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“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
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Anna M.Duran
> Ha estat la pregonera de la 65a Fira 

de l’Ascensió, una experiència que 
ha viscut amb intensitat i que valora 
molt positivament. 

> Ha combinat l’ensenyança amb la 
direcció dels centres d’ensenyament 
Educem, durant més de 40 anys; ara 
les seves filles, Anna i Mercè, n’han 
agafat el relleu.

> Pensa que la ciutat ofereix una bona 
oferta educativa i que des del Consell 
de la Formació Professional s’ha de 
garantir un ventall divers de cicles 
formatius.

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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Més
informació
www.granollers.cat

Xarxes socials

/granollers

www.granollers.cat/apps

App per a 
mòbil:

> A la web municipal 
també trobareu tots 
els butlletins editats 
per poder-los 
consultar en PDF 



GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JUNY DE 2015

3

La recollida selectiva d’envasos és un fet 
relativament recent. fa només 22 anys 
es va instal·lar a Granollers els primers 
onze contenidors per reciclar llaunes 
de begudes. Aquests aparells cilíndrics, 
que compactaven les llaunes accionant 
una palanca, van ser desenvolupats per 
l’empresa granollerina Blipvert, que va 
sorgir d’un viver d’empreses municipal. 
El material amb què es fan les llaunes, 
bàsicament alumini i acer, són infinita-
ment reciclables. Es fonen i es convertei-
xen en els mateixos o en nous productes. 
Per a aquella mateixa època, l’Ajuntament 
de Granollers va distribuir els primers con-
tenidors de recollida de paper i piles a les escoles de la ciutat.
Ja va ser el 1998 quan es va crear el Consorci per a la Gestió dels Resi-
dus de Vallès oriental que va donar un impuls definitiu a la generalitza-
ció del reciclatge a Granollers i comarca. 
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MAC. 16è MERCAT AUDIOVISUAL 
DE CATALUNYA
Dimecres 3 de juny. De 8.30 h a 19.30 h 
Roca Umbert. Fàbrica de les Arts

ECOGRA. 6a FIRA DE L’ECOLOGIA 
I L’ALTERNATIVA
Divendres 5, a partir de les 16 h. Dissabte 6 
i diumenge 7 de juny, tot el dia. Carrer de Joan Prim

FIRA D’ARTESANS
Divendres 5 i 19 de juny. De 8.30 h a 20.30 h 
Plaça de la Porxada

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 6 de juny. Tot el dia 
Carrer d’Anselm Clavé, 40

COL·LECTIU D’ARTESANS 
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 6 i 20 de juny. Tot el dia 
Plaça de les Olles

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes)
Diumenge 7, 14, 21 i 28 de juny. De 8 a 15 h 
Parc Firal

FIRA DEL DISC
Divendres 12 i dissabte 13 de juny. Tot el dia 
Plaça de la Corona 

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS PER LA 
QUALITAT DEL VO. “Acostem el camp”
Dissabte 13 de juny. Tot el dia 
Plaça de la Porxada

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 20 de juny. De 10 h a 14 h i de 17 h a 21 h
C. Santa Anna, pl. de les Olles, Cabrits, Oli i c. Sant Roc

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 20 de juny
Tot el dia. Plaça de la Porxada

MERCAT DE SEGONA MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 20 de juny. De 8 h a 14 h. c. Esteve Terradas

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS 
ELABORADORS DE CATALUNYA
Dissabte 27 de juny.Tot el dia. Plaça de la Corona

LES GOLFES. Fira de roba i trastos vells
Dissabte 27 de juny
De 10 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

22 

DESPRÉS DE 22 ANYS ENCARA fUN-
CIoNEN ALGUNS DELS CoNTENIDoRS 

QUE ES VAN INSTAL·LAR PER CoMPAC-
TAR LLAUNES DE BEGUDES. 

ToNI ToRRILLAS, 1993

 ITINERARI DE CIUTAT

Granollers, 
ciutat 
bombardejada

L’itinerari del mes recorrerà alguns indrets 
emblemàtics que van patir els bombardejos de 
la Guerra Civil. Es visitarà el refugi antiaeri de la 
pl. Maluquer i Salvador, i Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau. Dia: 7 de juny, 11 h - Lloc de 
trobada: Museu (A. Clavé, 40) . Reserva prèvia,
 93 842 68 41- museu@ajuntament.granollers.cat

JUNY
JULIOL
2015

Més de cinquanta cursos i activitats d’estiu per 
a totes les edats a la Xarxa de Centres Cívics
A l’estiu no et quedis a casa i vine. El període 
d’inscripció és de l’1 al 19 de juny, de manera 
presencial o en línia: 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions
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REPORTATGE

Biblioteques: molt més que llibres

Aquest 2015 s’ha declarat Any de les 
Biblioteques, per commemorar el 
centenari de la creació de la Xarxa 
de Biblioteques Populars per part de 
la Mancomunitat de Catalunya que, 
a la pràctica, va establir el sistema 
bibliotecari al nostre país. Granollers 
fa noranta anys que compta amb 
aquest servei cabdal per al progrés 
de les persones. L’antic hospital de 
Sant Domènec, al carrer de Corró, va 
ser el magnífic escenari escollit per a 
biblioteca el 1926 fins que al 1995 es 
va traslladar a Can Pedrals. D’aquest 
últim fet es compleixen 20 anys i 10 
de la posada en funcionament de la 
Biblioteca Roca Umbert.

fer d’espectador a qualsevol de les dues biblio-
teques de Granollers, la de Can Pedrals, cen-
tral i comarcal, i la de Roca Umbert, al sud i de 
proximitat, és constatar l’elevadíssim grau d’ús i 
de valoració que tenen aquests equipaments que 
en els darrers anys han evolucionat a centres 
multiculturals, plens d’activitat, molt més enllà 
de les funcions inherents de promoció de la lectu-
ra i de préstec. Les dades ho corroboren: 330.798 
visitants durant el 2014, 1.200 persones passen 
diàriament per les biblioteques de Granollers. 
161.732 documents s’han prestat durant tot l’any 
passat.
L’illa de vianants i les persianes alçades, han 
estat una oportunitat per vestir aparadors cul-
turals, que recorden algun escriptor, escriptora 
o efemèride, i que ha fet que l’aparador de Can 
Pedrals esdevingui una finestra oberta a la ciuta-
dania, despertant l’interès per allò que passa a la 
biblioteca.

Oferir experiències noves

“L’evolució dels serveis i les formes d’accés a la 
informació porten a un canvi necessari del mo-
del”, explica Laura Padró, directora de la Biblio-
teca Can Pedrals. Serveis virtuals i presencials 
passen a conviure. L’espai físic pren valor com a 
creador d’experiències, emocions... 
Aquest és el cas de l’Espai cuina i l’Espai de 
novel·la juvenil, a Can Pedrals, que agrupen tot 

el fons d’un determinat tema per facilitar-ne la 
recerca, al voltant d’unes butaques, com si es 
tractés d’un entorn particular.
Escoltar els interessos i detectar les tendències 
socials s’ha integrat en la dinàmica de treball 
de les biblioteques de Granollers. Per donar 
resposta a les noves inquietuds s’ha creat els 
centres d’interès en Emprenedoria i Societat 
sostenible de la Biblioteca Can Pedrals o bé, el 
d’Aprenentatge de llengües de la Biblioteca Roca 
Umbert.

Automatització i servei personalitzat

El préstec d’autoservei, en funcionament a la 
Biblioteca Can Pedrals des del passat juliol i pro-
perament a la Biblioteca Roca Umbert, permet 
que els usuaris realitzin els seus préstecs de 
forma ràpida i fàcil. D’altra banda, els professio-
nals poden concentrar la seva dedicació a oferir 
una millor acollida i atenció personalitzada en la 
recomanació i cerca d’informació. 

Un fons únic de ciutat

Les biblioteques de Granollers es complementen 
i alhora tenen trets que les fa diferents. “Les dues 
biblioteques sumen. Granollers té un fons únic 
de ciutat de 150.000 documents”, apunta Sònia 
Andrés, directora de la Biblioteca Roca Umbert. A 
més, un servei gratuït de transport, que es fa en 

El fons i la difusió 
de la literatura 
infantil i juvenil 

i la divulgació 
digital, punts 

forts de la 
Biblioteca Roca 

Umbert
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L’aparador de Can Pedrals, 
al carrer d’Espí i Grau, 

recorda el 20è. aniversari del 
trasllat de la biblioteca des 

del carrer de Corró
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bicicleta, permet als usuaris tenir en poc temps 
documents que estiguin en l’altra biblioteca. 
La Biblioteca Can Pedrals és hereva del fons his-
tòric i patrimonial de l’antiga Biblioteca francesc 
Tarafa i conserva els pergamins que fan referèn-
cia a diferents pobles del Vallès oriental dels 
segles XII i XIII, donatiu de Tomàs Balvey. Disposa 
també del fons Josep Maspons i Cadafalch que 
conté llibres impresos entre els segles XVI i XIX i 
el fons Vidal i Jumbert, que aplega obres edita-
des entre mitjan del segle XIX i principis del XX, la 
majoria escrites en llengües estrangeres. També 
té un fons especialitzat en cuina, on el producte 
del Vallès és el protagonista. 
Per la seva part, Roca Umbert posa especial 
cura en el fons de ficció, tant infantil i juvenil com 
d’adults per oferir lectures que van més enllà 
dels circuits establerts. La col·lecció es desen-
volupa en paral·lel a les línies d’aprenentatge i 
programació de la biblioteca. També té una bona 
representació de cinema d’autor i independent. 

Treure l’univers de cada llibre

Des de les àrees infantils es treballa amb mol-
ta cura la selecció i recomanació de lectures, 
conscients de la importància d’acompanyar les 
famílies des del primer esglaó de l’itinerari lector. 
Granollers ha estat impulsora dels Laboratoris de 
Lectura, espais de creació i experimentació, on 
les famílies hi tenen una implicació molt activa. 

 Les dues biblioteques de Granollers sumen 
un fons total de 150.000 documents 

La Biblioteca 
Can Pedrals 

ha definit uns 
espais on 

s’apleguen els 
documents 

a partir d’un 
centre d’interès

A l’esquerra, 
un dels laboratoris de 

lectura que es programen a 
la Biblioteca Roca Umbert; 

a la dreta, l’Espai Cuina, que 
agrupa tot el fons culinari 

de Can Pedrals
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A l’esquerra, el servei 
d’autopréstec a la Biblioteca 

Can Pedrals; a la dreta 
activitat de formació en 

noves tecnologies a la 
Biblioteca Roca Umbert
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Podeu seguir l’activitat de les biblioteques 
de Granollers a les xarxes socials

L’acurat 
aparador 

temàtic de Can 
Pedrals atrau 

la curiositat de 
passavolants 

i persones 
usuàries 

Es tracta d’ensenyar llibres que per si sols no 
funcionarien, presentats a partir d’un guió gens 
improvisat, que engeguen converses, remouen 
emocions, desmunten estereotips, tenint cura de 
l’estètica de l’espai i creant rituals per generar 
sorpresa. Les Jornades de Laboratoris de Lectu-
ra de la Biblioteca Roca Umbert, que ja compten 
amb tres edicions, són un referent per als profes-
sionals que impulsen la dinamització lectora i ara 
ja hi ha una xarxa de laboratoris teixida que no 
para de créixer.

Espai d’aprenentatge i formació digital

Les biblioteques ofereixen espais i recursos a 
la ciutadania per formar-se al llarg de la vida i 
garantir la igualtat d’accés al coneixement. Dis-
posen d’ordinadors amb connexió a internet, ofi-
màtica i posen a l’abast de tothom l’administració 
electrònica. També compten amb connexió Wi-Fi, 
que en el darrer any ha tingut 38.637 usos.
Amb la voluntat de reduir l’escletxa digital, la 
Biblioteca Roca Umbert ofereix des del 2005 un 
programa estable de formació que permet adqui-
rir les competències i habilitats digitals neces-
sàries per adaptar-se als canvis tecnològics que 
estem vivim. El programa de formació en noves 
tecnologies es concreta en cursos per compe-
tències, píndoles temàtiques i el servei gratuït 
Aula oberta, on un formador assessora de forma 
personalitzada en dubtes informàtics. Gràcies a 

aquesta programació, un total de 639 alumnes 
han millorat les seves competències digitals. 
Per estimular la creativitat i l’aprenentatge autò-
nom dels nens i nenes, la biblioteca participa en 
el programa Codeclub, d’iniciació en la progra-
mació d’ordinadors a través de jocs. 
A més, la Biblioteca Roca Umbert és centre 
col·laborador ACTIC de la Generalitat de Cata-
lunya. Acull les proves d’acreditació, programa 
cursos preparatoris i ofereix bibliografia comple-
mentària.
La biblioteca complementa el suport a 
l’aprenentatge amb una sala d’estudi de 100 pla-
ces. En èpoques d’exàmens, el Servei de Joventut 
porta a terme una ampliació de l’horari, incre-
mentant la franja horària entre setmana, fins les 
24 h i obrint els caps de setmana fins les 22 h. A 
més, també hi ha un espai per al treball col·lectiu 
amb capacitat per a 12 persones i la sala d’actes, 
escenari de projecció de pel·lícules de cinema 
familiar, cinefòrums, tallers de filosofia, tertúlies 
literàries...

Continuar la transformació

Les primeres biblioteques catalanes han com-
plert un segle i si han perdurat és perquè s’han 
adaptat als temps, explica Laura Padró. Avui con-
tinuen assumint nous papers, accentuant la seva 
funció social, explorant nous serveis i establint 
noves aliances amb el teixit associatiu i cultural 
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Activitats per estimular a la lectura al llarg de la vida

Des que una persona neix fins al final de la seva vida pot trobar una oferta adequada a la seva 
edat per gaudir de la lectura a les dues biblioteques de Granollers:

L’hora menuda, amb ballmanetes. Per a nens i nenes de 0 a 35 mesos. Activitat mensual a 
cada biblioteca. Cal inscripció

L’hora del conte. A partir de 3 anys. Activitat mensual a cada biblioteca

Laboratori de lletres i imatges. Per a famílies amb infants a partir de 5 anys. Sessions de lec-
tura i experimentació a partir d’àlbums il·lustrats. Biblioteca Roca Umbert. Cal inscripció

Superlectors. Club de lectura, de 6 a 11 anys. Activitat mensual en què nens i nenes es troben 
per comentar les lectures que han fet. Al final de curs es troben amb algun autor que han llegit 
i/o il·lustrador. Cal inscripció. 

La penya dels llibres. Club de lectura, de 12 a 16 anys. Dóna continuïtat al club de superlec-
tors. Biblioteca Roca Umbert. Cal inscripció.

Cinema familiar. Projeccions en català, cada mes. Biblioteca Roca Umbert

Clubs de lectura per a adults: de novel·la i català fàcil, a la Biblioteca Roca Umbert; clàssics i 
llegir el teatre, a la Biblioteca Can Pedrals. Cal inscriure’s

Taller de filosofia. Per a joves i adults. Intercanvi d’idees per llegir el món de manera crítica. 
Biblioteca Roca Umbert. Activitat mensual 

Per apropar-se a la llengua anglesa 

Kids time. Per a nens i nenes d’1 a 3 anys. Contes en anglès. Biblioteca Can Pedrals 

Story time. Per a nens i nenes de 4 o més anys. L’hora del conte en anglès. Biblioteca Can 
Pedrals

Crazy quiz! Per a nens i nenes a partir de 8 anys. Concurs de jocs lingüístics, manuals i de 
disseny per practicar l’anglès. Biblioteca Roca Umbert

Movies and fun. Per a nens i nenes de 8 a 12 anys. Concurs en anglès a partir de referents de la 
literatura i el cinema. Activitat bimestral. Biblioteca Can Pedrals. Cal inscripció.

Biographies and conversation. Converses per a adults en anglès. Activitat mensual. Biblioteca 
Roca Umbert. 

Per formar-se en noves tecnologies. Biblioteca Roca Umbert

Alfabetització digital. Nivell bàsic i mitjà

Cursos per preparar l’obtenció del certificat ACTIC, per a persones aturades. Gratuït

Píndoles d’informàtica

Cursos de digitalització infantil

 Suport a la presentació de treballs

 Cursos de scratch, programació per a infants de 8 a 12 anys

Les biblioteques s’han convertit 
en un espai on aprendre sempre
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Tres 
xerrades 
a l’Aula de 
Consum

llum, el gas i el telèfon.
El dia 9 de juny, la xerrada serà sobre la 
factura de la llum i com entendre-la, i anirà 
a càrrec d’Eusebi-Ramon Vidiella, enginyer i 
membre de l’oCUC. Durant la sessió es par-
larà dels conceptes que incorpora la factura i 
es faran recomanacions per estalviar energia. 
La tercera xerrada, “Economia domèstica, 
l’art de repartir el pastís”, la farà el dia 16 de 
juny Ainhoa Roca, membre de CRIC-opcions. 
La ponent donarà pistes sobre com podem 
administrar el nostre pressupost mitjançant 
un consum conscient. 

L’Aula de Consum de l’Ajuntament de Grano-
llers ha programat tres noves xerrades aquest 
mes de juny amb l’objectiu de contribuir a la 
formació de les persones com a consumidores 
informades i responsables.Totes tres són gra-
tuïtes i es faran en dimarts, a les 7 de la tarda, 
a la sala d’actes de la Biblioteca Roca Umbert 
(c. Enric Prat de la Riba, 77). La primera, el 
dia 2, porta per títol “Els subministraments 
bàsics a la llar: que no t’emboliquin”. Laia 
Visa, tècnica de MAP Assessorament i Serveis, 
parlarà sobre la prevenció d’enganys en la 
contractació de serveis bàsics com l’aigua, la 

En els darrers dies s’ha arranjat l’aparcament 
municipal gratuït del carrer del Camp de les 
Moreres, entre el carrer de Joan Vinyoli i el 
passeig fluvial, proper a les instal·lacions 
esportives i al Parc firal. Els més de 4000 m2 

s’han asfaltat i, properament, es pintaran les 96 
places disponibles. També s’ha enderrocat el 
mur que l’envoltava, de manera que ara és més 
visible. Aquest mes de maig també s’han iniciat 
les obres per condicionar un solar utilitzat com 
a aparcament del passeig de la Muntanya, molt 
proper a l’Hospital de Granollers. 
D’altra banda també s’ha estrenat l’aparcament 
per a camions de l’avinguda de Sant Julià, de 
2.800m2, al polígon Congost. Està ubicat entre 
la ITV i l’edifici del Consorci per a la Defensa de 
la Conca del Besòs. Té entrada per l’avinguda 
de Sant Julià i sortida pel carrer de Marconi i 
capacitat per a setze camions tràiler de grans 
dimensions i deu places per a furgons i camions 

Els aparcaments municipals, renovats

mitjans. L’aparcament s’ha asfaltat i senyalitzat. 
Aquest és el segon aparcament d’aquest tipus 
que hi haurà al polígon Congost, el tercer a 
Granollers.

Nou tram de plataforma única al carrer de 
Sant Josep de Calassanç 

Han acabat les obres d’urbanització d’un nou 
tram del carrer de Sant Josep de Calassanç, 
entre els carrers del Lliri i Conestable de Portu-
gal. El carrer s’ha arranjat amb la construcció 
d’una plataforma única, a un sol nivell, seguint 
el mateix criteri que en el tram nord del mateix 
carrer. El nou vial té un tram central de 3,10 
m asfaltat i dues voreres d’1,30 m cadascuna. 
També s’ha renovat el clavegueram, la cano-
nada d’aigua potable i els tubs elèctrics. Així 
s’incrementarà la superfície destinada a via-
nants al centre, que ara supera els 46.000 m2.

ACTUALITAT

A l’esquerra, l’aparcament 
del carrer del Camp de les 
Moreres, que ha condicionat 
l’Ajuntament; a la dreta, el 
nou tram urbanitzat del carrer 
de Sant Josep de Calassanç
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Granollers torna a tenir d’alcalde, Josep Mayo-
ral i Antigas. La candidatura del PSC ha obtingut 
10.209 vots (43,28 %) i ha guanyat les eleccions 
municipals, amb el mateix nombre de regidors 
que ja tenia, 13. La segona força més votada ha 
estat Convergència i Unió, amb un 3.740 vots 
(15,86 %) i quatre regidors, dos menys que en 
les anteriors eleccions locals. Esquerra Repu-
blicana de Catalunya passa d’un a tres regidors 
i es converteix en la tercera força del municipi 
amb 2.737 vots (11,60 %). 
Entra per primera vegada en el consistori gra-
nollerí Ciutadans, que amb 1.898 vots (8,05 %) 
obté dos regidors. Igual que la CUP que amb 
1.563 vots (6,63 %) també s’estrena amb dos 
regidors. El Partit Popular, fins ara tercera força 
de l’Ajuntament, passa a ser la sisena opció més 
votada amb 1.299 vots (5,51 %) i perd 3 regidors 
quedant-se només amb un representant. Inicia-
tiva per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alter-
nativa- Entesa s’ha quedat fora del consistori. 
Amb un 4,61 % i 1.087 vots no obté representa-
ció en no assolir el 5 % dels vots. La participació 
en aquests comicis ha estat del 55, 76 %, 3,56 
punts superior a les anteriors eleccions munici-
pals, que va ser de 52,20 %. El cens electoral de 
l’any 2011 era de 40.690 i l’actual de 42.532. 
El consistori queda format per 13 regidors del 
PSC; 4 de Convergència i Unió; 3 d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; 2 de Ciutadans; 2 
Crida per Granollers- CUP- Poble Actiu; 1 del 
Partit Popular. 

 1  Josep Mayoral i Antigas  Partit dels Socialistes de Catalunya - CP

 2  Alba Barnusell i Ortuño  Partit dels Socialistes de Catalunya - CP

 3  Àlex Sastre Prieto  Convergència i Unió

 4  Jordi Terrades i Santacreu  Partit dels Socialistes de Catalunya - CP

 5  Pep Mur i Planas  Esquerra Republicana de Catalunya - AG - AM

 6  Mònica Oliveres i Guixer  Partit dels Socialistes de Catalunya - CP

 7  Albert Camps i Giró  Partit dels Socialistes de Catalunya - CP

 8  Enrique Meseguer Casas  Ciutadans - Partido de la Ciudadania

 9  Josep Maria Noguera Amiel  Convergència i Unió

 10  María del Mar Sánchez Martínez  Partit dels Socialistes de Catalunya - CP

 11  Maria Oliver Reche  Crida per Granollers - CUP - Poble Actiu

 12  Mireia López i Ontiveros  Partit dels Socialistes de Catalunya - CP

 13  Núria Maynou i Hernández  Esquerra Republicana de Catalunya - AG - AM

 14  José María Moya Losilla  Partido Popular

 15  Juan Manuel Segovia Ramos  Partit dels Socialistes de Catalunya - CP

 16  Oriol Vila Castelló  Convergència i Unió

 17 Andrea Canelo Matito  Partit dels Socialistes de Catalunya - CP

 18  Francesc Arolas Pou  Partit dels Socialistes de Catalunya - CP

 19  Roberto Carmany Valls  Ciutadans - Partido de la Ciudadania

 20  Eugènia Llonch Bonamusa  Convergència i Unió

 21  Álvaro Daniel Ferrer Vecilla  Partit dels Socialistes de Catalunya - CP

 22  Chakir El Homrani i Lesfar  Esquerra Republicana de Catalunya - AG - AM

 23  Silvia Rodríguez López  Partit dels Socialistes de Catalunya - CP

 24  Edmundo Rodolfo Benza AlegrÍa  Partit dels Socialistes de Catalunya-CP

 25  Eduard Navarro Doménech Crida per Granollers - CUP - Poble Actiu

Josep Mayoral revalida la majoria absoluta

13

4

3

2

2
1

Partit dels Socialistes de Catalunya-CP

Convergència i Unió

Esquerra Republicana de Catalunya - AG - AM

Ciutadans - Partido de la Ciudadania

Crida per Granollers - CUP - Poble Actiu

Partido Popular

Llistat de candidats escollits
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Granollers, 20 de juny de 2015
Sortides: Infantil: 19.30 h / 5 km: 21.32 h / 10 km: 21.30 h
De les pistes d’atletisme / Arribada: piscina municipal descoberta

3 recorreguts:
 
  
Més informació i inscripcions a www.cursadelestorxes.cat

Gaudiràs del plaer de córrer per Granollers de nit.
No te la perdis! I en acabar, bany nocturn a la piscina.

· Infantil, pistes d’atletisme
· 5 km, circuit urbà apte per a tothom
· 10 km, circuit mixt recomanat per a runners

APTE 
PER A 

TOTHOM

PER A 
RUNNERS

circuit mixt
TORXES
INFANTIL

DE 4 
A 12 

ANYS

cpnl.cat

Cursos 
de català 
a l’estiu

Informació i inscripcions

Del 8 al 12 de juny de 2015

de dilluns a dijous
de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 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

Caldes, Canovelles, Cardedeu, la Garriga, 
la Llagosta, Mollet, Montmeló, Montornès, 

Parets i Sant Celoni.

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

Escola d’Adults
 Pública i gratuïta

Matrícula per al curs 2015-2016
Preinscripció: del 22 al 29 de juny, de dilluns a divendres 

de 16 a 19 h al Centre Vallès (c/ Veneçuela, 86 - Granollers)
Cal portar 1 foto de carnet, fotocòpia del DNI 

i de la targeta sanitària. 

Matrícula: del 2 al 7 de setembre 
Més informació: www.cfavalles.org - tel. 93 849 98 88



GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JUNY DE 2015

11

Granollers serà una de les seus 
de l’Escola d’Estiu del Voluntariat 2015

Les bressol, primer contacte amb l’escola

La nostra ciutat serà aquest estiu una de les 
seus de l’Escola d’Estiu del Voluntariat, que 
des de l’any 1996 organitza el Departament de 
Benestar Social i família. L’EEV’15 es farà de 
manera simultània a Barcelona, Tarragona, Llei-
da, Girona, Sabadell, Tortosa, Igualada i Grano-
llers, entre els dies 2 de juliol i 19 de setembre, 
i esdevindrà un espai de formació a l’entorn del 
món del voluntariat i d’intercanvi d’experiències. 
La iniciativa s’adreça tant a voluntaris i volun-
tàries d’associacions sense ànim de lucre com 
a persones que coordinen i dirigeixen equips i 
entitats de voluntariat. 

Dies 3 i 4 de juliol i 18 i 19 de setembre

L’Escola d’Estiu de Voluntariat es durà a terme 
de manera presencial a Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau (c. del Rec, 19). S’oferiran dos 
cursos de 12 hores de durada, els dies 3 i 4 de 
juliol (iniciació al voluntariat, a càrrec de l’escola 
de formació de Creu Roja) i els dies 18 i 19 de 
setembre (gestió d’equips de voluntariat, a cà-
rrec de l’escola de formació de la fundació Pere 
Tarrés). Els cursos són gratuïts i els participants 
rebran un certificat acreditatiu. 

La formació programada respon a la demanda 
de les entitats que integren la Taula d’Entitats de 
Voluntariat, creada al setembre passat.Més info i 
inscripcions, http://voluntariat.granollers.cat/

Aquest mes acaba el curs escolar i comença l’època de vacances per a 
molts infants. Un període que per a molts nenes i nens serà el pre-
ludi d’una nova etapa: l’escola dels grans. A Granollers 664 alumnes 
faran P3 el proper setembre; 402 ho faran als centres públics i 262 als 
centres concertats. El 93,8 % de les famílies han pogut entrar a l’escola 
triada en primera opció.
El mes de setembre els més petits començaran o continuaran el seu 
camí educatiu a les escoles bressols de la ciutat. A Granollers hi ha nou 
escoles bressol privades: Els Barrufets, C. Espanya, 52-56 (93 013 91 
01); El Món Màgic, C. Vallès, 39 (93 870 68 99); El Petit Príncep, C. Cor-
ró, 159-161 (93 840 32 09); Els Rossinyols, C. Menéndez Pelayo, 2-4 (93 
870 84 76); Pinotxo, C. Josep Maria de Sagarra, 25 (93 879 33 50) i Xerric 
Xerrac, C. Bruniquer, 5-7 (93 879 48 48); i les Llars d’infants: L’Alzina, 
C. Corró, 187 (93 849 52 84); Mare de Déu de fàtima, Ctra. de Caldes, 
19 (93 849 38 83) i Patufet, C. Pintors Vergós, 6 (93 870 10 49). Algunes 
d’aquestes escoles tenen obert el seu procés d’inscripció i altres ja 
l’han finalitzat, com és el cas de les tres escoles bressol municipals: El 
Teler, C.Corró, 349 (93 849 64 40); Giravoltes, Ctra. de Caldes, 52 (93 861 
65 65) i Tortuga, C.Garrotxa, 8 (93 870 93 52). 
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El 29 de novembre de 2005 l’Arxiu Municipal 
de Granollers va obrir les portes al nou em-
plaçament, al carrer de Sant Josep, 7. Durant 
aquesta dècada, l’Arxiu ha descrit i catalogat 
més de 22.000 capses de documents i 20.000 
fotografies, i ha restaurat més de 7.700 pàgines 
de documents antics. Els usuaris han consultat 
més de 64.500 documents i 42.200 fotografies, 
i l’Arxiu, en aquest temps, ha encetat una sèrie 
de projectes i línies d’actuació que l’han portat 
a ser el referent del patrimoni documental a 
ciutat. L’Arxiu Digital (www.granollers.cat/ar-
xiu), compta des de 2007, amb més de 90.000 
pàgines consultables a Internet, per exemple els 
llibres d’actes del Ple Municipal (1842-1965) i la 
premsa històrica (1882-1990). Milers de perso-
nes d’arreu que hi han accedit.
En aquests anys s’ha incorporat 16 nous fons i 
col·leccions d’origen privat fruit dels 326 ingres-
sos de persones que han aportat més d’un miler 
de capses de documents, 100.000 fotografies, 
100 pel·lícules, 300 documents sonors i 700 plà-
nols. La creació de les seccions de fonts orals, 
l’any 2009, i, de fons Audiovisuals, el 2011, dóna 
un impuls a la gestió d’aquest tipus de docu-
ments. S’han fet 210 entrevistes a testimonis de 
memòria oral i s’han generat 307 documents 
audiovisuals. 
La constitució, el 2011, del Grup d’assessora-
ment de documents audiovisuals, i el 2013, del 
Grup de documentació de fotografies, contri-
bueix a la correcta identificació de les persones, 
emplaçaments i context històric dels films i de 
les fotografies. En la mateixa línia, el Grup de 
descripció de correspondència antiga, en llegir 
i resumir cada carta, permet fer-les acces-

sibles. Més de 30 persones hi participen de 
manera periòdica. Les activitats de difusió de 
l’AMGr s’inicien l’any 2009, amb la programació 
de l’acte anual d’agraïment per les donacions 
rebudes, la celebració del Dia Internacional 
dels Arxius i la commemoració del Dia Mundial 
del Patrimoni Audiovisual. A aquestes activitats 
s’hi han sumat, des del 2012, les exposicions de 
fotografies antigues de l’Arxiu, a la planta baixa 
de l’Ajuntament (pl. de la Porxada, 6) -on, fins 
ara, s’hi han mostrat 11 exposicions amb més 
de 300 imatges.
Les tertúlies de l’Arxiu, amb 17 trobades des 
del 2013, amb més de 25 testimonis que han 
aportat els seus records i experiència de petits 
episodis de la història local. Tertúlies que s’han 
enregistrat i s’han incorporat a la secció de 
fonts orals. Properament es presentarà el nou 
Portal de l’Arxiu fotogràfic, fotografies en línia 
per mostrar les imatges de Granollers al món.

L’Arxiu Municipal, un actiu històric

D’esquerra a dreta: 
Mostra de documents expo-
sats el Dia Internacional dels 
Arxius del 2011/ fons Ajunta-
ment de Granollers/AMGr 
Llibre de privilegis de la vila 
de Granollers de 1252-1581/ 
fons Ajuntament de Grano-
llers/AMGr
Llibre del clavari de la vila 
de 1610-1611/ Autor Pere 
Cornellas/fons Ajuntament 
de Granollers/AMGr

L’Arxiu en dades

• 50 fons o col·leccions (s.XII- 2012)
• 2.823,6 metres de documents (1252- 2012)
• 250.385 imatges (1878- 2006)
• 1.792 pergamins (s.XII- 1617)
• 1.763 programes de mà de cinema (1934- 1970)
• 1.200 mapes i plànols (1880- 2000)
• 350 documents sonors ( 1974- 2001)
• 307 documents audiovisuals (1914- 2003)
• 210 entrevistes a testimonis (1985- 2014)
• 92.000 pàgines de documents a l’Arxiu Digital (1842- 1990)
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El XVII Ral·li Fotogràfic se celebra en dissabte

Al mes de juny es convida a tots els aficionats 
a la fotografia a participar en el ja tradicional 
Ral·li fotogràfic “Granollers es revela”, que 
enguany arriba a la seva dissetena edició. En 
aquesta ocasió hi ha tres novetats destacades. 
La primera és el canvi del dia de la celebració, 
que passa de diumenge al matí a dissabte a 
la tarda – dia 20 de juny a les 5 de la tarda a la 
plaça Maluquer i Salvador-. La segona és la 
diversificació de preus de la inscripció, la qual 
cosa permet ajustar el preu pels joves de 14 a 
18 anys i per a les famílies en què hi participa 
un adult i un infant. I la darrera és el premi dins 
de la categoria adulta, que enguany serà en 
metàl·lic i estarà dotat de 299 euros pel primer 
classificat, 200 euros pel segon i quatre premis 
de 100 euros. Com a les altres edicions, dins la 
categoria infantil s’atorguen quatre premis que 
consisteixen en material fotogràfic valorat en 
100 euros.
El ral·li pretén donar a conèixer, a través de la 
pràctica de la fotografia, llocs de la ciutat que 
destaquen per la seva singularitat i interès. És 
per això que en el moment de l’inici del ral·li es 
dona als participants els quatre temes obliga-
toris que han de retratar i el recorregut a fer. 

Per participar-hi s’accepten totes les edats i 
s’admeten tot tipus de càmeres digitals. 
Com cada any hi haurà dues categories, l’adulta 
i la infantil, i no s’acceptarà que les imatges 
hagin estat manipulades. 
Les inscripcions es poden fer de l’1 al 17 de juny 
a qualsevol centre cívic o per internet a la 
pàgina: www.granollers.cat/centrescivics. 
També es podran fer el mateix dia de l’activitat 
de 5 a 7 de la tarda. 

1r Premi millor col·lecció 2014 - 
Rafa fernàndez

Diversos barris celebraran revetlles la nit de 
Sant Joan: a l’Hostal (20 de juny), a Can Bassa 
(dins de les festes del barri, del 20 al 24 de juny), 
a Can Gili (23 de juny), a la font Verda-pl. de la 
Llacuna (23 de juny) i a Palou (24 de juny).
Com cada any, cal tenir en compte els consells 
i recomanacions a l’hora de fer les fogueres i 
encendre els petards, perquè la festa resulti 
segura. Així, les fogueres hauran de tenir el 
permís, amb 15 dies d’antelació, dels agents 
rurals (amb seu a les escoles de Palou); complir 
els requisits de distància respecte dels edificis, 
cotxes, i línies elèctriques; i cremar el material 
adequat (sobretot, fusta). Caldrà tenir a prop 
algun mitjà per apagar el foc i que en acabar 
quedi ben extingit. Els habitatges propers, 
tindran finestres i balcons tancats, els tendals 
plegats i la roba estesa, recollida. Els petards, 
es manipularan, també, amb prudència. 

Revetlles de Sant Joan i consells de 
seguretat per a les fogueres i petards

La Setmana Europea de 
l’Energia, a la Fira Ecogra
La ciutat se suma a la celebració de la Set-
mana Europea de l’Energia Sostenible amb 
diverses iniciatives. D’una banda, es farà di-
fusió de les actuacions i polítiques locals en 
matèria de sostenibilitat a la fira Ecogra (5, 
6 i 7 de juny), amb un estand de l’Ajuntament 
i del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barce-
lona, on també es faran activitats de sen-
sibilització per als infants. La programació 
inclou activitats amb les escoles (Ponent i 
Educem) i l’organització d’una jornada el 12 
de juny a Roca Umbert, adreçada a profes-
sionals i també particulars, sota el títol “Po-
dem arribar a un edifici amb consum zero?” 
(inscripcions: mediambientespaisverds@
ajuntament.granollers.cat). El mateix dia 12, 
a les 20 h, la Tèrmica proposa la conferència 
“A la llum de la química”, amb el divulgador 
científic i presentador de TV Marc Boada.
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2
14.30 h a 16.30 h. Curs. Comerciants
Neuromarketing - Retail Coaching
Com la neurociència pot ajudar-nos 
a optimitzar experiències de compra en retail

3
9.30 h a 12.30 h. Jornada. Empresa 
i Emprenedoria
L’economia i les empreses del Bé Comú
Què és l’economia del Bé comú i com es 
trasllada a l’activitat empresarial. Bones 
pràctiques i intercanvis d’experiències

4
9.30 h a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament

9 h a 14 h. Curs de 15 hores. Bonificable
Presenting with impact: influence your clients, 
colleagues and boss*
Structure a presentation to establish a quick 
rapport and to clarify the key message

9.15 h a 11.15 h. Sessió 
Trobada Cambra. Solucions pràctiques 
per a la cerca de clients solvents i el seu 
finançament*
Mercat nacional i internacional. Exposició 
de casos pràctics

8
9 h a 14 h. Curs de 10 hores. Bonificable
El comerç exterior en 50 documents*
Anàlisi dels fluxos documentals a l’exportació/
importació d’una mercaderia

9
14.30 h a 16.30 h. Curs. Comerciants
Què cal saber perquè el meu negoci sigui 
sostenible econòmicament
fonaments bàsics per a la gestió econòmica 
del comerç

9.30 h a 11.30 h. Taller
Taller E.Commerce: Normativa de la legalitat*

10
9.15 h a 11.45 h. Jornada. Empresa 
i emprenedoria
Finançament alternatiu - models 
de finançament col·lectiu
Amb opció a assessorament particularitzat 
amb les plataformes que es presentin

11
9.30 h a 12 h. Formació. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa

9.30 h a 11.30 h. Oportunitat de negoci
CAPRABO en franquícia. Negoci d’èxit, ara al 
teu abast*

12
9.30 h a 11 h. Formació. Emprenedoria
Com tramitar una llicència d’activitats
Exposició de cadascun dels tràmits que cal 
per legalitzar una activitat

9 h a 13 h. Curs de 16 h. Bonificable
Lidera el potencial de vendes del teu equip 
comercial i millora’n els resultats
Aspectes clau en la direcció d’equips comercials. 
Eines per desenvolupar el model de gestió 
co-responsable (treball conjunt cap-venedor)

16
9.30 h a 11.30 h. Seminari. Emprenedoria
La cooperativa, un model per emprendre
Coneix els elements claus per crear una 
empresa cooperativa i el seu funcionament 

9.15 h a 11.15 h. Trobada Cambra. 
Llei de la Segona Oportunitat. Com cancel·lar 
els deutes i avals que les persones van 
contraure durant la crisi?*

17
9 h a 15 h. Formació. Empresa i emprenedoria
Com captar els primers clients
Argumentari de vendes, entrevista, tancament 
venda

9.15 h a 12 h. Presentació. Empresa familiar
Programa de suport al relleu generacional
organitza: PIMEC

18
9.30 h a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament

19
9.30 h a 13.30 h. Formació. Empreses
Optimitza l’estructura de costos de la teva 
empresa
Aprèn a analitzar el compte de resultats i el pla 
de tresoreria

22
9 h a 14 h. Curs de 10 hores. Bonificable
Administratiu: prepara’t per vendre*
Potenciar l’orientació a vendre per garantir l’èxit 
en les possibles situacions comercials que es 
poden trobar els administratius

9.30 h a 12.30 h. Taller. Empresa i emprene-
doria
Exprimeix Facebook - concursos i promocions
Dirigit a persones que tenen una pàgina 
d’empresa a facebook

23
9.30 h a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Taller: L’economia del bé comú
Procés de transformació empresarial 
per beneficiar les empreses i l’entorn

9 h a 14 h. Curs de 10 h. Bonificable
Back office comercial : gestió, comunicació i 
tècniques de venda*
Control de la gestió del temps, comunicació 
interna amb la resta de departaments (front 
office, administració i producció) i amb els 
clients

25
9.30 h a 12 h. Formació. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa

9.30 h a 13.30 h. Jornada. Empresa
Ets digital? Integra la teva estratègia digital 
a la teva idea de negoci
Xerrada i intercanvi d’experiències d’empreses 
del sector digital

26
9.30 h a 13.30 h. Formació. Empresa
Optimitza l’estructura de costos de la teva 
empresa
Aprèn a analitzar el compte de resultats 
i el pla de tresoreria

30
9.30 h a 12.30 h. Formació. Emprenedoria
El millor emplaçament per ubicar el meu 
negoci
Quin és el millor indret per ubicar la meva 
activitat?

* Activitat organitzada per la Cambra de Comerç

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

Juny 2015

14

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



GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JUNY DE 2015

15

“Mercat d’idees i solucions de programació”, és 
el lema de la 16a edició del Mercat Audiovisual 
de Catalunya - MAC, que se celebra el dia 3 de 
juny a Roca Umbert. La gran trobada profes-
sional de l’audiovisual català consolida així el 
format de jornada única i ofereix un programa 
heterogeni que posa l’accent en la producció i 
la gestió de programadors, amb ponències de 
professionals de referència, i presentacions i 
activitats relacionades amb el món audiovisual.
La revolució tecnològica serà motiu de reflexió 
al MAC 2015: el concepte de dades massives 
(big data) aplicat als mitjans de comunicació, 
la televisió connectada, la comunicació mòbil i 
l’alta definició són temes que es posaran sobre 
la taula, des d’una perspectiva sobretot funcio-
nal i amb l’objectiu d’oferir solucions pràctiques 
per personalitzar l’oferta. 
La convocatòria dels Premis MAC, que recupe-
ren el format de micropresentacions per a la 
selecció de projectes de televisió i s’obren, per 
primer cop, a projectes radiofònics, és la gran 
novetat d’aquesta edició. Una doble convocatòria 
que impulsen Granollers Audiovisual, La Xarxa 
de Comunicació Local, Televisió de Catalunya 
i Catalunya Ràdio, que esdevindrà un referent 
al país en un moment en què el mapa de la 
comunicació de proximitat està a punt d’assolir 
una nova dimensió, amb la incorporació de les 
diputacions de Girona, Lleida i Tarragona a la 
Xarxa Audiovisual Local. 

Les empreses del sector seran presents a la 
fira MAC, a través dels espais expositius on 
podran presentar i promoure els seus pro-
ductes i serveis als professionals dels sectors 
tecnològic, audiovisual i creatiu. El mercat ha 
programat també dos tallers de formació en 
noves tecnologies i l’estrena del documental 
C17. Antiga Nacional 125. Les inscripcions al 
MAC 2015 poden fer-se a través de: http://www.
audiovisualmac.cat/ca/inscripcions

El Mercat Audiovisual de Catalunya 
se celebra el dia 3 de juny a Roca Umbert

Dissabte 20 de juny, 
torneig de bàsquet 3x3 
per a totes les edats
Aquest mes de juny segueixen les activitats 
dins de l’elecció de Granollers com a Ciutat 
del Bàsquet Català. Dissabte 20 de juny se 
celebrarà una de les activitats més atracti-
ves i populars, el campionat de 3x3, que es 
disputarà a les places de l’Església i de Can 
Trullàs. Hi podran participar des de la ca-
tegoria mini fins a sènior i també veterans, 
tant masculí com femení. Aquesta activitat 
requereix d’inscripció prèvia al web del Club 
Bàsquet Granollers, cbgranollers.com. El 
preu de la inscripció és de 20 € i el premi 
per a l’equip guanyador sènior, tant masculí 
com femení, és de 200 €.

El comerç de Granollers, 
amb la promoció de la vida saludable
Durant la primera setmana de juny, els comerços de Granollers 
col·laboraran amb el projecte “We Love Eating” (“Gaudim menjant”), 
decorant els aparadors de les botigues amb consells alimentaris per 
sensibilitzar la població de la importància de menjar de manera sa-
ludable. Es donaran als clients missatges de la campanya i es duran 
a terme diferents activitats esportives, i algunes botigues regalaran 
una peça de fruita per les compres. 
A més, divendres 5 de juny se celebrarà la festa cloenda del projec-
te, en què participen Granollers i sis ciutats europees més. Aquesta 
festa tindrà lloc a la Porxada a partir de les 5 de la tarda, oberta a 
nens i nenes, famílies, gent gran, dones embarassades... S’hi oferirà 
un berenar saludable i s’amenitzarà amb música i exercici suau. 
En el marc de la fira Ecogra, dissabte 6 de juny, a les 11, es farà un 
taller de compra saludable titulat “Què ens diuen les etiquetes dels 
aliments”, a càrrec de l’equip de professionals de We Love Eating.

fira Mac Demo és l’espai que 
el mercat posa a disposició de 
les empreses perquè mostrin 
els seus productes i serveis.
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Com cada any, la Xarxa de Centres Cívics de 
Granollers té a punt una variada oferta de 
propostes formatives, organitzada per temàti-
ques, per als mesos de juny i juliol. Els cursos 
de cant de mantres i el de gimnàstica hipopres-
siva són dos exemples dins l’apartat de salut i 
creixement personal. Un taller de pintura a l’aire 
lliure i un de cistelleria formen part de l’oferta 
d’expressió i creativitat. Un curs per aprendre 
a cuinar per a una sola persona i un altre per 
fer sopars informals d’estiu s’ofereixen dins 
l’apartat de terra i fogons. I un taller per apren-
dre els passos bàsics per reciclar un moble vell 
i un per aprendre a fer-se un vestit d’estiu són 
exemples dins la temàtica de tecnologia i recur-
sos. A més, també s’ofereixen propostes per a 
infants i joves. El període d’inscripció és de l’1 al 
19 de juny, de manera presencial o en línia a 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions
Enguany, a més de la formació, la Xarxa de 
Centres Cívics oferirà sis espectacles a les nits 
d’estiu. Un monòleg, un espectacle de dansa 
oriental, una sessió de cinema retro a la fresca, 
un espectacle d’improvisació teatral, una nit de 
màgia i una ballada de swing formen la progra-
mació d’oci nocturn de la xarxa. 

La Xarxa de Centres Cívics ofereix nous cursos 
per aprendre i passar-s’ho bé a l’estiu

Més de 3.500 nens i nenes participen enguany al projecte Cantània

Des de l’any 2001, l’Associació Cultural de Granollers i el Teatre Auditori 
de Granollers organitzen Cantània, un projecte musical i educatiu que 
impulsa l’Auditori de Barcelona des de fa vint-i-cinc anys. Implicant 
alumnes i mestres de diverses escoles de la comarca del Vallès orien-
tal, el projecte té l’objectiu de millorar l’educació musical dels infants 
i contribuir a la formació permanent dels especialistes en música. 
Enguany hi participaran més de noranta escoles de la comarca, el que 
representa més de 3.500 cantaires.
Amb música de Xavier Pagès, text de Carlota Subirós, i sota la direc-
ció de Josep Prats i Elisenda Carrasco, aquest any s’interpretarà “Al 
bell mig de la terra”, un concert on la mar Mediterrània és el centre 
temàtic. Un mar que durant milers d’anys ha estat lloc de trobada per 
a viatgers, comerciants, músics, poetes, emigrants, i que situat entre-
mig de les terres, conté, simbòlicament, molts valors essencials de la 
cultura, de la natura, de la història i del nostre present. 
Les representacions es faran del 5 al 7 i de l’11 al 14 de juny al Teatre 
Auditori de Granollers en els següents horaris: divendres a les 20.30 h, 
dissabtes i diumenges a les 12 h, 17 h i 20.30 h. Trobareu més informa-
ció a www.teatreauditoridegranollers.cat
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DILLUNS 1

16 h Xarxa de Centres Cívics
Inici de les inscripcions al XVII Ral·li 
Fotogràfic “Granollers es revela”. Fins al 
16 de juny. Més info, 
www.granollers.cat/rallifotografic

16 h Xarxa de Centres Cívics
Inici de les inscripcions als cursos de 
centres cívics. Fins al 19 de juny. Més info: 
www.granollers.cat/centrescivics

19.30 h CEMAV. Centre de Medicina 
Avançada del Vallès
Xerrada sobre la deshabituació tabàqui-
ca. A càrrec de la Dra. Rosa Guitart
Org.: Oncovallès. Patrocina: La Mútua

DIMARTS 2

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Diver-
sitat religiosa en una societat secularitza-
da”. A càrrec d’Enric Benavent, llicenciat 
en Antropologia. Organitza: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada - col·loqui. “Els subminis-
traments bàsics a la llar: que no 
t’emboliquin”. A càrrec de Laia Visa, tèc-
nica de MAP Assessorament i Serveis SL

19.30 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició fotogràfica 
“Xamanisme a Sibèria, avui”, de Standa 
Kruparz 

20 h Centre Cultural
Cicle Recordant... La nuit américaine, de 
François Truffaut. Org.: Cineclub de l’AC

DIMECRES 3

19 h Museu de Granollers
Visita comentada “Jordi Benito. Idees 
com a imatges / Documents com a obres 
d’art”. A càrrec de Vicenç Altaió, curador 
de la mostra

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Fracassart: 
de la no-mort de l’art“ de Carles Hac Mor, 
Vicenç Viaplana i Ester Xargay. Presenta-
ció de la publicació i l’audiovisual

Obert x Vacances 
a Roca Umbert
El dia 12 de juny arrenca la pro-
gramació d’estiu de Roca Umbert, 
Obert x Vacances 2015. La 8a edició 
s’allargarà fins al 16 de juliol i ofe-
rirà, com ja és habitual, concerts, 
dansa integrada, cinema africà i 
la Marató de contes per a adults 
(18 de juny), que enguany recorda 
Ovidi Montllor. En aquesta edició la 
Diada dels Diables s’incorpora a la 
programació (dies 12 i 13 de juny) 
amb una xerrada del divulgador 
científic Marc Boada, la pintada del 
local de la colla, i un concert al bar

El Servei de Joventut i les entitats Street Stylers, Jovent Ignorat, Diables 
de Granollers, Esplai Guai, ASGRAM i la recent creada AUSA (Associació 
Urbana de Sons i Arts) organitzen una nova edició, l’onzena, del festival 
Musik N Viu. Els caps de setmana 26 i 27 de juny i 3 i 4 de juliol, el Parc 
Firal acollirà les actuacions de Dj Blanca Ross, Oques Grasses, Gappy 
Ranks & The Blackstarliners Band, Halldor Mar i Los Tiki Phantoms en-
tre d’altres. El festival tindrà un pròleg el dia 13 de juny a la pl. Maluquer 
i Salvador, amb una proposta familiar de tarda, amb el grup Grimpallu-
nes, i un concert a la nit amb The Downtown Beggars. 

Torna el Musik N Viu per fer vibrar 
cinc nits d’estiu
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DIJOUS 4

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Grup de descrip-
ció de correspondència. Més info, tel. 93 
842 67 37, arxiu@ajuntament.granollers.cat

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Paisatges 
d’infantesa, de Ramon Bufí

DIVENDRES 5

Tot el dia. Estació de tren de Granollers - 
Centre
Aparcament de bicicletes gratuït i vigilat 
Cada divendres de juny de 6.30 h a 21.30 h

17.30 h Espai Tranquil de Barbany
Obertura de l’exposició “Kasumay Sene-
gal!”, de la Fundació Educació Solidària

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Com afrontar relacions i situa-
cions difícils”. A càrrec de Raimon Solà

18 h Plaça de la Caserna
Sorteig del joc lingüístic “Endevina-la!” i 
activitat infantil
Org.: Servei de Català de Granollers - 
CPNL, Associació de Botiguers La TraCa,  
Granollers Mercat

18 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar. “Insectes i aranyes a les 
vostres mans. Us hi atreviu?” Més info i 
inscripcions, tel. 93 870 96 51

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Timbuktu 
(2014), d’Abderrahmane Sissako

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. “Al bell mig de la terra”. Fun-
cions els dies 5, 6, 7, 12, 13 i 14 de juny 
Horaris: divendres 20.30 h, dissabtes i 
diumenges 12 h, 17 h i 20.30 h. Més info,  
www.teatreauditorigranollers.cat

21 h La Troca. Roca Umbert
Assaig especial dels Xics de Granollers

21.30 h Plaça de l’Església
VII Caminada nocturna solidària. Recor-
regut familiar al voltant de Granollers 
A l’arribada hi haurà ressopó, sorteigs i fi 
de festa. Inscripcions fins al 4 de juny
Més info, www.mansunidesvor.org
Organitza: Mans Unides VO i Agrupació 
Excursionista de Granollers

23 h Nau B1
Concert del grup de rock La Puta i la 
Ramoneta. Més info, www.naub1.cat

DISSABTE 6

8 h Centre Cívic Nord
Sortida a la vall del Lord i les Fonts del 
Cardener. Més info, tel. 93 840 17 38
Organitza: AV de l’Hostal - Comissió PA

9 h Biblioteca Roca Umbert
Sortida literària al CIARGA (Centre 
d’Interpretació de l’Aviació Republicana i 
la Guerra Aèria). En el marc de la lectura 
de la novel·la Els anys robats, de Tània 
Juste. Més info, tel. 93 860 44 50

9 h Museu Ciències Naturals
3r Dia de les papallones. Itinerari guiat i 
activitats relacionades amb les papallo-
nes. Més informació i inscripcions, 
www.museugranollersciencies.org

10 h Plaça de la Porxada
Dia Mundial sense Tabac. Activitats 
durant tot el dia. Taules informatives, 
col·lecta anual, desfilada i subhasta KH 
Lloreda. Organitza: Fundació Oncovallès

11 h Espai Llançadora
Taller. Circ en família

17 i 18 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. “El gran riu de la nit”, la Via 
Làctia. Més info i reserva prèvia, 
tel. 93 870 96 51

18 h La Tèrmica. Roca Umbert
Visita tots els dissabtes, de 18 a 20 h i 
diumenges, d’11 a 13 h 
Més info, www.rocaumbert.cat

18 h Plaça de la Caserna
Actuació castellera. Xics de Granollers, 
Castellers de Mollet i Castellers de Cal-
des

18.30 h Sala Francesc Tarafa
Concert del cant difònic de Tuvà. A càrrec 
de Mengi i Aidyn. Organitza: Associació 
Àsia Nòmada

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Cambó/Companys, de Frederic 
Roda Fàbregas. Espectacle d’oratòria 
parlamentària. Xerrada amb la companyia 
després de la funció

22 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing! Org.: Bigpotters Swing

DIUMENGE 7

10.30 h Plaça de la Porxada
Pedalada de l’art al carrer. Itinerari urbà 
amb bicicleta per aproximar-se a ele-
ments artístics de l’espai públic. Durada 
aprox.: 2 h. Més info: 
www.granollerspedala.cat

11 h La Tèrmica. Roca Umbert
Visita tots els dissabtes, de 18 a 20 h i 
diumenges, d’11 a 13 h 
Més info, www.rocaumbert.cat

11 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. “Granollers, ciutat 
bombardejada”. Més info i reserves, 
tel. 93 842 68 41. Coorganitzat amb Can 
Jonch. Centre de Cultura per la Pau

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Timbuktu 
(2014), d’Abderrahmane Sissako

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Cambó/Companys, de Frederic 
Roda Fàbregas. Espectacle d’oratòria 
parlamentària

19.30 h Sala Francesc Tarafa
Concert de piano amb Jordi Masó. Home-
natge a Enric Granados. Organitza: Amics 
Ciutat de Granollers

DILLUNS 8

10 h Consorci per a la Normalització Lin-
güística del VO 
Inici d’inscripcions als cursos de català 
per a adults. Fins al 12 de juny. De dilluns 
a dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Diven-
dres de 10 a 13 h. Més info, 
tel. 93 879 41 30, granollers@cpnl.cat

19.30 h Centre Cívic Palou
Inauguració de la mostra de treballs 
artesanals del Centre Cívic Palou 

DIMARTS 9

Tot el dia. Arxiu Municipal de Granollers
Dia Internacional dels Arxius i celebració 
dels 10 anys de l’Arxiu Municipal. Jornada 
de portes obertes i mostra de documents 
restaurats i treballats durant aquests 10 
anys. D’ 11 a 13 h i de 16 a 18.30 h 

12 h Arxiu Municipal de Granollers
Visita guiada a l’Arxiu Municipal. Reserva 
prèvia, tel. 93 842 67 62
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17 h Arxiu Municipal de Granollers
Les tertúlies de l’Arxiu. “La recerca a 
l’Arxiul”, amb el testimoni de Joan Garriga 
i Andreu

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Ali-
mentació en persones grans: receptes 
d’ahir per a la cuina d’avui”. A càrrec 
d’Assumpta Recasens, endocrinòloga 
de l’HGG. Organitza: AGEVO. Col·labora: 
Servei de Salut de l’Ajuntament i Hospital 
de Granollers. Dins el programa “Gaudim 
menjant”

19 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada - col·loqui. “Entendre la factura 
de la llum”. A càrrec d’Eusebi-Ramon 
Vidiella, enginyer i membre de l’OCUC

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre La Gina dins del 
mirall, d’Elena Frauca i Eulàlia Canal (Edi-
torial Alpina)

20 h Centre Cultural
Cicle Recordant... Touch of Evil (Sed de 
mal), d’Orson Welles

DIMECRES 10

11 h Can Puntes (c. Santa Elisabet, 16)
Ajuda’ns a identificar fotografies anti-
gues de Granollers. Grup de treball. Més 
info i inscripcions, tel. 93 842 67 37,
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18 h GRA. Equipament juvenil
Presentació del Festival Musik N Viu 
2015, que se celebra els dies 13, 26 i 27 
de juny i 3 i 4 de juliol

18 h Arxiu Municipal
Visita guiada a l’Arxiu Municipal. Reserva 
prèvia, tel. 93 842 67 62

19.30 h Llibreria La Gralla
Cloenda del taller d’escriptura de La 
Gralla. Amb la presència dels editors de 
Males Herbes

DIJOUS 11

10 h Hospital General de Granollers
Caminant cap al centenari. Activitats per 
a professionals i usuaris durant tot el dia

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

18 h Ajuntament. Sala de Plens
Presentació del nou portal de l’Arxiu foto-
gràfic de l’Arxiu Municipal

18.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada “La responsabililtat legal de les 
juntes directives”. A càrrec de Suport 
Associatiu

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació de l’Informe Anual 2014/15 
d’Amnistia Internacional. A càrrec de 
Núria Gómez i Víctor Escudero

20 h Pati de l’antiga seu de Ràdio Grano-
llers (Torras i Bages, 15)
Diàlegs de literatura, amb Vicenç Pagès 
i Jordi Nopca. Modera: Albert Forns, 
escriptor

DIVENDRES 12

10 h La Tèrmica. Roca Umbert
Jornada. “Podem arribar a un edifici amb 
consum zero?”. Dins dels actes de la Set-
mana de l’Energia. Visites a la Tèrmica i a 
la planta de compostatge comarcal. Més 
info, www.rocaumbert,cat

18 h CTUG. Roca Umbert
Curs “Disseny de projectes artístics i 
culturals”, dins l’Aula d’Arts i Pensament 
Contemporani. A càrrec de Mercè Alsina

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Projectes, decisions, crisis i 
malalties amb un coach”. A càrrec de 
Gemma Corbera

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Magic in the 
Moonlight (2014), de Woody Allen

20 h La Tèrmica. Roca Umbert
Conferència “A la llum de la química”
a càrrec de Marc Boada, divulgador 
científic. Dins dels actes de la Setmana de 
l’Energia i la Diada dels Diables. Organit-
za: la Troca i Diables de Granollers

DISSABTE 13

Tot el dia. La Troca i centre de la ciutat
Diada dels Diables de Granollers. Pintada 
de la façana, exposició, timbalada, corre-
focs i sopar de germanor

10 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Curs. “Serigrafia a dues tintes” 

17 i 18 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. “El gran riu de la nit”, la Via 
Làctia. Més info i reserva prèvia,
tel. 93 870 96 51

17 h Centre Cívic Can Bassa
Festa de final de curs amb l’Associació 
Almaghfira. En el marc de les festes del 
barri de Can Bassa. Organitza: Associació 
Almaghfira

19 h Plaça Maluquer i Salvador
Musik N Viu 2015 Kids. Concert familliar 
amb el grup d’animació Grimpallunes
Org: Esplai Guai! de Palou i Servei de 
Joventut. Més info, www.musiknviu.cat

21 h Teatre de Ponent
Musical. Glups!!, amb Sifanofa Teatre

22 h Plaça Maluquer i Salvador
Off Musik N Viu 2015. Actuacions de The 
Downtown Beggars / Sons of Music / Ma-
gret de Paco. Org: ASGRAM, Associació de 
Músics Granollerins i Servei de Joventut

DIUMENGE 14

12 h L’Adoberia. Centre d’interpretació 
històrica del Granollers medieval 
Itinerari de ciutat. Visita a l’adoberia d’en 
Ginebreda. Reserva prèvia, tel. 93 842 68 
41, museu@ajuntament.granollers.cat

12 h Sala Francesc Tarafa
Concert. “La fàbrica de colors”. Final de 
curs de l’escola Art-9. Actuació de tots els 
grups de l’escola

18 h Església de Sant Esteve
Concert. On el cel toca la terra. Amb el Cor 
de Cambra de Granollers, l’ARSinNOVA 
Cor de Cambra i el Cor d’Homes 
d’Igualada. Direcció de Josep Vila Jover 
i Pere Lluís Biosca. Organitza: Fundació 
Pro Música Sacra

19 h Teatre de Ponent
Musical. Glups!!, de Sifanofa Teatre
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19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Magic in the 
Moonlight (2014), de Woody Allen

DILLUNS 15

18 h CTUG. Roca Umbert 
Curs. “Tècniques de videomapatge 
interactiu (mapping)”. A càrrec de Dènys 
Sanz. Dins l’Aula d’Arts i Pensament 
Contemporani

19.30 h Centre Cívic Jaume Oller
Inauguració de la mostra de treballs 
artesanals del Centre Cívic Jaume Oller

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. El carrer Franklin, de 
Lluïsa Cunillé. Club de lectura dinamitzat 
per Francesc Viñas, prof. de literatura
Més info a la Biblioteca Can Pedrals

DIMARTS 16

19.30 h Centre Cívic Can Bassa
Inauguració de la mostra de treballs 
artesanals del Centre Cívic Can Bassa

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “La 
veu de dones poetes catalanes”. A càrrec 
de Núria Candela, llicenciada en Art 
Dramàtic. Organitza: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada - col·loqui. “Economia domèsti-
ca”. A càrrec de Miren Rekondo, respon-
sable d’Educació del Centre de Recerca i 
Informació en Consum (CRIC)

20 h Centre Cultural
Cicle Recordant... Les parapluies de Cher-
bourg, de Jacques Demy

21 h Teatre de Ponent
Taller de dansa teatre. Organitza: Arsènic 
Espai de Creació

DIMECRES 17

19 h Teatre de Ponent
Taller de teatre i dansa. Organitza: Arsè-
nic Espai de Creació  

20 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Presentació dels projectes resultants del 
curs de videomapatge interactiu (map-
ping)

DISSABTE 20

9 h Centre Cívic Can Bassa
Festes del barri i revetlla de Sant Joan 
amb l’AV Can Bassa

17 h Plaça Maluquer i Salvador
XVII Ral·li Fotogràfic “Granollers es reve-
la”. Inscripcions de l’1 al 16 de juny. Més 
info, www.granollers.cat/rallifotografic 

18 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taller familiar de l’exposició “Col·lisions 
(en les fronteres del que coneixem)” 
Adreçat a nens i nenes de 4 a 10 anys

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Vainilla Lila 2015 (la nova versió), 
de Bertus Compañó

21 h Centre Cívic Nord
Revetlla de Sant Joan. Org: AV de l’Hostal

22 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing! Org.: Bigpotters Swing

23 h Nau B1
Concert de Catástrofe Club. Més info, 
www.naub1.cat

DIUMENGE 21

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Vainilla Lila 2015 (la nova versió), 
de Bertus Compañó

19 h Centre Cultural
Sarsuela. La tabernera del puerto
A càrrec de l’Aula Lírica de Granollers

DIMARTS 23

11 h Can Puntes (c. Santa Elisabet, 16)
Ajuda’ns a identificar fotografies anti-
gues de Granollers. Grup de treball. Més 
informació i inscripcions, tel. 93 842 67 37 
arxiu@ajuntament.granollers.cat.

22 h Centre Cívic Can Gili
Revetlla de Sant Joan. Org.: AV Can Gili

DIMECRES 24

17 h Centre Cívic Can Bassa
XX Trobada de Puntaires de Can Bassa 
Organitza: Grup d’Afeccionades a les Pun-
tes de Coixí de Can Bassa, i AV Can Bassa

19 h Centre Cívic Palou
Festes de Sant Joan. Organitza: AV Sant 
Julià de Palou

DIJOUS 18

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

19.30 h Llibreria La Gralla
Festa literària. X Premi Poesia Pepi 
Pagès 2015. Lliurament de premis
Organitza: Fundació Oncovallès

19.30 h Centre Cívic Nord
Inauguració de la mostra de treballs 
artesanals del Centre Cívic Nord 

20 h Espai d’Arts. Roca Umbert 
Inauguració de l’exposició “Col·lisions (en 
les fronteres del que coneixem)”. Mostra  
col·lectiva dels artistes residents a Roca 
Umbert. Comissària: Mercè Alsina

21 h Terrassa del Bar de Roca Umbert
Marató de contes. “Ai! Senyor quin món” 
Recordant l’Ovidi Montllor. Per explicar un 
conte apunta’t: tel. 93 842 68 20, 
amas@ajuntament.granollers.cat

DIVENDRES 19

18 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar. “Insectes i aranyes a les 
vostres mans. Us hi atreviu?” Més info i 
inscripcions, tel. 93 870 96 51

18 h Terrassa del bar de la Roca Umbert
Mostra musical dels tallers de timbal fets 
a la Troca i actuació del grup Cinc Vents 
fan Vendaval

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada sobre l’exposició “Kasumay Se-
negal!”. A càrrec de la Fundació Educació 
Solidària

19 h Teatre de Ponent
Taller de teatre. Organitza: Arsènic Espai 
de Creació

19 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Concert de fi de curs de l’Escola i Con-
servatori Municipal de Música Josep M. 
Ruera

21 h Terrassa del Bar de Roca Umbert
Recital de poesia “Diuen, diuen, diuen…”, 
a càrrec de Joan Gener Barbany, Santi 
Montagud i Esteve Plantada
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DIJOUS 25

20 h Terrassa del Bar de Roca Umbert
Concert a la fresca amb l’Orquestra Afri-
cana de Barcelona

20.30 h Centre Cultural
Conferència de Mireia Darder, psicòloga 
Dins del cicle de Gran Centre 

21 h Teatre de Ponent
Taller de teatre musical. Organitza: Arsè-
nic Espai de Creació

22 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Cinema. La vierge, les coptes et moi (Egip-
te i França, 2011). Organitza: Associació 
Cultural Amics de l’Àfrica

DIVENDRES 26

9 h Centre Cívic Can Gili
Festes del barri de Can Gili. Organitza: AV 
Can Gili

18 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar. “Insectes i aranyes a les 
vostres mans! Us hi atreviu?” Més info i 
inscripcions, tel. 93 870 96 51

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Una vida passejada. Excursio-
nisme pels Cingles del Bertí”. A càrrec de 
Jesús Cano i Joan Lluís Pérez 

20.30 h Museu de Ciències Naturals
Sortida d’astronomia a Puiggraciós 
Observació del cel nocturn a ull nu i amb 
telescopi. Més info i inscripcions, 
tel. 93 870 96 51

21 h Teatre de Ponent
Taller de teatre per a joves I. Organitza: 
Arsènic Espai de Creació

21 h Plaça de Lluís Perpinyà
Ballada de sardanes. Revetlla de Sant 
Pere. Organitza: Agrupació Sardanista

22 h Parc Firal
Musik N Viu 2015. Actuacions de Dj 
Blanca Ross / Master System Never Died 
Dj’s / Dj Ruben Teixeira. Organitza: Street 
Stylers i Servei de Joventut. Més info, 
www.musiknviu.cat

DISSABTE 27

10 h Plaça de La Porxada
Les Golfes. Fira de roba i trastos vells 
Durant tot el dia. Organitza: Associació de 
Veïns Granollers Centre

18 h Can Jonch
Presentació del software Timeoverflow
Programari especial per als bancs de 
temps

18 h Centre Cívic Jaume Oller i Masia Tres 
Torres
Festes del barri. Org.: AV Tres Torres

19 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Visita dinamitzada a l’exposició 
“Col·lisions (en les fronteres del que 
coneixem)”. A càrrec de l’educador Pau 
Farell. Més info i inscripcions, tel. 93 879 
18 03, espaidarts@rocaumbert.cat 

21 h Teatre de Ponent
Taller de teatre per a joves II. Organitza: 
Arsènic Espai de Creació

21 h Terrassa del Bar de Roca Umbert
Concert amb Daniel el Higiénico i 
El Sobrino del Diablo. Organitza: L’Olla

22 h Parc Firal
Musik N Viu 2015. Actuacions de Gappy 
Ranks & the Blackstarliners Band / Ram-
palion / HiLight Sound / The High Connec-
tion / Romesco Selectors. Org.: Diables de 
Granollers i Servei de Joventut. Més info, 
www.musiknviu.cat

DIUMENGE 28

19 h Teatre de Ponent
Taller de teatre per a adults. Organitza: 
Arsènic Espai de Creació

DILLUNS 29

21 h Art Nou
Concert. “Jazz a 2 pianos”. Amb Lluís 
Pérez i Roger Santaeugènia. Dins el cicle 
“Les 9 a l’Art-9”

DIMARTS 30

18 h Llibreria La Gralla
Taller de manualitats infantil. A càrrec 
d’Elena Frauca

EXPOSICIONS

BIBLIOTECA 
CAN PEDRALS
“L’estiu” 
Assoc. Cultural 
Trementina
Del 4 al 25/6
 
ESPAI D’ARTS
ROCA UMBERT
“Col·lisions (en les 
fronteres del que 
coneixem)”
Col·lectiva dels 
residents
Del 18/6 a l’11/7

ESPAI GRALLA
“Xamanisme a 
Sibèria”
Standa Kruparz
Del 2/6 al 4/7

ESPAI TRANQUIL 
BARBANY
“Kasumay 
Senegal!”
Fundació Educació 
Solidària
Del 5/6 al 3/7

GRA. ESPAI 
EXPOSITIU
“Cara a cara”
Laura Blanco
Del 22/6 al 2/7

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Fracassart: de la 
no-mort de l’art”
Carles Hac Mor, 
Vicenç Viaplana i 
Ester Xargay
Del 3/6 al 6/9

XARXA DE 
CENTRES CÍVICS
Mostres de treball 
artesanal 2015
C.C. Palou
Del 8 al 24/6
C.C. Jaume Oller
Del 15 al 19/6
C.C. Can Bassa
Del 16 al 24/6

C.C. Nord
Del 18 al 30/6

CONTINUEN...

AJUNTAMENT 
“La Fira del 
Bestiar els anys 
1943 i 1944”
Fins al 14/8

CAN JONCH
“Mauthausen, 
l’univers de 
l’horror”
Fins al 18/6

ESPAI BM
Hans Móller
Fins al 13/6

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Jordi Benito. 
Idees com 
a imatges / 
Documents com a 
obres d’art”
Fins al 27/9
“Per bruixa i 
metzinera. La 
cacera de bruixes 
a Catalunya”
Fins al 27/9
“Mirades i diàlegs. 
Fons del Museu”
Mostra permanent

MUSEU DE 
CIÈNCIES 
NATURALS
“Descobreix els 
ratpenats”
Mostra permanent
“Escarabats”
Fins al 6/3 de 2016
“Adéu, soroll!”
Fins al 14/6

SALA CIUTAT 
CENTRE 
CULTURAL 
Pau Farell / Enric 
Lax / Josu Oliva
Fins al 21/6
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Com ha anat l’experiència com a pregonera? 
Per als que som de Granollers de tota la vida, és 
un reconeixement i un honor; sempre li agrairé 
aquesta atenció a l’alcalde. Quan t’ho ofereixen, 
has de dir que sí, és un deure que tens. El vaig 
basar en els records i el fet de reviure tantes vivèn-
cies, ha estat un trasbals personal i emocional. Ara, 
el mateix dia del pregó, vaig dir-me que ho volia 
disfrutar, i així va ser.

Aquest 2015 compleix 50 anys al món de la do-
cència. Quan va tenir clar que s’hi volia dedicar? 
De ben petita, quan vaig començar el batxillerat, 
als 10 anys, ja volia ser mestra. M’agradava el fet 
d’atendre les persones, també en el vessant sanita-
ri, de metge de família. Al llarg de la meva vida he 
portat grups de joves, catequesi, cursos prematri-
monials... El donar-se als altres, ho he viscut molt 
a casa, amb els pares.

Quines satisfaccions dóna aquesta feina? 
Veure que l’alumne avança, que quan el trobes 
al cap dels anys, ha seguit un camí, ha progressat 
en els estudis i se sent content amb ell mateix. 
Tothom té habilitats i competències per ser bo 
com a persona i com a professional. Només cal 
trobar aquell mestre o professor que t’ajudi a treu-
re aquest potencial.

 
Anna M. Duran i Casanovas (Granollers, 
1946) ha estat la pregonera de la 65a 
fira de l’Ascensió. És la titular de 
l’Educem, centre d’ensenyament 
granollerí amb 70 anys d’història, l’embrió 
del qual va ser el Centre d’Ensenyança 
Mercantil, l’Acadèmia Cots, fundada 
l’any 1942 pel seu pare, Esteve Duran, 
Helena Mejan i Miquel Castañé. Després 
de ser-ne la directora per espai de 44 
anys, les seves filles, Anna i Mercè, han 
agafat el relleu al capdevant de l’Educem 
(ensenyaments obligatoris) i l’Educem 
2 (ensenyaments postobligatoris). Són 
800 alumnes, de 3 a 20 anys i formació 
d’adults, i un equip de 80 professors. Està 
casada amb Josep M. Comas i té 5 néts.

En el pregó va parlar dels grans professionals 
de l’ensenyament que ha tingut i té Granollers; 
quins l’han marcada personalment?
La meva primera mestra, la senyoreta Montserrat 
Vilarodona, és un record entranyable. Al batxi-
llerat, el professor Salvador Llobet, que era tot 
disciplina -a mi m’agrada molt la disciplina-, 
i la Margarita Tintó, que donava calidesa. En 
Manel Galobart, també molt tendre i que alhora 
es feia respectar. Més que les matèries, recordo 
l’acolliment i els valors que transmetien.

Des de l’any 1969 fins fa dos anys, ha diri-
git l’Educem. Què ha canviat i què es manté 
d’aquells inicis?
El que no ha canviat és la missió de l’escola, ajudar 
els infants i joves, acompanyar-los, amb obser-
vació, diàleg, coneixement. Cada alumne té les 
seves capacitats, que hem de potenciar. Els canvis 
legislatius han variat l’enfocament de cada curs. 
En el cas de l’FP, als anys 70, ho va capgirar tot. 
Era una formació professional dissenyada des d’un 
despatx que no s’adequava a l’objectiu final. En 
vam intentar corregir les mancances, amb reu-
nions a Madrid, fent-nos sentir des de la patronal. 
I fent avançar l’ensenyament no reglat, per oferir 
a l’alumnat opcions de formació i incorporació 
al món laboral. La llei del 90 va esmenar aquests 
errors.

Anna Maria Duran
ENTREVISTA A
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“Tothom té 
habilitats i 

competències, 
cal trobar 
el mestre 

que t’ajudi a 
treure aquest 

potencial”
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“En l’àmbit educatiu sempre es pot fer més, 
res és estàtic.”

Com ha compaginat la seva responsabilitat 
professional amb la vida familiar?
Cal la comprensió de la família, perquè renuncies 
a coses, i fer-los viure i compartir el que estàs fent. 
Arribava a casa i explicava al meu marit i les meves 
filles, petites, les coses de l’escola, de manera que 
elles s’hi han anat incorporant de manera natural. 

Parlem de la Formació Professional Dual, 
que ja fa l’EMT i que el curs vinent s’oferirà a 
l’institut Carles Vallbona i també a l’Educem. 
Sí, dins del Projecte Baula, hem visitat empre-
ses, hem signat convenis, estem molt engrescats. 
L’FP dual són 2.000 hores, mil a l’escola i mil a 
l’empresa, un sistema que apliquen alguns lands 
alemanys. Si les pràctiques inicials de cent hores 
van bé, l’alumne s’incorpora a l’empresa con-
tractat o amb beca, amb un currículum acadèmic 
adaptat per l’escola. Així com tothom té dret a fer 
pràctiques en una empresa, l’FP dual es planteja 
com un “privilegi” -en paraules del Departament 
d’Educació- pensada per als alumnes que desta-
quen, els mateixos que potser acaben fent Erasmus 
[pràctiques en empreses europees].

Què aconsellaria a un jove que hagués de triar 
un itinerari formatiu? 
La Informàtica té èxit assegurat, de grau mitjà i 
grau superior. I qualsevol empresa té el seu depar-
tament d’Administració i Finances; la nostra espe-
cialitat és el comerç exterior, que vam introduir el 
curs passat perquè n’hem detectat la demanda.

Com valora el grau de complexitat i diversitat 
que ha assolit la formació actual? 
A Educem, el fet de tenir l’ensenyament obligatori 
i postobligatori ens ha permès orientar els alum-
nes de l’ESO oferint els dos itineraris de manera 
molt natural i al mateix nivell, FP o batxillerat. 

“Al Consell de 
l’FP ens hem de 

posar d’acord 
amb l’oferta 
formativa de 
cicles per no 
repetir-nos”

Acte amb la Unió Empresarial 
Intersectorial, any 2014
Anna M. Duran amb un grup 
d’alumnes de cicle formatiu
Estand de l’Educem a la fira 
Guia’t d’ensenyaments posto-
bligatoris

És clau encaminar-los bé, quan són a 2n i 3r 
d’ESO. Durant molts anys la meva preocupació ha 
estat que és conegués bé l’oferta postobligatòria. 
Batxillerat i cicles formatius són dos camins con-
nectats, sempre ho han estat. L’alumne ha de saber 
què tria i que pot passar d’una banda a l’altra. 
I pares i mestres l’hem d’acompanyar en aquesta 
tria.

Ha format part del Consell Escolar Municipal i 
del Consell de l’FP. Quins són els punts forts i 
els dèbils de la formació a la ciutat? 
Tenim molt bona oferta formativa, amb bones es-
coles públiques i privades-concertades. Al Consell 
de la FP cal posar-nos d’acord amb la proposta de 
formació professional per no repetir cicles de grau 
mitjà o superior, i que en canvi en faltin d’altres. 

La ciutat té pendent la formació universitària? 
Sí que ens ho podem retreure. A inicis dels 90 ens 
van reunir un reduït grup de persones per intentar 
portar a Granollers els estudis universitaris, per 
l’any 2000/2002; no sé si vam badar... Qui s’hi 
posi, haurà d’analitzar molt bé les possibilitats, si 
és el moment, si hi ha el forat ... En l’àmbit edu-
catiu, sempre es poden fer coses importants, res és 
estàtic i tot el que expandeixi la ciutat en l’àmbit 
educatiu, endavant. 

Vostè presideix la Fundació Privada Observatori 
Astronòmic Esteve Duran, des de 1997.
Era la dèria i el somni del pare, des de petit. 
Quan va poder, va buscar un lloc per ubicar 
el seu telescopi [a Seva]; quan el vam tenir en 
funcionament, el pare va morir. Vam incorporar 
un investigador, vam crear una fundació priva-
da, amb uns resultats científics excel·lents. Ara 
estem en un moment delicat, però treballem amb 
l’Administració perquè l’activitat continuï. 

 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

contraportada grano informa.pdf   1   25/5/15   9:45


