la primera temporada des de Boston, a la Berklee 
College of Music, on estava estudiant composició 
de bandes sonores. Vaig pensar que podia ser una 
bona experiència i que si ho fèiem ho havíem de 
fer bé. De seguida vam començar els assajos.

Partíeu d’un bon bagatge musical, la majoria us 
heu format precisament a l’escola Amics de la 
unió, heu cantat a corals, heu estudiat composi-
ció, instrument... 
Miquel. Tenim estudis i experiència. Tots havíem 
pujat a l’escenari i ja ens havíem enfrontat al 
públic. I veure com els teus companys s’esforcen i 
sacrifiquen fa que tu vulguis fer el mateix.
Elsa. I també teníem l’oïda molt treballada. Sí que 
hem hagut de posar un plus per adquirir segure-
tat, en poques setmanes, per enfrontar-nos a tot el 
món de la televisió: plató, llums, càmeres...
Lluís. La disciplina de treball, el grup ja la tenia i 
ja no ho vam haver d’aprendre. Tothom va res-
pondre des del primer moment. Des del passat 

 
Poc s’imaginaven In Crescendo, el 
cor granollerí nascut fa 6 mesos per 
concursar al programa de Tv3 Oh 
Happy Day, que arribarien fins aquí. Els 
tretze components del grup, d’entre 16 
i 24 anys, han iniciat una aventura que, 
després de proclamar-se guanyadors 
de la 2a temporada del programa, 
enceta una nova etapa. Han canviat el 
plató pels escenaris de pobles i ciutats, 
i el jurat per un públic que els acull 
amb calidesa i ganes de descobrir-los 
en directe. Parlem a la Troca, a Roca 
Umbert, el seu espai d’assaig habitual, 
amb en Lluís, en Miquel i l’Elsa, que 
s’hi afegeix una mica més tard. 

setembre, que va començar la segona temporada 
del programa, hi hem posat les 24 hores del dia.

Com ha condicionat la vostra rutina diària tota 
aquesta dedicació? 
Miquel. Durant aquests tres mesos hem aparcat 
les nostres vides. Ens hi hem bolcat de ple. Sis 
hores o més assajant cada dia, junts. Ja que en 
teníem l’oportunitat, hem volgut donar el millor. 
L’objectiu no era guanyar, però ha estat un regal 
aconseguir-ho, pas a pas.
Al principi, quan vam veure el compromís que 
suposava... Hem perdut classes al conservatori, a 
la universitat... , però els professors són conscients 
d’aquesta oportunitat i ho han entès.

Parlem de les interioritats de la televisió. Com 
ha estat la relació amb els membres de la resta 
de cors, el jurat...?
Lluís. Amb els companys de les corals, molt bé, 
malgrat que era un concurs, no es respirava un 
aire competitiu, perquè tots estimem la música. 
Hi ha hagut molt bon rotllo. Pel que fa al con-
tacte amb el jurat, era únicament el que es veia 
al programa. Com a director, sé que les cançons 
sempre han sonat millor als assajos. Mai ha sonat 
al cent per cent. Per això ara estem contents de fer 
concerts i que la gent ens vegi en directe. 
Miquel. El mecanisme ens va sorprendre. Al càs-

Lluís Pérez, Miquel Fernández i Elsa Hackett
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“Durant els 
tres mesos de 

programa hem 
aparcat les 

nostres vides”
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“L’objectiu d’In Crescendo no era guanyar, 
però ha estat un regal aconseguir-ho, pas a pas”

ting ja ens van avisar: esteu disposats a ser jutjats 
injustament? Ens van fer un plantejament molt 
realista i sincer. Vam adonar-nos que es feia una 
tria molt dirigida del material gravat i vam veure 
que havíem de cuidar molt el que dèiem per evitar 
malentesos. Estem orgulllosos perquè, malgat tot, 
ens hem mostrat tal com som. 

una vivència intensa com aquesta deu enfortir 
les relacions interpersonals.
Lluís. La música uneix i crea molts vincles, aquí i 
a l’altra punta del món.
Miquel. El grup que hem creat, quasi per casua-
litat, ha encaixat des del primer moment. Tots 
sabíem què volíem, anem en la mateixa direcció. 

Ha acabat l’experiència oHD i heu encetat una 
atapeïda agenda de concerts arreu del territori. 
Com afronteu aquests compromisos? 
Miquel. És una segona etapa, en què ens volem 
anar desvinculant del programa, sense oblidar que 
molta gent vol veure un reflex del que ha vist a 
la tele. Els concerts d’In Crescendo són una altra 
cosa, molt personal, amb carisma i que donaran 
molt joc. Quan acaba el concert, busquem el con-
tacte directe amb el públic, parlar amb les perso-
nes i saludar-les. A la tele havies d’estar pendent 
d’altres coses. Ara tenim el control del que fem, 
sense intermediaris. 
Elsa. L’impuls mediàtic de la tele és fugaç, a partir 
d’ara haurem de reafirmar-nos artísticament. Crec 
que encara estem una mica en estat de xoc, ens 
hem d’acomodar a la nova situació.
Lluís. Als concerts oferim els 14 temes del progra-
ma i entre dos i quatre del nostre propi repertori, 
arranjaments meus. Omple molt que ens demanin 
dos passis..., que la gent tingui ganes de veure’ns, 
fent una cosa que ens encanta. Vénen canalla, 
pares, avis... De fet, OHD és un programa molt 
familiar. 

vosaltres sempre dieu que sou de Granollers i 
heu pogut comprovar el suport i la simpatia que 
desperteu. 
Lluís. Estem molt agraïts. Ha jugat un punt a favor, 
el fet que la ciutat se senti orgullosa de tenir un 
grup que la representa. 
Elsa. La majoria ens hem format musicalment 

“Quan acaba 
el concert, 

busquem el 
contacte directe 

amb el públic, 
ens agrada 
parlar-hi”

aquí. Crec que a Granollers es potencia molt la 
cultura i la música. Això està bé poder-ho ensen-
yar a Catalunya i que hàgim resultat guanyadors.

Què us agrada més de la popularitat? I menys?
Lluís. La gent ens para per donar-nos les gràcies.
Elsa. Just després de guanyar sí que la gent 
t’aturava, però és guai, no molesta, és anecdòtic. 
Ara porto uns dies que ningú no em diu res...
Miquel. L’agraïment, el suport, les cares sinceres 
de felicitació, més enllà d’haver sortit a la tele, 
perquè hem arribat a un nivell emocional. Ens 
agrada que la gent ens parli de la música i l’art 
que fem, hi ha hagut una connexió. Com a grup, 
tenim un sentiment gran d’unió i de vinculació 
a la realitat. No ens creiem res més del compte... 
Som els mateixos que vam fer el càsting. 

In Crescendo començarà ben aviat una gira que 
els durà a Croàcia, suïssa i Polònia, el premi per 
haver-se proclamat guanyadors a l’oHD. seran 
tres caps de setmana de febrer i març, i ja han 
rebut correus de gent interessada a sentir-los. 
L’Elsa, en Miquel i Lluís, en representació del 
grup en aquesta entrevista, transmeten il·lusió 
i molta energia. “Tenim moltes idees i projectes 
al cap”. El dia 7 de febrer actuen a la Nau B1, al 
concert benèfic d’Entre Mares i passat setmana 
santa seran al Teatre Auditori de Granollers. 
Podeu seguir-los a través del seu Facebook.
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Els grups municipals opinen
ICv-EuiA4 anys 

de feina

Al juny de 2011, ICV-EUiA vem aconse-
guir, gràcies al suport de molts granollerins 
i granollerines, ser presents a l’Ajuntament 
de la nostra ciutat. El nostre compromís 
ferm amb els drets socials i laborals, amb 
la igualtat de gènere, amb l’ecologia i amb 
un sistema econòmic més just, s’ha traduït 
durant aquests anys en multitud de pro-
postes i accions.
Una de les primeres coses que vàrem 
proposar, va ser la posada en marxa d’un 
servei de mediació i assessorament per 
a famílies amb problemes hipotecaris, i 
així, al llarg del mandat, hem treballat un 
grapat de mocions per a garantir els drets a 
l’habitatge i a una segona oportunitat. 
També hem estat insistents en l’aplicació 
de mesures de tarifació social als serveis 
públics, per a que pagui més qui més té i 
puguem fer un sistema més solidari amb 
qui disposa de menys recursos. En quant 
als serveis públics també hem proposat 
la municipalització d’alguns d’ells, per a 
millorar-ne la gestió i eficiència, rescaba-
lant-ne els beneficis en mans del poble.
Hem reclamat reiteradament l’ampliació de 
les partides destinades a necessitats socials 
d’urgència, demanant 1,8 milions per a 
plans d’ocupació i ajudes, plantejant línies 
d’ajuda per combatre la pobresa energèti-
ca, per a ampliar la cobertura de beques, 
per a pal·liar els efectes de les retallades i 
per a garantir els drets laborals.
En aquest sentit, el “Pacte de Ciutat contra 
la crisi” ha estat una reivindicació constant, 
per a comprometre tots els partits amb 
mesures a llarg termini. Malauradament, el 
Govern no hi ha volgut donar suport.
Hem estat incisius en la reivindicació 
d’una ciutat més neta, més ordenada i més 
pacificada, i hem lluitat per la restauració 
i ampliació de la xarxa de carrils bici i 
d’aparcaments. També vàrem reclamar l’ús 
d’autobusos ecològics i diverses mesures 
per a combatre la contaminació atmosfèri-
ca a Granollers.
I així, desenes de propostes més que no te-
nim espai per explicar. Però no hem acabat. 
Encara ens queda molta lluita, moltes idees 
i molta il·lusió per a seguir treballant per la 
nostra ciutat. Comptem amb el teu suport 
per fer-ho.

Josep Casasnovas vaquero
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA
jcasasnovas@ajuntament.granollers.cat

AGEsport i salut al 
#NouGranollers

L’activitat esportiva ocupa un espai molt 
important en la vida de la ciutadania, en 
tant que és un temps de lleure de la perso-
na i de la comunitat i una forma d’assolir 
una millor qualitat de vida pel que fa a la 
salut.
L’esport, a més, és un motor de canvi so-
cial, donat que permet enfortir la cohesió 
social dels nostres barris, i també econò-
mic, amb capacitat de generar ocupació 
i riquesa. Així ho demostren esdeveni-
ments com la Granollers Cup o la Mitja 
Marató que acabem de celebrar. Donen 
l’oportunitat d’impulsar el nostre poten-
cial turístic i projecció exterior, fet que 
creiem encara no sabem explotar adequa-
dament.
En qualsevol cas, la pràctica de l’esport 
és un dret ciutadà. I en un moment on 
els recursos públics són limitats, hem de 
poder ser capaços de prioritzar els projec-
tes esportius que beneficiïn el màxim de 
població possible.
Accions com promoure permanentment 
hàbits saludables a la ciutadania, com ara 
promovent rutes saludables, on es fomenti 
l’anar a peu o en bicicleta –com podria 
ser la millora de l’espai de Can Cabanyes–. 
O adaptant els espais verds i els parcs de 
la ciutat com a punts a l’aire lliure on és 
possible alliberar-se de l’estrès urbà i fer-
ne un ús recreatiu –activitats esportives no 
competitives, orientades a la desintoxicació 
del nostre cos–. Ens referim, concreta-
ment, a la instal·lació dels anomenats parcs 
urbans de salut, mini-espais de gimnàstica 
i/o rehabilitació saludable especialment 
pensats per a col·lectius amb necessitats 
com pot ser la gent gran.
De fet, des d’ERC-Acció Granollers hem 
defensat, i ho seguirem fent, que la futura 
plaça Barangé es projecti com un espai 
verd accessible dins la ciutat on, entre 
altres, puguem fer activitats de salut a 
l’aire lliure. Volem que sigui un espai més 
amable, on poder fugir per uns minuts del 
soroll i la contaminació en un entorn con-
fortable i envoltats de natura. 
En contraposició, la proposta del PSC és 
construir-hi nous edificis destinats a depen-
dències municipals.

Pep Mur i Planas
Portaveu Acció Granollers (ERC, RCat, Gi i JERC)
@pepmurplanas www.pepmur.cat
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Continuar transformant la ciutat com ve-
nim fent en els darrers anys ha de ser un 
objectiu, com a garantia de convivència, 
d’equilibri social i territorial.
Som l’èxit de moltes generacions, i és 
per això que hem de seguir defensant un 
model de ciutat compacta, equilibrada, 
humanitzada i respectuosa amb el medi 
ambient, amb un urbanisme que actua 
decisivament en la millora de tots els 
barris de la ciutat.
Volem seguir recosint el centre i els barris 
de Granollers. És la tossuderia per la 
qualitat, una ciutat més verda i amb més 
carrers de preferència per als vianants. 
També en altres indrets de la ciutat que 
no siguin el centre estrictament, amb 
eixos que l’estructurin i facilitin l’ús a 
peu i en bicicleta. 
Una ciutat més eficient en temes ener-
gètics. L’Ajuntament ha de seguir donant 
exemple en l’enllumenat, en els edificis 
i els equipaments públics, però també 
incentivant la rehabilitació d’habitatges 
que millorin les condicions d’habitabilitat 
i d’estalvi. La voluntat de fer més atractiu 
el centre, no només per a l’activitat co-
mercial, sinó també per assolir una major 
densitat residencial.
Granollers des de les primeres petjades 
humanes ha estat una cruïlla de camins. 
En termes actuals avui ben situada en la 
corona metropolitana, també un bon lloc 
per viure. És inexcusable seguir treballant 
i defensant la millora de les infraestructu-
res de mobilitat i transport públic que ens 
permeti moure’ns amb facilitat i millor 
des del punt de vista ambiental.
Estic convençut que els canvis en els pro-
pers deu anys encara seran més profunds 
i més ràpids a nivell econòmic i social. 
Cal preparar la ciutat. La diversificació 
econòmica és bàsica i suposa un actiu, 
impulsar els potencials creatius i em-
prenedors fent de Roca Umbert la punta 
de llança. També l’economia social amb 
el paper important que, en aquest sentit, 
poden jugar institucions com l’Escola 
Municipal de Treball.
Granollers té moltes mirades.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament de Granollers

Us seguim explicant els principals eixos 
del nostre projecte per a Granollers. El 
3r pilar: regenerar la política. La pèrdua 
de confiança en la política provocada pel 
funcionament dels partits i la pèrdua de 
contacte amb la realitat social ha incremen-
tat l’escletxa entre polítics i societat civil. Els 
casos de corrupció i d’opacitat han servit 
per fomentar la imatge de la política com 
un exercici de lucre personal per sobre del 
servei als altres. 
No podem instal·lar-nos en la indignació 
permanent i en el missatge fàcil. Hem de 
poder fer pedagogia de la feina que fem. 
Cal abandonar les actituds dogmàtiques, de 
hooligans dels partits polítics. Es necessiten 
lliurepensadors. Podem plantejar desenes 
de mesures per reformar l’actual siste-
ma polític, a nivell electoral, de finança-
ment dels partits o de transparència de 
l’administració, però cap no serà realment 
efectiva si no passa per un canvi real 
d’actituds, i això ha d’estar interioritzat. 
I no es tracta només de fer les coses 
legalment, sinó també de forma ètica. 
Un exemple: l’Ajuntament va comprar, al 
2008, un terreny a la Bòbila per 3 milions 
d’euros, el triple del seu valor real segons 
una taxació. La fiscalia va dictaminar que 
no hi veia il·legalitat. Però entre la simple 
legalitat i la correcció ètica hi ha un marge 
ampli.
En aquest sentit, també cal pensar en 
l’estructura interna de l’Ajuntament, que 
actualment compta amb massa càrrecs de 
designació política. Cal reduir aquest gruix 
com ja ho han fet altres administracions 
com la Generalitat. Cal una organitza-
ció més àgil i menys burocràtica. I més 
transparent. I que gestioni més curosament 
els seus diners, i sense societats municipals 
opaques que són un llast econòmic per a 
la ciutat, com Granollers Promocions, amb 
9,5 milions d’euros de pèrdues.
La proximitat de la política municipal ens 
dóna avantatge per poder ser més trans-
parents, honestos i “normals”: exercir de 
ciutadans que tenen la sort de representar 
a d’altres ciutadans. 
Per fer-ho sintètic: hem de tornar a fer de 
la política una eina útil per a les persones.

Àlex Sastre i Prieto
Regidor de CiU i candidat a l’Alcaldia
alexsastre.cat

En diciembre se aprobó el presupuesto para 
2015, en el que se prevé hacer una inver-
sión de más de 5 millones de euros para la 
mejora de nuestra ciudad.
Nuestro grupo propuso una serie de 
inversiones que, a nuestro parecer, eran, 
por un lado, factibles en tiempo y forma, 
y por otro, necesarias y reclamadas por la 
ciudadanía.
En 2012, el presupuesto de este ayunta-
miento destinó una partida de 100.000 
euros al proyecto de la residencia de la 3ª 
edad. Y ya está. Nunca más se ha vuelto a 
hablar de ello, pero creemos que este es 
un tema suficientemente importante como 
para no mirar hacia otro lado. 
Aún sabiendo que es competencia auto-
nómica, existen mecanismos por los que 
llevar a cabo su construcción, por lo que 
cabe creer que el problema es que no hay 
voluntad política para ello. Eso sí, 400.000 
euros invertidos en Roca Umbert sí son de 
buen recibo. 
Sinceramente, no lo entendemos. Como 
tampoco entendemos que este último año 
de legislatura se tenga que hacer el mante-
nimiento de la ciudad que se debería haber 
hecho durante toda la legislatura. Así se 
hacen las cosas, rápido y mal. Nosotros en-
tendemos que la consecución del programa 
electoral se tiene que hacer progresivamen-
te; “sin prisa pero sin pausa”.
En lo referente a materia de movilidad, por 
ejemplo, la entrada a Granollers desde Pa-
lou: cuando les propusimos adecuarla para 
que existieran aceras en ambos lados (ya 
existe una) de la carretera en el tramo que 
va desde el Hotel Granollers hasta la roton-
da, se nos ponen a hablar de expropiación 
de terreno... ¡En ningún momento hemos 
hablado de expropiar nada! Simplemente es 
estrechar los carriles de la calzada y hacer 
la acera.
¿Y qué cabe decir de los lavabos públicos? 
¿Es tan difícil ponerse manos a la obra con 
esta propuesta? ¿O es que deberíamos hacer 
un referéndum, este sí legal, para preguntar 
a nuestro pueblo: lavabos públicos sí o no? 
Si la respuesta es sí: ¿de pago o gratuitos?
Por cierto, la cabalgata de los Reyes Magos 
de Oriente de este año ha sido muy pobre, 
muy por debajo de lo que viene siendo 
habitual, teniendo en cuenta que había un 
presupuesto de 32.500 euros.

Fermí Gutiérrez Martínez
Grup Municipal del PPC a Granollers

PsCMirades de futurocupas y 
“okupas”
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