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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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Marçal Itarte
Educador social

> Guanyador d’una beca 
convocada per l’Ajuntament 
de Granollers per representar 
la ciutat en una trobada 
internacional de joves per la 
pau a Hiroshima 

> Ha compartit amb aquests joves 
el projecte de pau de Granollers

> Per a ell, la pau és una actitud 
personal
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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 
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Aquest mes d’octubre, la plaça de la 
Corona acull l’exposició “Living on the edge 
-Viure al límit”, fotografies que reflectei-
xen la divisió –i reconciliació– que han vis-
cut les ciutats de Nicòsia, Belfast, Mitro-
vica i Mostar a causa de conflictes ètnics 
i religiosos. La mostra s’emmarca en el 
projecte Ciutats Defensores dels Drets 
Humans, en què participen una quinze-
na de municipis, entre els quals hi ha el 
nostre. Sis activistes d’arreu del món que 
treballen per la defensa dels Drets Hu-
mans vindran a Granollers i explicaran la 
seva tasca a estudiants de secundària. 
La defensora Ruth Mumbi, de Kenya, 
parlarà a Can Jonch de la seva activitat a 
a favor de les dones dels barris marginals 
de Nairobi (dijous 8 d’octubre, 19 h, Cen-
tre de Cultura per la Pau: c. del Rec, 19). 

Més info, www.granollers.cat/can-jonch 

FIRA D’ARTESAnS
Divendres 2 i 16 d’octubre
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

FIREpEMU. Recursos pedagògics Musicals
Dissabte 3 d’octubre
De 9 a 20.30 h. Roca Umbert. Fàbrica de les Arts

FIRA ARTESAnS DEL vALLÈS
Dissabte 3 d’octubre
Tot el dia. C. Anselm Clavé

ASSOCIACIÓ DE pRODUCTORS pER 
LA QUALITAT DEL vO. “Acostem el camp”
Dissabte 3 d’octubre
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA DE L’OCI I LA CULTURA
Dissabte 3 i 17 d’octubre
Tot el dia. Plaça Folch i Torres

COL·LECTIU D’ARTESAnS 
DE pRODUCTES nATURALS
Dissabte 3 i 17 d’octubre
Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes)
Diumenge 4, 11, 18 i 25 d’octubre
De 8 a 15 h. Parc Firal

FIRA DEL DISC
Divendres 9 i dissabte 10 d’octubre
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE BROCAnTERS
Dissabte 10 d’octubre
Tot el dia. Plaça de la Porxada

LES GOLFES. Fira de roba i trastos vells
Dissabte 17 d’octubre
De 10 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

GASTROnOMIA URBAnA. Fira agroalimentària
Divendres 23 i dissabte 24 d’octubre
De 9 a 21 h. Plaça de la Porxada

GRn15 “El més salvatge” 
Itinerari urbà de moda i tendències 
24 d’octubre, d’11 h a 20 h 
Carrers Anselm Clavé i Joan Prim

MERCAT DE 2a MÀ DE CAn BASSA 
Dissabte 24 d’octubre 
De 8 h a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

ASSOCIACIÓ D’ARTESAnS ELABORADORS 
Dissabte 31 d’octubre
Tot el dia. Plaça de la Corona

Activistes dels Drets Humans 
donen el seu testimoni a Granollers

ESPAIS AMB hISTòRIA 

L’Adoberia 
i la Tèrmica

L’Adoberia (pl. de l’Església) i la Tèrmica (Roca 
Umbert) són dos espais museïtzats, singulars, 
que ens submergeixen en la història, la me-
dieval i el passat industrial, respectivament. 
Tos dos obren cada cap de setmana: ds. de 
17.30 a 20.30 h / dg., de 12 a 14 h (Adoberia) i 
ds. de 18 a 20 h / dg. d’11 a 13 h (Tèmica). 
La visita és gratuïta i per a tots els públics. 

Per als més grans és la 
plaça de Can Sínia o la 
del Bestiar, per als més 
pràctics la plaça de la 
biblioteca (de Can Pe-
drals) i per als fidels a la 
nomenclatura la plaça de Maluquer i 
Salvador. Aquest espai cèntric recorda aquest 
granollerí doctor en dret civil i canònic i histo-
riador del dret català, nomenat fill Predilecte 
de Granollers ara fa un segle. Se’l considera 
el promotor de la protecció social dels treba-
lladors espanyols ja que va fundar el Instituto 
Nacional de Previsión. 

100 

LA PLAÇA DE MALUQUER I 
SALVADOR RECORDA LA fIGURA 

D’AQUEST GRANOLLERÍ IMPULSOR 
DE LA PRIMERA INSTITUCIÓ 

OfICIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL. 
fOTO: X. SOLANAS
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REPORTATGE

Granollers, una ciutat que estima les escoles

Més de 50 mestres nous s’han 
incorporat aquest curs als centres 
educatius de Granollers, persones 
majoritàriament joves que s’han 
integrat als equips docents de les 
escoles bressol, infantil i primària, 
secundària i també a l’escola 
d’adults, educació especial M. 
Montero, Escola Oficial d’Idiomes i 
Serveis Educatius del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat. La 
nostra ciutat compta amb 22 centres 
educatius (entre públics i concertats), 
amb un total de 9.220 alumnes que 
cursen de P3 a 4t d’ESO i més de 
500 alumnes que van a les escoles 
bressol municipals (3) i privades (9).

La davallada demogràfica ha provocat aquest curs 
la fusió de dues escoles -Pau Vila (al barri de Can 
Gili) i fàtima (al Congost)- i la conversió d’aquesta 
darrera en institut. Mentre ambdós centres, amb 
el Consell Escolar i les famílies, decideixen com 
s’anomenaran a partir d’ara, els dos nous projec-
tes educatius ja han començat a caminar, amb un 
treball conjunt per part de tots dos equips i molta 
il·lusió. L’escola de Can Gili ha rebut els alumnes 
de fàtima, de manera que el centre ha doblat el 
nombre d’alumnat (els cursos de P3 i P4, però, es 
mantenen en una sola línia).
El centre ha guanyat espai amb el trasllat dels 
Serveis Educatius d’Ensenyament (que acull el 
CRP -centre de recursos-, l’EAP -assessorament 
pedagògic-, el CREDA -suport per a deficients au-
ditius-...) a fàtima, que ha reobert les portes com 
a institut, amb una doble línia de 1r d’ESO. Tots 
dos centres es caracteritzaran per posar l’accent 
en el coneixement científic en el seu projecte 
educatiu.
Són molts els centres educatius de la ciutat que 
cerquen la singularitat i especialitat en els seus 
projectes. Les escoles Pereanton, Lledoner, 
ferrer i Guàrdia, o els instituts Carles Vallbona i 
Antoni Cumella, entre d’altres, són exemples que 
el treball en aquesta línia dóna bons resultats que 
reverteixen en un increment de la motivació de 
l’alumnat, del rendiment acadèmic, de la cohesió i 
de la convivència. La baixada de recursos desti-
nats a l’educació a causa de la crisi s’ha deixat 

notar els darrers anys, amb pèrdua de professo-
rat, la desaparició de la sisena hora o el retard de 
la substitució de les baixes laborals. L’Ajuntament 
ha hagut d’assumir la part del finançament de les 
escoles bressol municipals que la Generalitat ha 
deixat de pagar. 
Malgrat tot, des del consistori –amb competències 
en matèria de manteniment no estructural i cura 
dels edificis- s’intenta donar el màxim de suport a 
les escoles (la inversió l’any passat va arribar als 
199.000 €) i consolidar les nombroses activitats 
i projectes educatius que hi ha en marxa: Beca 
Maria Gaja, cantada de nadales, casals d’estiu, 
casal lingüístic, obertura de patis, Paraules per a 
vuit espais, Pla Català de l’Esport a l’Escola, taller 
de famílies...

Un projecte d’èxit, el voluntariat educatiu

Un dels projectes que més satisfaccions està 
donant és el voluntariat educatiu, nascut al si 
del Consell Escolar Municipal, format per mes-
tres i professors, directors i alumnes dels cen-
tres públics i concertats, sindicats, Casal del 
Mestre, AMPA, representants del Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament. 
El projecte ha encetat el tercer curs d’existència 
amb la complicitat de tota la comunitat educativa 
i desenes de voluntaris que dediquen una part 
del seu temps a col·laborar amb les escoles i 
instituts, a través d’accions ben pautades: reforç 

Una de les 
novetats del curs 

ha estat la fusió 
de les escoles 

pau vila i Fàtima, 
i el naixement 

d’un nou institut 
al barri del 

Congost 
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Dalt: Alumnes de 1r d’ESO 
del nou institut del Congost.

Dreta: Aula d’informàtica a la 
nova escola de Can Gili.

Acte de benvinguda als nous 
mestres de Granollers 
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de lectura, estudi assistit, suport a l’alumnat 
nouvingut, acompanyament a sortides i activitats, 
cooperació en el manteniment... 
El Servei Municipal d’Educació coordina aquest 
tipus de voluntariat i defensa que hauria de con-
tinuar, també, quan la situació econòmica sigui 
més favorable, perquè són molts els valors socials 
i ciutadans que es transmeten en aquesta acció 
(Més info, www.granollers.cat/educacio)

Des de fa 10 anys, l’Ajuntament dóna  
la benvinguda als nous mestres

La ciutat com a recurs educatiu. Aquesta és la 
idea que va transmetre l’alcalde, Josep Mayoral, 
al nou professorat, en la tradicional recepció de 
benvinguda del mes de setembre, una iniciativa 
engegada ja fa deu anys per acollir els mes-
tres que arriben a Granollers per primer cop . 
“La ciutat estima les escoles i les entén com a 
element central per millorar, per avançar, per fer 
ciutadans més lliures i responsables”, va afirmar 
l’alcalde, davant una trentena de mestres, proce-
dents de la comarca, però també de ciutats com 
Ripoll, Mataró, Breda, Castelló o Mallorca. 
Un acte “de vincles”, tal com va dir Manel Gener, 
coordinador de Serveis Educatius, que es proposa 
que el professorat transmeti aquest lligam amb la 
ciutat als seus alumnes.
Granollers té una llarga trajectòria en educació, 
amb destacats professionals i projectes, i la de-
finició històrica -des de l’any 1992- com a “ciutat 
educadora”. “Cada racó, cada acte, cada instant, 
pot ser una oportunitat per créixer com a perso-
nes i com a col·lectiu”, va recordar l’alcalde. “Us 
demanem la vostra implicació, que aporteu a la 
ciutat la vostra mirada, que us n’enamoreu”, per-
què “teniu al vostre abast el millor de Granollers, 
els nens i les nenes i la seva educació.”
Paraules per donar la benvinguda al nou curs i 
desitjar que estigui ple d’aquells instants únics 
que propicia el fet educatiu. 

L’Ajuntament té competències 
en manteniment i cura dels edificis, 

però la seva tasca educativa va més enllà
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ACTUALITAT

pla de xoc contra la crisi
Fins al 31 d’octubre es poden demanar subvencions per a:

•	 La	contractació	de	persones	desocupades	menors	de	30	anys
•	 La	contractació	de	persones	desocupades	majors	de	45	anys
•	 Persones	que	s’hagin	autoocupat	creant	una	activitat	

empresarial
•	 Recuperar	la	despesa	en	concepte	d’interessos	generats	per	

un préstec atorgat per una entitat financera 

Una nova línea d’autobús uneix Mataró, 
Granollers i Sabadell amb més freqüència
Una nova línia d’autobús, la e 13, connecta les 
capitals del Maresme, Vallès Oriental i Vallès 
Occidental amb més freqüència i menys temps 
de viatge. 
Aquesta línia substitueix el servei regular 
existent fins ara per una nova línia de la xarxa 
exprés.cat. Ofereix 27 expedicions per sentit, de 
dilluns a divendres, i 16 els dissabtes feiners, 
diumenges i festius. D’aquesta manera Mata-
ró, Granollers i Sabadell gaudiran d’una millor 
comunicació entre si, gràcies a una reducció en 
el temps de trajecte, amb una velocitat comer-
cial més alta, i a l’increment de la freqüència 
de pas, cada 30 minuts, en hora punta. Els 
viatgers de Granollers podran agafar aquest 
autobús a la plaça Serrat i Bonastre o a l’estació 
d’autobusos.
La nova línia e 13 també proporciona informació 
en temps real a les parades principals, vehi-
cles accessibles per a persones amb mobilitat 
reduïda i premsa i WI-fI gratuïtes. Aquesta 
línia, reconvertida pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat i històricament 
reclamada per l’AMTU, forma part del sistema 
tarifari integrat de l’ATM de Barcelona, la qual 
cosa permet als usuaris beneficiar-se dels 
avantatges de les targetes multiviatge. A més, 
els usuaris també podran utilitzar les línies 
urbanes de les tres ciutats, al tenir connexió 
amb gairebé totes les línies a cada municipi, 
cosa que els permetrà acostar-se al seu origen 
o destinació amb el mateix bitllet integrat.
La e 13 s’afegeix a la xarxa exprés que con-
necta de manera ràpida i econòmica els prin-
cipals punts neuràlgics catalans. Sagalés és 
l’operadora d’aquesta nova línia.

Tota la informació a: 
www.granollers.cat/pladexoc 

i al telèfon
93 861 47 83
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Granollers implanta el pagament 
per mòbil a les zones blaves

Aquest mes d’octubre es posen en marxa dues 
novetats relatives a l’aparcament en zona blava: 
el pagament a través de telèfon mòbil i la subs-
titució de part dels parquímetres de la ciutat per 
noves màquines expenedores. 
Per fer el pagament de l’estacionament en zona 
blava per telèfon mòbil caldrà descarregar-se 
l’app EysaMobile, disponible tant per Android 
com per iOS, donar-se d’alta com a usuari (ja 
sigui com a particular o com a empresa) i esta-
blir un import disponible per a aparcament que 
es carregarà a la targeta de crèdit o dèbit. 
L’aplicació permet afegir la matrícula de tants 
vehicles com vulguem. 
Els avantatges d’aquest sistema són evidents: 
no cal dur diners en metàl·lic, només carregar 
des de l’app el nostre moneder virtual, que 
s’anirà buidant a mesura que anem aparcant i 
que es pot recarregar amb facilitat.
A més, es pot iniciar l’aparcament i la seva am-
pliació (si necessitem aparcar més estona) des 
del lloc on estiguem, sense haver d’anar al par-
químetre. Una altra virtut del 
nou sistema és que es paga 
exactament pel temps que 
s’aparca. Si acabem abans del 
previst, podem “desaparcar” i 
els diners tornen al moneder 
virtual. 
L’aplicació també ens avi-
sa quan falten cinc minuts 
perquè finalitzi el temps 
d’aparcament establert. 
En cas de denúncia es pot 
anul·lar també des de l’app. 
A més, aquest mateix pro-
gramari s’ha implementat a 
diferents municipis, fet que 
permet que puguem pagar la 
zona blava també en aquests 
pobles i ciutats (Mataró, 
Lleida, Manresa, Ripoll, 
Mollet del Vallès, Platja 
d’Aro,Vilassar...

Implantació de 16 nous 
parquímetres

A partir d’aquest octubre 
també es substituiran 16 
parquímetres, d’un total de 55 
que hi ha a la ciutat, per uns 

aparells de més fàcil funcionament, amb una 
pantalla tàctil més gran, visible, fins i tot, quan 
es fa fosc. Aquests nous parquímetres tenen 
més avantatges per a les persones usuàries: no 
cal tornar al vehicle per deixar el tiquet en un 
lloc visible, amb el consegüent estalvi de temps; 
admeten més sistemes de pagament, com les 
targetes que permeten fer l’operació només 
acostant-les al terminal; i resulta més fàcil 
anul·lar una denúncia.
Els setze parquímetres s’instal·laran a l’entorn 
de la plaça de la Corona i en els carrers com-
presos entre Sant Jaume i Princesa. Per fer-los 
funcionar caldrà introduir la matrícula del 
vehicle.

L’aplicació EYSAMobile 
permet pagar el temps 
exacte de l’aparcament 

Els nous models de parquímetre 
suposen un estalvi de temps, 
ja que no cal tornar al cotxe a 
deixar el tiquet en lloc visible
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Solidaritat amb la població refugiada

Durant les darreres setmanes estem veient com milers 
de persones desplaçades que fugen de la guerra i de 
l’extrema pobresa, dels conflictes armats de Síria i d’altres 
països de la zona arriben a les fronteres d’Europa per cer-
car asil, en el que s’ha convertit en un drama humanitari 
que no sembla tenir fi.
La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions 
europees agreuja encara més la situació dels milers de 
famílies que fan un llarg camí per protegir les seves vides i 
buscar una nova oportunitat en un país d’Europa.
Davant d’aquesta situació, cal que els governs europeus 
i la UE es posin a treballar de manera immediata per 
proporcionar atenció a aquestes persones i evitar més 
vulneracions dels Drets Humans. 
La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les 
institucions democràtiques. Els municipis tenen un clar 
compromís en la promoció i la garantia dels Drets Hu-
mans, treballant conjuntament administració i organitza-
cions de la societat civil.
Granollers és una ciutat d’acollida, implicada en la de-
fensa dels Drets Humans, la solidaritat i la pau. Una 
ciutat que compta amb una ciutadania i unes institucions 
compromeses en la lluita contra les desigualtats i que 
de sempre s’ha mostrat solidària amb les persones que 
pateixen situacions difícils.

Per tot això:
- Expressem la nostra solidaritat amb totes les persones 

que han d’abandonar les seves llars de manera invo-
luntària a causa de la guerra que es viu als seus països 
d’origen i denunciem les situacions d’abús que aquestes 
pateixen per part de màfies organitzades. 

- Instem els governs de la Unió Europea a actuar de 
manera immediata per donar resposta a les necessitats 
humanitàries de les persones que viuen aquesta tragè-
dia i a buscar una solució realista a més llarg termini 
per evitar situacions d’èxode.

- Reclamem especialment al govern de l’Estat Espanyol i 
a la Generalitat de Catalunya una posició oberta en de-
fensa dels drets de les persones que pateixen els efectes 
d’una situació cruel i injusta.

- Ens posem a disposició de les institucions que compten 
amb les competències en aquesta matèria per buscar 
solucions conjuntes i oferir una solució al drama huma-
nitari que estan vivint milers de persones desplaçades.

- En aquest sentit, Granollers com a ciutat d’acollida 
impulsarà i participarà activament i solidàriament con-
juntament en les iniciatives que sorgeixin de la societat 
civil, del municipalisme i de les diverses institucions. 

Granollers, 1 de setembre de 2015

Granollers, una ciutat d’acollida en un país d’acollida

Granollers s’ha solidaritzat una vegada més 
davant una crisi humanitària, com la que estan 
vivint les persones que fugen dels seus països 
en guerra. Amb l’objectiu de contribuir i buscar 
solucions, la ciutat ha engegat un dispositiu 
per coordinar les accions que es poden duu a 
terme. D’una banda, tots els grups municipals 
han donat suport a una Declaració institucional 
en què l’Ajuntament es posa a disposició de les 
institucions competents per buscar solucions 
conjuntes. De l’altra, l’Ajuntament, amb entitats 
i altres institucions, estudia les possibles vies de 
col•laboració amb programes solidaris. També 
s’ha creat una Taula de coordinació municipal. 
A més, cada dimecres a les 20 hores a la 
plaça de la Porxada es fa una concentració per 
sensibilitzar a la ciutadania de la situació dels 
refugiats. Un minut de vergonya, un minut de 
dignitat, convocat pel Consell Municipal de Coo-
peració i Solidaritat, fundació Cultura de Pau. 
Hores d’ara una trentena de persones interes-

sades a col•laborar per donar suport als refu-
giats ja han deixat les seves dades a Can Jonch, 
Centre de Cultura per la Pau, carrer del Rec, 19, 
que s’ha convertit en el punt d’informació.
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Diumenge 27 de setembre 32.896 ciutadans i 
ciutadanes de Granollers van exercir el seu dret 
a vot als comicis autonòmics. 
En aquestes eleccions el cens electoral ha estat 
de 42.387 persones. Una de les cites electorals 
que ha obtingut una de les participacions més 
elevades a la ciutat. El 77,61 % del cens electo-
ral va votar. Una dada de participació que aug-
menta sis punts respecte els darrers comicis 
autonòmics, el 25 de novembre de 2012, que va 
ser del 71,59 %.
Els resultats d’aquestes eleccions a Granollers 
han donat la victòria a Junts pel Sí, que ha estat 
la força més votada, amb 12.952 vots (39,53 %). 
En segon lloc, s’ha situat Ciutadans- Partido de 
la Ciutadania, amb 6.413 vots (19,57 %), seguits 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, amb 
4.704 vots (14,36 %). Catalunya Sí que es Pot ha 
obtingut 2.535 vots (7,74 %), seguit de la Candi-
datura d’Unitat Popular (CUP), amb 2.496 vots 
(7,62 %). El Partido Popular se situa en sisè lloc, 
amb 2.408 vots (7,35 %). Unió Democràtica ha 
obtingut 727 vots (2,22 %).

Resultat de les eleccions autonòmiques

Acte d’homenatge 
al president Lluís Companys 

en el 75è aniversari del seu afusellament

amb la participació del Dr. Antoni Segura, catedràtic d’Història Contemporània 
de la UB i director del Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) de la 

Universitat de Barcelona, i músics de la Societat Coral Amics de la Unió

Dijous 15 d’octubre, a les 19.30 h. Jardins de Lluís Companys 
(costat pavelló Municipal d’Esports)

JxSí 

C’s 

pSC 

CSp 

CUp 

pp 

 Candidatura Total de vots Percentatge

 Junts pel Sí 12.952 39,53%

 Ciutadans - Partido de la Ciudadania 6.413 19,57%

 Partit dels Socialistes de Catalunya 4.704 14,36%

 Catalunya Sí que es Pot 2.535 7,74%

 Candidatura d’Unitat Popular 2.496 7,62%

 Partit Popular / Partido Popular 2.408 7,35%

 Unió Democràtica de Catalunya 727 2,22%

 Partit Animalista Contra el Maltractament Animal 233 0,71%

 Vots en Blanc  180 0,55%

 Recortes Cero - Els Verds  119 0,36%

  Total vots: 32.767 100%
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fins al 31 d’octubre es mantenen ober-
tes les inscripcions per al programa 
d’entrenament “Comença a fer la Mitja” que 
promou l’Ajuntament de Granollers i el Club 
Atletisme L’Aire.
Enguany es compleixen deu anys de l’inici 
d’aquest programa d’entrenament pensat 
per ajudar aquells qui volen acomplir el 
repte de fer la Mitja Marató de Granollers. El 
programa s’estructura en diferents nivells 
de preparació (principiants, iniciats, atletes 
i elit).
La inscripció, que té un cost de 12 euros i 
és obligatòria, s’ha de fer a seuelectronica.
granollers.cat, dins l’apartat de Catàleg 
de Tràmits. Amb el preu s’inclou el pro-
grama d’entrenaments, una assegurança 
d’accidents i una samarreta tècnica.
Els entrenaments es fan a les pistes 
d’atletisme, dilluns, dimecres i divendres a 
les 13.30 h, 19.30 h i 20.30 h, a escollir. 
La Mitja de Granollers es correrà el 7 de 
febrer i serà la 30a. edició d’aquesta cursa 
que organitza l’Associació Esportiva la Mitja.

Inscripcions obertes 
per a la preparació 
de	la	Mitja	2016

Granollers amfitrió de la 
Lliga Catalana de Bàsquet

Ampliació de l’horari del 
cementiri per la festa de 

Tots Sants
Del	26	d’octubre	a	l’1	de	novembre,	

dia de Tots Sants, el cementiri municipal obre 
des	de	les	9	del	matí	a	les	6	de	la	tarda.	

Durant el cap de setmana, 
els dies 31 d’octubre i 1 de novembre, la línea 

L-1 dels autobusos (Can Gili-Hospital-La Torreta) 
prestarà	servei	cada	30	minuts.

El Palau d’Esports de Granollers va ser l’escenari els dies 25 i 26 de 
setembre de la Regal XXXVI Lliga Nacional Catalana de Bàsquet ACB que 
va guanyar el fC Barcelona Lassa davant el Morabanc Andorra per 65-68. 
El mateix dissabte 26 també es va jugar la final de la Lliga EBA en què es 
va imposar el CBPrat Joventut a l’Actel força Lleida per 68-80. Gairebé 
2.500 persones es van aplegar al Palau d’Esports, recuperant les sensa-
cions de presenciar bàsquet del màxim nivell. 
La federació Catalana de Bàsquet va organitzar la competició amb 
l’Ajuntament de Granollers i el CB Granollers, el planter del qual va tenir 
protagonisme a l’hora de presentar els equips i animar la graderia. 
Joan Creus, exjugador del Granollers durant 14 anys, va rebre un home-
natge per part del CB Granollers durant la semifinal que va enfrontar el 
Barça i el Manresa.
La Lliga Catalana de Bàsquet ha estat el plat fort dels actes de comme-
moració de Granollers com a Ciutat del Bàsquet Català 2015. 
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El dia 10 d’octubre es commemora el 
Dia Mundial de la Salut Mental. Les 
entitats de la Taula de Salut Mental 
del Vallès Oriental, entre les quals hi 
ha l’Ajuntament de Granollers, orga-
nitzen un programa d’actes de sensi-
bilització, per recordar el camí fet i les 
fites pendents per assolir l’horitzó de 
la dignitat en salut mental. 
Les entitats promotores constaten la 
llarga trajectòria de treball conjunt 
en aquest àmbit, en xarxa i integrat 
per obtenir millors resultats, així 
com l’augment de la visibilitat de la 
malaltia mental en la societat, si bé 
cal seguir avançant i d’aquí la com-
memoració. Les activitats tindran lloc 
a Granollers, Llinars i la Garriga. 
A la nostra ciutat, hi haurà teatre, 

amb El gallo dormilón (dia 9 d’octubre, 9.30 h, Sala Tarafa), una obra que 
veuran, en dues sessions, 300 alumnes de 3r de primària de 8 escoles0; 
una conferència sobre la salut mental en l’adolescència (dia 14 d’octubre, 
18 h, Museu); i una caminada popular (dia 18 d’octubre, 9 h, parc Torras 
Villà) amb 8 km de recorregut, que acabarà amb el repartiment de premis 
del concurs de cartells convocat amb motiu de la commemoració. D’altra 
banda, fins al 16 d’octubre l’establiment Milk Cafè (Girona, 4) exposa les 
obres del projecte “Parelles artístiques”.

Granollers commemora el 
Dia Mundial de la Salut Mental 

El psicòleg i educador 
Jaume Funes inaugura 
l’Aula de la Salut
Una xerrada del psicòleg, educador i perio-
dista Jaume funes encetarà el programa de 
l’Aula de la Salut del curs 2015/16. “Cables 
creuats. La salut mental en les adolescèn-
cies d’avui” és el títol d’aquesta primera 
xerrada, que tindrà lloc al Museu de Grano-
llers el dimecres 14 d’octubre (18 h). funes 
parlarà de la dificultat de descobrir -des de 
fora el seu món -què els passa als adoles-
cents que pateixen i fan patir, de la dèria per 
diagnosticar i etiquetar-ho tot, i de la neces-
sitat d’ajudar els nois i noies a entendre la 
salut mental. 
fins a final d’any, el programa de l’Aula de 
la Salut inclou dues xerrades més. El 19 de 
novembre els fisioterapeutes Jordi Pérez i 
Pablo Ventura parlaran sobre la prevenció 
del mal d’esquena i del paper de la fisio-
teràpia (19 h, Centre Cívic Can Gili). I el 17 
de desembre, el pediatre i pneumòleg Joa-
quim Bosch donarà una visió actual sobre 
les vacunes (19 h, Centre Cívic Palou). 
La malaltia oncològica, el consum adoles-
cent de cànnabis, el sòl pèlvic, la potència 
i el desig sexual, i el càncer de pell són la 
resta de temes que tractarà aquest curs 
l’Aula de la Salut, que per tretzena edició 
organitzen l’Ajuntament, l’Hospital de Gra-
nollers i l’Institut Català de la Salut.

La fundació d’Ajuda Oncològica Oncovallès 
ha preparat diferents accions i activitats amb 
motiu de la celebració, el 17 d’octubre, de la 
Diada del Càncer de Mama “Suma’t al rosa”, 
a la plaça de la Corona, i del Dia Mundial del 
Càncer de Mama, el 19 d’octubre. Diverses 
entitats i establiments col·laboren en ambdues 
jornades, amb l’organització de mostres de 
ball, tallers, una arrossada, concerts, teatre, 
assessorament d’imatge oncològica i taules 
informatives. A més, el dia 30 d’octubre se ce-
lebra la gala benèfica d’Oncovallès, que retrà 
homenatge al Dr. Campos, al Dr. Vallbona i al 
pintor Jaume Icart, vinculats a la fundació. 

Activitats
d’Oncovallès 
amb motiu 
del Dia 
del Càncer 
de Mama Autocar del Banc de Sang i Teixits

Dimarts 6 d’octubre
De 5 de la tarda a 9 del vespre
Plaça de Can Trullàs

La donació de sang, un acte solidari
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1
9 h a 14 h. Formació Bonificable
presenting with impact: influence your clients, 
colleagues and boss*
Structure a presentation to establish a quick 
rapport and to clarify the key message

14.30 h a 16.30 h. Formació. Comerciants
paqueteria Creativa “La màgia de l’embolcall”

9.30 a 12 h. Sessió informativa. Emprenedoria.
pla d’Empresa

2
9 h a 14 h. Formació. persones emprenedores
Mentre estàs a l’atur, treballa amb les idees

5
9.30 h a 13.30 h. Formació de 40 h. Dones 
emprenedores
pla d’entrenament de l’emprenedoria 
Habilitats necessàries per a iniciar una acti-
vitat empresarial amb èxit

14.30 h a 16.30 h. Formació. Comerciants
Aparadorisme & visual Merchandising Comercial
Dissenya espais comercials atractius i millo-
ra l’experiència de compra dels teus clients

6
9.30 h a 11.30 h. Sessió informativa. Empresa 
i emprenedoria
vols cedir el teu negoci o et planteges fer-ho més 
endavant? vols continuar un negoci que ja està en 
funcionament? Coneix el programa Reempresa

7
9 h a 14 h. Formació. Bonificable. 
Administratius import- export, actualització 
i pràctiques de gestió * 
Repàs dels nous documents, normativa i 
usos de les operacions de compra-venda 
internacional 

18.30 h. Conferència. Empresa i emprenedoria
Les emocions dels líders, a càrrec de Cristina 
Gutiérrez, codirectora de La Granja Escola de 
Santa Maria de palautordera
Organitza PIMEC Joves Empresaris de Catalunya

8
9 h a 11.30 h. Jornada. Empreses
Les telecomunicacions com a generadores 
de competitivitat als polígons del vallès 

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

9
9 h a 14 h. Formació. Empresa i emprenedoria
Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de negoci 

9.30 h a 13.30 h. Taller punttic. Empresa 
i emprenedoria
Crea el teu butlletí electrònic des de zero

13
14 h a 17 h. Formació. Comerç
Crea i gestiona continguts digitals que interessin 
als teus clients

9 h a 12.30 h. programa Empreses
Creació d’un pla de millora d’operacions
fins el 6 d’octubre

14
10 h a 12 h. Sessió informativa. Emprenedoria 
i noves empreses
Com protegeixo els meus coneixements
El que cal tenir en compte per blindar el 
teu coneixement davant de tercers + speed 
consulting

15
9.30 h a 12 h. Sessió informativa. Emprenedoria
pla d’Empresa

10 h a 12 h. Trobada Cambra. Empresa 
i emprenedoria
Sessió finançament alternatiu *

16
9.30 h a 12.30 h. Taller punttic. Empresa 
i emprenedoria
Com planificar la compra de publicitat a Internet
Inverteix en publicitat que garanteixin resultats

9 h a 14 h. Formació. Bonificable
Anàlisi i interpretació estats financers*
Entendre i interpretar els estats comptables i 
financers de l’empresa i la seva repercussió

19
9 h a 14 h. Formació. Bonificable
Treu el màxim rendiment del departament de 
compres*
Optmimitza la gestió de compres dins 
l’empresa i afronta amb èxit les negociacions 
amb els proveïdors

9.30 h. Jornada. Empresa i emprenedoria
Conferència: Inversió i ajudes en eficiència 
energètica 
Organitza: PIMEC

20
14 h a 17 h. Formació. Comerç
Aprèn a utilitzar Facebook i Twitter per millorar 
els resultats del teu comerç

21
9 h a 12 h. Trobada Cambra. Empresa 
i emprenedoria
Taula rodona: Adaptació de les condicions laborals 
a les noves circumstàncies de l’empresa*

22
9 h a 15 h. Formació. Bonificable
Fiscalitat bàsica per petites empreses i autònoms *
Anàlisi de les implicacions fiscals, riscos, 
avantatges i costos

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

9 h a 14 h. Formació. Bonificable
Eines avançades d’Excel *

23
9 h a 15 h. Formació. Empresa i emprenedoria
Com captar els primers clients*
Marca l’estratègia i l’operativa comercial

27
14 h a 17 h. Formació. Comerç
Aprèn a utilitzar Youtube i Instagram per millorar 
els resultats del teu comerç

9.30 h a 11.30 h. Formació. Emprenedoria
Bones pràctiques per accedir al finançament bancari

9 h a 14 h. Formació. Bonificable
L’excel per a la logística i la gestió de magatzems*
Per les tasques de control i gestió de 
magatzem i logística de l’empresa

12 h a 14 h. Formació. Emprenedoria
Crowdsourcing, speed capital, Business Angels
El finançament privat més adequat al teu 
projecte

15 h a 19 h. Formació. Bonificable
Microsoft Word*

28
9.30 h a 11 h. Sessió. persones emprenedores
Com tramitar una llicència d’activitats
S’exposaran cadascun dels tràmits que cal 
per legalitzar l’activitat

13.30 h a 17 h. Jornada. Comerciants
pla integral de suport al comerç minorista 2015*

29
9 h a 14 h. Formació. Bonificable
El Quadre comandament*
Implantar un QCI per indicadors a l’empresa. 

9.30 h a 12 h. Sessió informativa. Emprenedoria
pla d’Empresa

* Activitat organitzada per la Cambra de Comerç

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

Octubre	2015

12

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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fa un any es va engegar el Punt de Voluntariat 
de Granollers, amb l’objectiu de promoure la 
cultura de la participació a través del voluntariat 
i posar en contacte les persones interessades 
a col·laborar amb les entitats sense ànim de 
lucre que treballen en l’àmbit social, comunitari 
i solidaritat internacional. En aquests 12 mesos, 
el punt ubicat a Can Jonch ha atès 106 persones 
disposades a dedicar una part del seu temps 
a la comunitat, de manera que se les ha infor-
mat de les possibilitats i necessitats existents 
i se les ha posat en contacte amb entitats com 
Amics del Xiprer, Amics de l’Àfrica, Agrupació 
Excursionista, Assoc. Esportiva La Mitja, Apadis 
o Agrupament Escolta. Totes formen part de la 
Taula de Voluntariat, integrada per una vintena 
d’entitats ciutadanes. 
El Punt de Voluntariat ha atès 63 dones i 43 
homes, amb edats compreses, majoritàriament, 
entre els 31 i els 64 anys. Paral·lelament, s’han 
impulsat iniciatives per donar-lo a conèixer 

El Punt de Voluntariat atén més de cent 
persones per col·laborar amb entitats

Catarisme, una societat 
igualitària avançada al seu temps

A l’Europa dels segles X-XIII va 
existir un exemple de societat 
igualitària que es va avançar 
al seu temps, el catarisme. El 
Centre d’Informació i Recursos 
per a Dones (CIRD) organitza un 
cicle de debat sobre la història 
dels Bons Homes i les Bones Do-
nes, en un espai carregat també 
d’història com és l’Adoberia, el 
centre d’interpretació medie-
val (pl. de l’Església, 7). Mercè 
Borràs, especialista en història 
de dones, serà la ponent de les 
tres sessions del cicle (dijous 15, 
22 i 29 d’octubre, de 18 a 19.30 
h), que se centraran en l’heretgia 
i l’origen del catarisme, la dona 
en el món càtar, i la Croada i la 
fi del catarisme. La participació 
és gratuïta, però cal inscriure’s 
abans (al cicle sencer), al tel. 93 
842 67 14. L’activitat té el suport 
de l’Institut Català de les Dones i 
la Diputació de Barcelona. 

Nova edició d’”Entre 
Dones”, espai d’intercanvi 
i aprenentatge compartit
El dia 19 d’octubre comença la quarta edició 
d”Entre dones”, un taller formatiu organit-
zat pel Centre d’Informació i Recursos per 
a Dones (CIRD), servei municipal situat al 
carrer del Portalet, 4, 4a planta. 
Són dotze sessions, gratuïtes, que tenen 
per objectiu oferir a les dones un espai de 
creixement i enfortiment personal i rela-
cional, per dotar-les d’eines i recursos per 
gestionar la vida de manera autònoma i 
amb actitud positiva, en l’àmbit personal, 
social i laboral. Es parlarà de temes com 
la salut, gestió del temps, comunicació 
i inserció laboral. Les sessions es faran 
dilluns, dimecres i divendres, de 9.30 a 11.30 
h i s’allargaran fins al 13 de novembre. La 
formació és a càrrec de la sociòloga Cristi-
na Pérez, experta en polítiques de gènere, 
i les psicòlogues Cristina Giménez i Charo 
Hesse. Les participants rebran un diploma 
d’assistència. Inscripcions: tel. 93 842 67 14 
(Sessió informativa: dimecres 7 d’octubre, 
9.30 h, Gra - pl. Església, 8). 

(xerrades a col·lectius, escoles, exposició itine-
rant “El voluntariat té un punt”) i també accions 
formatives, com ara la participació a l’Escola 
d’Estiu del Voluntariat, amb 30 assistents.
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Granollers homenatjarà el Dr. Vallbona 
en un acte obert a tothom
L’Hospital General de Granollers i l’Ajuntament de Granollers 
han promogut un acte d’homenatge públic per recordar la 
figura de Carles Vallbona, prestigiós metge granollerí que 
va morir a Houston el 5 d’agost. L’acte tindrà lloc a la Sala 
francesc Tarafa divendres dia 23 d’octubre a les 7 de la 
tarda. Serà obert a tothom i comptarà amb la participació 
d’entitats vinculades a la trajectòria del doctor Vallbona. 
Carles Vallbona va destacar en l’àmbit de la promoció de la 
salut amb una dilatada trajectòria assistencial i acadèmi-
ca. Va ser col•laborador de la NASA, pioner en informàtica 
mèdica i en la recerca sobre els efectes de la immobilització 
en els pacients. També van destacar els seus treballs en el 
control de la hipertensió arterial i la diabetis. 
El doctor Vallbona mantenia la seva vinculació i estima 
amb Granollers. Des de 1994 era membre del Patronat de 
la fundació Privada Hospital Asil de Granollers, on es va 
crear l’Observatori de la Salut Dr. Carles Vallbona, el 2004. 
Vallbona, fill Predilecte de la Ciutat de Granollers, va rebre 
nombroses distincions al llarg de la seva vida. 
El 2013 la Clínica People’s Health Center de Houston va pas-
sar a dir-se Vallbona Health Center.

A la planta baixa de l’Ajuntament (plaça de la 
Porxada, 6) es pot visitar fins al 27 de novembre 
l’exposició “Granollers en la Transició” que mostra 
com era la ciutat entre els anys 1974 i 1979; com 
eren alguns dels seus carrers, equipaments, 
espais públics i zones residencials i també, alguns 
moments de conflictes socials i polítics viscuts 
durant aquells anys. Les imatges són d’Antonio 

Exposició “Granollers en la Transició”
Alcalde, Joan Anton Ballvé, Joan Corbera, Pere 
Cornellas, Jaume Oller i Lluís Tintó, a més 
d’alguna d’autor desconegut, dels fons de l’Arxiu 
Municipal de Granollers. 
Per primera vegada, es complementa aquesta 
exposició amb el portal de l’Arxiu fotogràfic 
(http://arxiufotografic.granollers.cat) que incorpo-
ra fotogràfiques paral·leles, per il·lustrar àmbits 
específics de Granollers en la Transició, concre-
tament sobre “El riu Congost, 1974”.
D’altra banda, tothom que vulgui pot aportar 
imatges d’aquesta època, anys 70, a l’Arxiu 
Municipal de Granollers (per correu electrònic: 
arxiu@ajuntament.granollers.cat, o trucant als 
telèfons: 93 842 67 37 i 93 842 67 62). 
El portal de l’Arxiu fotogràfic convida a veure 
més imatges de la ciutat a l’abast de tothom. 
Així aquest mes d’octubre es pot visitar virtual-
ment en aquest portal imatges del Teatre de 
l’Associació Cultural de 1974 a 1986, amb mo-
tiu de les Jornades Europees del Patrimoni a 
Catalunya 2015. i també fotografies sobre Els 
oficis del tèxtil a Roca Umbert, amb motiu del Dia 
Mundial del Patrimoni Audiovisual.

Carrer de Josep Anselm Clavé, 
1974
fotografia Joan Anton Ballbé 
/ Col·lecció Ajuntament de 
Granollers / AMGr

14
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DIJOUS 1 

10 h Gra. Equipament juvenil
Inscripcions obertes als cursos + Recicla’t  
i als tallers per a adolescents. Més info, 
www.grajove.cat

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? 
Grup de treball de descripció de corres-
pondència de l’Ajuntament. L’activitat es 
repeteix dj. 8, 15 i  29 d’oct. Més info i 
inscripcions, tel. 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.30 h CTUG. Roca Umbert
Sessió inaugural del curs 2015-2016 de la 
Universitat Popular de Granollers

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre La figurín, de Maria 
Assumpta Redondo Altimis (ed. Alpina)

20 h Teatre Auditori de Granollers. Vestíbul
Conversa sobre L’heroica de Beethoven, 
a càrrec d’Anna Maria Piera, directora de 
l’Escola de Música Josep M. Ruera

DIVENDRES 2

12 h Biblioteca Can Pedrals i Biblioteca 
Roca Umbert
Posa’t en joc a la biblioteca. Org.: Servei 
de Català de Granollers-CPNL i Bibliote-
ques de Granollers. Col·l.: TAG i La Grallla

17.45 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les 
vostres mans!”. Reserva prèvia, 
tel. 93 870 96 51

18 h Centre Cultural
Inici de l’exposició “X, l’Enigma com a 
creació” de Carles Azcón, Sylvie Bussières, 
Lluís Capçada , Aldo Urbano i Carles Vives
La inauguració serà el dv. 22/10 a les 20 h 

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original Whiplash (2014), 
de Damien Chazelle

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Raimon. Un concert per al 
record

Posa’t en joc a la biblioteca
Aquest mes d’octubre les biblioteques i el Servei de Català de Grano-
llers-CPNL proposen un concurs de temàtica literària i lingüística. Per 
participar-hi cal respondre a la pregunta que hi haurà, cada setmana 
fins a l’11 de desembre, al plafó instal·lat a Can Pedrals i a Roca Um-
bert. Els encertants podran guanyar un lot cultural amb entrades per al 
Teatre Auditori de Granollers, llibres, contes i material d’il·lustració.

Torna la Mostra 
d’Art Urbà
El proper 17 d’octubre, els car-
rers i edificis de Roca Umbert es 
tornaran a omplir d’art efímer 
amb la 4a edició de la MAU. Les 
set instal·lacions que es veuran 
en aquesta ocasió giraran entorn 
del concepte de fàbrica, i quatre 
d’aquestes creacions són dels 
guanyadors/es de la convocatòria 
d’enguany. A més, es podran veu-
re instal·lacions de Xevi Bayona, 
fruit d’un workshop participatiu; 
de Manel Gràvalos i del col·lectiu 
Ex-abrupto. Enguany la progra-
mació del festival inclou activitats 
paral·leles durant el dia.

Cita amb el 
patrimoni a les 
JEP 2015 
Les Jornades Europees del 
Patrimoni arriben enguany el 
cap de setmana del 8 a l’11 
d’octubre. Un total de cinc acti-
vitats gratuïtes per descobrir la 
riquesa del patrimoni arquitectò-
nic, industrial i natural del nostre 
entorn. El tema central d’aquest 
any és la telegrafia òptica, amb 
dues conferències i una visita a 
les tres torres de la comarca. El 
passat industrial de Granollers i 
els petits mamífers de la comar-
ca centren les altres activitats.
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DISSABTE 3

 9 h Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 
(c. Escoles, 2) 
Sortida “A la recerca de la rata esquirole-
ra”, a càrrec de Lídia Freixas. Recorregut 
a peu de 4 km. Org.: Museu de Ciències 
Naturals de Granollers, Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor, Escola de Natura 
el Corredor, i Aj. de Sant Iscle de Vallalta

10 h Teatre Auditori de Granollers. 
Master class amb Roser López Espino-
sa, coreògrafa i ballarina de l’espectacle 
Lowland. Horari: de 10 a 12 h, nens/es de 
10 a 16 anys; de 12 a 14 h, a partir de 16 
anys. A la Sala Oberta

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte “El petit món del Petit 
Príncep”, a càrrec d’Assumpta Mercader. A 
partir de 4 anys. Col·l.: TAG

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

17.30 h, 18.15 h i 19 h Museu de Ciències 
Naturals
Per l’octubre, anem al planetari! 
“Eclipsi“. Sessions famliars d’astronomia
Reserva prèvia, tel. 93 870 96 51

18 h Centre Cívic Can Bassa
Festa del xai. Org.: Associació Almaghfira

18 h Can Jonch
Presentació del software Timeoverflow, 
programari per als Bancs del Temps

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Blanca desvelada amb la cia. Aleteo

22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing. Org.: Lindy Frogs
Col·l.: Bigpotters

23 h Casino de Granollers 
Festa dels anys 80

DIUMENGE 4

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. 7 ratolins, amb la cia. Petit Bon 
Hom. Per a nens/es de 2 a 7 anys. Dins la 
Roda d’Espectacles Infantils

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar. El rei de la batuta, amb 
Robert King i l’OCGR

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Tovares

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Whiplash (2014) 
de Damien Chazelle

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Blanca desvelada amb la cia. Aleteo

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. L’heroica de Beethoven 
Robert King dirigeix l’OCGR

19.30 h Sala Francesc Tarafa
Recital. Celebració del centenari del 
naixement del poeta Joan Vinyoli. A càrrec 
d’Acte 4 i el grup de flautes Frullato

21 h Plaça de la Porxada
Ballada oberta de country. Org.: Tot Coun-
try Granollers

DILLUNS 5 

16.30 h Teatre Auditori de Granollers
Exposició “La memòria de les arts efíme-
res”, de l’Institut del Teatre. Al vestíbul

 DIMARTS 6 

11 h Can Puntes
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball. L’activitat 
es repeteix dt. 20 d’oct. Més informació i 
inscripcions, tel. 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Napo-
leó, la música i els canons”. A càrrec de 
Joan Vives, músic. Org.: AGEVO

19 h Sala d’Actes de l’Ajuntament de Mon-
tornès del Vallès (Av. de la Llibertat, 2) 
Conferència “La telegrafia òptica a Cata-
lunya. Un complex sistema de comunica-
ció”, a càrrec de Jaume Perarnau, director 
del MNACTEC. Dins les JEP 2015
Org.: Aj. de Granollers i Montornès, Dele-
gació del VO del CAATEEB

20 h AB Galeria d’Art
Inauguració de l’exposició de Toni Cantó

20 h Centre Cultural
Dimarts Singular. Alam laysa lana, de 
Mahdi Fleifel. Org.: Cineclub de l’AC

21 h La Troca. Roca Umbert
Curs per aprendre a ballar gitanes. Tots 
els dimarts d’octubre. Org.: Ball de gitanes 

DIMECRES 7 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. “Al país dels contes”, 
amb Caro Von Arend. A partir de 3 anys

19 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Portes obertes al taller de Lourdes 
Mondéjar, dins els Dimecres oberts a la 
Miranda

21 h Teatre de Ponent
Dansa - teatre. Cosins de Tarzan, basat en 
el llibre de Pruden Panadès

DIJOUS 8 

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. “Orson Welles and the art 
of cinema”. Dinamitza: Cambridge School 
Adreçat a majors de 18 anys. Inscripcions 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Torero d’hivern, de 
Miquel Adam (Ed. 1984)

20 h Museu de Granollers
Ponència. “La torre de telègraf òptic de 
Can Casaca de Granollers. Noves aporta-
cions” A càrrec d’Albert Camps, historia-
dor, i Xavier Acosta, arquitecte. Dins les 
JEP 2015

DIVENDRES 9

17 h Biblioteca Can Pedrals
Inici de l’exposició “Impressions de matè-
ria”, de Josep Estapé i Guàrdia

17.45 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les 
vostres mans!”. Reserva prèvia, 
tel. 93 870 96 51 

18 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors. Club de lectura per a lectors 
autònoms de 7 a 11 anys

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada sobre roba adaptada per a les 
persones amb mobilitat reduïda

18.30 h Restaurant Anònims
Presentació del llibre “Quadern de viatge. 
De Catalunya al Japó en bicicleta” de 
Xavier Coromines, president de l’Assoc. 
Mou-te en bici de Girona
Org.: Granollers Pedala

19 h Restaurant Anònims 
Inauguració de l’exposició “Pedals quoti-
dians”, retrats de persones que es mouen 
en bici per Granollers
Org.: Granollers Pedala

19 h i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. The Theory of 
Everything (2014), de James Marsh
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19.30 h Centre Cívic Nord
Trobada fotogràfica “Il·lumina’t”
Org.: Assoc. Fotogràfica Jaume Oller
Més info www.afjaumeoller.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. “Lowland”, amb Roser López Espi-
nosa

22 h Casino de Granollers
43è Cicle de Jazz al Casino. David Soler i 
Bad Currency. Org.: Jazz Granollers

DISSABTE 10

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda. “Minimúsics: Sali banani”, 
amb Albada Blay. Per a infants de 0 a 15 
mesos. Inscripció prèvia 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

17 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar. “Els petits mamífers de la 
comarca”. Dins les JEP 2015. Inscripció 
prèvia, http://seuelectronica.granollers.cat

20 h La Tèrmica. Roca Umbert
Visita teatralitzada a la Tèrmica. Dins les 
JEP 2015

21 h Teatre de Ponent
Música. La sed de la Sal, amb Rubén Martí-
nez Santana i Borja Riquelme

23 h Casino de Granollers
Festa de country

DIUMENGE 11 

9 h Estació d’autobusos (av. del Parc, s/n)
Sortida per visitar tres torres de telegrafia: 
torre de Can Bosquerons (Montornès del 
Vallès), torre de Can Casaca (Granollers) 
i torre de Puiggraciós (Figaró-Montmany) 
Dins les J EP 2015. Més info i inscripció al 
Col·legi d’Aparelladors: 
www.apabcn.cat, caateeb.vor@apabcn.cat 

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Clown. Fragment de contes amagats, amb 
Marcel Gros. Per a infants de 3 a 7 anys

18 h Casino de Granollers
Ball social amb David Magen

19 h Teatre de Ponent
Sarsuela. Sarsuela catalana i teatre líric 
català I amb la cia. Òpera Còmica de 
Barcelona. Sarsueles còmiques de Joan 
Pujades, Anselm Clavé, Joan Sariols i 
Nicolau Manent

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. The Theory of 
Everything (2014) de James Marsh

DIMARTS 13

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Teresa 
de Cepeda. Desconstrucció del perso-
natge”, a càrrec de Carme Laura Gil i Miró, 
filòloga i política. Org.: AGEVO

DIMECRES 14 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda. “Nasset, nassiró”, amb 
Anna Farrés. Per a infants de 0 a 15 
mesos. Inscripció prèvia

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura “Clàssics al dia”. Lisístra-
ta, d’Aristòfanes. Dinamitzat per Mont-
serrat Lorente, professora de literatura

DIJOUS 15 

10 h Nau Dents de Serra. Roca Umbert. 
Workshop amb Xevi Bayona. Per partici-
par-hi: espaidarts@rocaumbert.cat

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Los hijos de los días, 
d’Eduardo Galeano. Dinamitza Maite Rol-
dán, escriptora 

19.30 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició El futur co-
mença avui, de la Fundació Vicente Ferrer

DIVENDRES 16

17.45 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les 
vostres mans!”. Reserva prèvia, 
tel. 93 870 96 51 

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Viatge al desert”, a càrrec 
d’Oscar Boule i Mònica Lapeyra

19 h i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Calvary, de 
John Michael McDonagh

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar. Les compositores del 
Noucentisme. Recomanat a partir de 5 anys

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Intimitats. La 
roba interior del segle XIX al XXI“

20 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Les compositores del Noucentis-
me. Música callada

20 h Gra. Equipament juvenil
Escenari obert. Mostra de creacions

21 h Teatre de Ponent
Teatre. La exiliada, la negra, la puta, el 
caracol y la mística amb la cia. Teatro de lo 
Inestable

DISSABTE 17

10 h i durant tot el dia. Plaça de la Corona
Diada del Càncer de Mama “Suma’t al 
rosa”. Activitats: classe magistral de zum-
ba, mostra de ball, taller infantil, arros-
sada solidària, tastet de rock, concert, 
castellers... Org.: Fundació Oncovallès

10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
4a edició de la Mostra d’Art Urbà (MAU) 
Durant tot el dia es poden visitar les 
instal·lacions als carrers interiors del 
recinte. Més info, www.rocaumbert.com

14 h Centre Cívic Can Gili
Botifarrada popular. Org.: AV Can Gili

17 h Museu de Ciències Naturals
Activitat familiar. “On ets Andròmeda?” A 
càrrec de M. José Sancho i Anna Almécija

17.30 i 20.30 h Teatre Auditori de Grano-
llers
Músical. El Petit Príncep. Direcció d’Àngel 
Llàcer i Manu Guix. 

19 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Teatre. Enfila S.A., amb la cia. Estampades

21 h Teatre de Ponent
Teatre La exiliada, la negra, la puta, el cara-
col y la mística

22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing. Org.: Lindy Frogs

DIUMENGE 18 

17 h Centre Cultural
Petit Cineclub. La Ventafocs, de Václav 
Vorlícek (Txecoslovàquia, 1973)

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Choffers

18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle. Ahora me toca a mí, amb Justo 
Molinero y Los Descastaos

18 h Església de Sant Esteve
Concert. Tuba Magna: la festa de l’orgue i 
els metalls. Amb Pirena Brass, quintet de 
vent metall, i Vicenç Prunés, orgue 
Org.: Fundació Pro Música Sacra

19 h Teatre de Ponent
Teatre. La exiliada, la negra, la puta, el 
caracol y la mística
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19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Calvary, de 
John Michael McDonagh

DILLUNS 19

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. Molt soroll per no res, 
de William Shakespeare. Dinamitzat per 
Francesc Viñas, professor de literatura

19 h Sala Francesc Tarafa
Recital líric benèfic, amb Sílvia Rovira i els 
Amics de l’Òpera del VO. Amb motiu del 
Dia Mundial del Càncer de Mama

DIMARTS 20

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Com 
influeix la comunicació en les nostres rela-
cions”. A càrrec de Mercè Espina, consul-
tora. Org.: AGEVO

20 h Centre Cultural
Dimarts Singular. Kreuzweg (Camino de la 
cruz, 2014), de Dietrich Brüggemann 

DIMECRES 21

16.30 h Biblioteca Roca Umbert
La penya dels llibres. Club de lectura 
adreçat a joves de 12 a 16 anys

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. Al país dels contes, amb 
Caro Von Arend. A partir de 3 anys 

21 h Teatre de Ponent
Teatre No apostis pels anglesos. Amb David 
Olivares i dirigida per Dusan Tomic. L’obra 
es repeteix dj. 22 a les 21 h

DIJOUS 22

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre La maledicció dels 
Palmisano, de Rafel Nadal

20 h Centre Cultural
Inauguració de l’exposició “X, l’enigma 
com a creació”, de Carles Azcón, Sylvie 
Bussières, Lluís Capçada, Aldo Urbano i 
Carles Vives

DIVENDRES 23 

17.45 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les 
vostres mans!”. Reserva prèvia, 
tel. 93 870 96 51 

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Absentee, amb la Cia. La Pulpe

23 h Casino de Granollers 
Ball. Festa de saló

23.30 h Nau B1. Roca Umbert.
Festa dels 50. Org.: Mutis pel Fons

DIUMENGE 25 

11 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. “Les xemeneies de les 
fàbriques”. Es visitaran les xemeneies de 
Torras Villà, la serradora Gibert, la Font, 
Can Comas i la Tèrmica de Roca Umbert 
Més info i reserves, tel. 93 842 68 41

11.30 h Plaça de La Porxada
Festival sardanista. Amb la Cobla Ciutat 
de Granollers i colles veteranes i actuals

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Concert familiar. Per terra de dracs, amb la 
Cia. Pep López. Per a infants de 3 a 8 anys

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Angelitos Negros

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Absentee, amb la Cia. La Pulpe

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Selma (2014), 
d’Ava DuVernay

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Don Quixotamb amb el Ballet de 
Johannesburg

DILLUNS 26 

9 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Instal·lació Títol esgotat, de Nataly Pradas, 
a l’Aparador

DIMARTS 27 

17 h Can Jonch
Taula rodona “El Teatre de l’Associació 
Cultural, el TAC”, en commemoració del 
Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. 
Amb el testimoni de Josep M. Farnés i la 
projecció del curtmetratge Comediants 
(1976), de Joan Corbera

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries 
“Antàrtida, gel més enllà de la fi del món”. 
A càrrec de Jordi Camins, alpinista i 
observador glaciòleg. Org.: AGEVO

18 h Biblioteca Roca Umbert
Els llibres voladors. Club de lectura per a 
nens i nenes de 7 a 11 anys

18 h Espai Tranquil de Barbany
Taller “Reconocer-se. De los 5 elementos 
a las constelaciones familiares”. A càrrec 
de Josefa Brugarola i Meritxell Margarit

19 h Centre Cultural
Cinefòrum. Selma, d’Ava Douvernay 
(Regne Unit, 2014). Modera Rosa Maria 
Palencia, Dra. en comunicació audiovisual, 
i especialista en cinema de dones

19.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Trobada amb la Plataforma d’Arts Visuals 
de Catalunya

20 h Biblioteca Roca Umbert. 
Munt de Mots. “Contes de la Provença. La 
cabra d’or i altres encabronades”. Contes 
per a adults, amb Anolis Annelore. Dins el 
Festival de Narració Oral de Bcn. Més info, 
www.muntdemots.org

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. 15 años no es nada, amb Carlos 
Latre

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Circ. Cor RoC, d’Escarlata Circus 

22 h Casino de Granollers
43è Cicle de Jazz al Casino. Close to You... 
Burt Bacharach , amb Laura Simó Quintet 
Org.: Jazz Granollers

DISSABTE 24

8 h Centre Cívic Nord
Sortida a Cardona. Org.: AV de l’Hostal

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda. “Minimúsics: la vaca 
Lola”, amb Albada Blay. Per a infants de 15 
a 36 mesos

11 h Plaça de Jaume I el Conqueridor
3r Concurs de Truites i sardinada. Org.: 
AV Lledoner

18 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició “Intimitats. 
La roba interior del segle XIX al XXI”

20 h GRA. Equipament juvenil
Concert de Lluna Plena, amb grups de 
Granollers i comarca. Org.: ASGRAM

21 h Centre Cívic Palou. 
Ballada oberta de country. Org.: Tot Coun-
try Granollers
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19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “Els camins 
cap a la tolerància. Zygmunt Bauman” 
Dinamitzat per Mariano Fernández i Joan 
Carles Gómez, professsors de filosofia

DIMECRES 28

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda. “Tastet de moixaines”, 
amb Anna Farrés. Per a infants de 15 a 36 
mesos. Inscripció prèvia

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. “The bear hunt”. Per a infants 
de més de 4 anys. Inscripció prèvia
Col·l.: Cambridge School 

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Conversa sobre l’espectacle El grito en el 
cielo, d’Eusebio Calonge, amb Maite Guisa-
do, del col·lectiu Recomana

19 h Espai d’Arts. Roca Umbert. 
Presentació dels projectes resultants 
del taller de videomapatge. A càrrec de 
l’OOEEVV. Dins els Dimecres oberts a la 
Miranda

20 h Galeria Espai BM
Inauguració de l’exposició d’Enric Aguilar

DIJOUS 29 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Conversa en anglès per a nens 
i nenes de 8 a 12 anys. Inscripció prèvia

DIVENDRES 30 

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Encara que et faci por, fes-ho!”. 
A càrrec de Núria Benedito Pujol

18 h Plaça de Jaume I el Conqueridor
Castanyada popular. Org.: AV Lledoner

18 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Utilització d’un telescopi”

19 h i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. La famille 
Bélier (2014), d’Eric Lartigau

19 h Centre Cultural
Projecció del curtmetratge Setze trenta-
dos, del Fons Cineclub de l’AC. En com-
memoració del Dia Mundial del Patrimoni 
Audiovisual 

20.30 h Hotel Ciutat de Granollers
Taula rodona.“Cèl·lules mare, medicina 
regenerativa i càncer”. A càrrec del Dr. 
Miquel Hernández-Bronchud, Dr. Joan 
Seoane i Dr. Ángel Raya. Seguidament: 
XIII Sopar comarcal a benefici de la lluita 
contra el càncer. Més info i reserves a la 
Fundació Oncovallès, tel. 93 870 01 67, 
fundacio@oncovalles.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. El Eunuco, amb Pepón Nieto i Ana-
bel Alonso

21 h Arsènic. Roca Umbert. 
Jam Teatre, amb els alumnes d’Arsènic

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Pell de porc, amb la cia. Brou d’arts 
escèniquesc

22 h Casino de Granollers 
43è Cicle de Jazz al Casino. Ramon Fossa-
ti Glowing Trio. Org.: Jazz Granollers

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Contes de misteri per celebrar la 
castanyada

DISSABTE 31

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Movies and Fun, sobre la pel·lícula ET 
Concurs per a nens/es de 8 a 12 anys

18 h Centre Cívic Can Bassa
Castanyada. Org.: AV Can Bassa

19 h Centre Cívic Jaume Oller
Castanyada. Org.: AV Tres Torres

19 h Centre Cívic Can Gili
Castanyada. Org: AV Can Gili

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert d’Andrés Suárez. Mi pequeña 
historia

21 h Centre Cultural
Teatre. El cuaderno de Elisa, amb la cia. 
Till-Tall Teatre

21.30 h Casino de Granollers
Castanyada. Sopar, castanyada i música 
en viu amb Alicia Aloma

23 h Bar de Roca Umbert
Contes de por a diversos espais de Roca 
Umbert. “Racontades”, a càrrec d’Alícia 
Molina, Rubén Martínez i Paco Asensio 

EXPOSICIONS

AB GALERIA D’ART
Exposició de Toni Cantó
Del 6/10 al 27/11

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“Impressions de matèria”
Josep Estapé i Guàrdia. Del 9 al 23/10

CENTRE CULTURAL
“X, l’Enigma com a creació”
C. Azcón, S. Bussières, Ll. Capçada, A. 
Urbano i C. Vives. Del 2/10 al 6/12

ESPAI GRALLA
“El futur comença avui”
Fundació Vicente Ferrer. Del 15 al 27/10

ESPAI TRANQUIL BARBANY
“Memòria en color”
Alain Vanmaelsa. Del 6/10 al 10/11

MUSEU DE GRANOLLERS
“Intimitats. La roba interior del segle 
XIX al XXI” Del 16/10 al 10/01/16

RESTAURANT ANÒNIMS
“Pedals quotidians”
Granollers Pedala. Del 9 al 25/10

CONTINUEN...

AB GALERIA D’ART
“Fossar” Alfons Albaladejo. Fins al 30/10

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Granollers en la Transició”
Fotografies de l’Arxiu Mpal. Fins al 27/11

ESPAI GRALLA
“100 anys de basquetbol a Catalunya. 
Del pati al parquet” Fins al 12/10

GALERIA ESPAI BM
Exposició col·lectiva del 1r aniversari 
de la reobertura. Fins al 17/10

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mecanismes del ser”
Enric Maurí. Fins al 15/11

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
Exposició permanent
“Escarabats”
Fins al 6/03/16
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Què és el que més et va sorprendre del Japó?
L’ordre i l’educació de la gent. En les hores punta, 
a Tòquio, la gent va com formiguetes cadascú al 
seu lloc amb el cap avall. Quan s’esperen per aga-
far el tren fan un fila com si estiguessin a l’escola, 
funciona com un protocol. A més, Japó està molt 
net i això és estrany perquè no hi ha papereres. 
Són molt cívics. Educats, ordenats, nets. 

Com valores l’experiència?
El més important per a mi és que he marxat 
content del Japó pensant que hi ha molta gent que 
treballa per la pau i té les idees clares. He vist que 
hi ha gent d’altres llocs que són una mica com jo, 
que la pau és el seu leitmotiv i això em va enco-
ratjar. 
La pau no necessita de grans projectes, n’hi ha 
prou en què siguem bona gent. Potser no som 
Luther King o Gandhi però som persones bones 
en el nostre entorn i amb això no existeix cap 
problema que no puguem superar. La pau és una 
actitud, no està tan lluny. 

Amb quants joves vas compartir la conferència?
Érem una seixantena de joves. Del continent ame-
ricà hi havia un noi de Canadà, un noi de Brasil i 
un de Hawaii. D’Oceania, un noi de Nova Zelan-
da. D’Europa, a banda de mi mateix, hi havia un 

 
Marçal Itarte ha representat 
Granollers en la conferència 
internacional de joves per la pau que 
es va fer a Hiroshima aquest agost, 
coincidint amb el 70è aniversari del 
bombardeig atòmic que va patir la 
ciutat japonesa. Hiroshima, líder de la 
xarxa Mayors for Peace, va convidar 
joves de les ciutats que formen part 
de l’executiva d’aquesta organització 
com Granollers, per aprofundir en el 
coneixement del que van significar els 
bombardejos atòmics de 1945. 

noi d’Itàlia, dos anglesos, una noia francesa, sis o 
set alemanys, una noia polonesa, tres de Rússia. I 
també iranians, xinesos, vietnamites, tailandesos, 
cambodjans, japonesos i sud-coreans. 

Els vas explicar el treball que es fa a Granollers 
sobre la pau.
Cada delegació havíem d’explicar el projecte d’on 
veníem. N’hi havia que els seus projectes anaven 
més enfocats en la preservació de la memòria his-
tòrica com Granollers, perquè havien viscut algun 
conflicte, n’hi havia d’altres, com els anglesos, 
que no parlaven tant de guerres, si no de pobresa, 
d’immigració. 
Jo vaig parlar de la guerra civil, la postguerra i 
la transició i el que s’està fent a Granollers de 
memòria històrica, com mostrar els refugis, els 
tallers a les escoles per fer educació per la pau, el 
que es fa en el Centre de Cultura per la Pau de Can 
Jonch. En memòria històrica es treballa perquè la 
gent recordi el que va passar i no es torni a repetir 
i en educació per la pau es donen eines a la gent 
per resoldre conflictes sense haver de recórrer a la 
violència. Tocant aquestes dues branques es fa un 
treball bastant ampli. 

Què és el més impressionant del Peace Memo-
rial Museum d’Hiroshima?
Per a mi els objectes quotidians, veure com que-

Marçal Itarte
ENTREVISTA A
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“La pau no 
necessita de 

grans projectes, 
n’hi ha prou 

en què siguem 
bona gent”
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“El paper principal en la construcció 
de la pau, el tenen les persones”

daven després de la bomba, com un tricicle que 
s’exposava tot cremat, uns pots de vidre deformats 
per la calor, la roba, tot destruït...Hi havia també 
unes figures de cera que representaven com que-
daven les persones després d’haver caigut la bom-
ba amb la pell esquinçada, cremada, que queia. Hi 
havia gent que aquesta visió li va marcar molt. En 
un sol minut et pot canviar totalment la vida. 

vas assistir a l’homenatge a les víctimes del 
bombardeig d’Hiroshima el dia 6 d’agost. 
Hi havia un acte institucional en què hi va assistir 
el secretari general de les Nacions Unides, –això 
em va sorprendre molt–, el primer ministre del 
Japó, l’alcalde d’Hiroshima i també els supervi-
vents (els hibakusha). També hi van participar nens 
amb els escrits que van fer a les escoles. Es van 
deixar anar uns coloms i tothom va aplaudir. 
La seixantena de joves hi vam assistir com a 
oients. Durant aquest dia hi ha però altres actes 
d’homenatge més populars, tots enfocats a alertar 
sobre el perill de les armes nuclears. 

Com són aquests actes populars? 
A Hiroshima hi ha el riu Motoyasu i es bifurca en 
quatre o cinc braços, hi ha una sèrie d’illots con-
nectats per ponts, és una ciutat peculiar per això. 
Es fa un acte amb fanalets a la vora del riu. Com-
pres el teu fanalet, que és un fusta en forma de 
creu on hi ha una espelma i una tela que es plega 
en forma de rectangle. Fas un dibuix o un missat-
ge sobre la pau, el muntes i l’encens. Fas una cua 
i el deixes anar al riu. És molt maco perquè l’acte 
comença quan es fa de nit i quan és fosc el riu ja 
és ple de llanternes, que l’aigua es va emportant.

Què expressen els supervivents? 
No manifesten rancúnia, suposo que ja van tenir 

Itarte va 
explicar a joves 

de diverses 
nacionalitats 

què es fa a 
Granollers per 

treballar el valor 
de la pau

Marçal Itarte ha recollit la 
seva experiència a Hiroshima 
en el blog https://granollers-
ahiroshima.wordpress.com/

temps de sentir-ne. Nosaltres vam escoltar el testi-
moni d’una supervivent que tenia 8 anys quan hi 
va haver el bombardeig. A partir d’aleshores tot va 
ser diferent. Al final va explicar que no volien sen-
tir odi, ni buscar responsables, que no volien ven-
jança si no simplement que no es repetís mai més. 
Els missatges de tots aquests supervivents van en 
la mateixa línia. Ens va demanar que difonguessin 
el seu testimoni a les nostres ciutats perquè ho van 
passar molt malament. 

vau tenir temps per conèixer una mica més la 
cultura japonesa.
Un dia vam anar a un institut i, a la tarda, a un 
club de kendo (art marcial). Un altre dia vam 
conèixer la cerimònia del te, vam fer uns pastissets 
tradicionals i vam sopar sushi tradicional.
Van fer la cerimònia del te en una casa de samu-
rais d’estil tradicional en la qual tot està organit-
zat perquè el visitant se senti còmode i prengui 
el te amb tranquil·litat. Té un ritual molt seriós. 
T’arriba per la banda dreta, has de girar el bol 
abans de beure’l i fer servir un paper per assecar-
te. Com totes les coses tradicionals, s’està perdent. 

Quin paper creus que tenen les ciutats en la 
construcció de la pau?
El paper principal en la construcció de la pau, el 
tenen les persones. Sens dubte. Si les persones 
s’organitzen en ciutats o estats i poden treballar 
conjuntament, perfecte. La pau pot ser cosa de 
continents, d’estats, de ciutats, de pobles, de barris 
i, en qualsevol d’aquests casos, és de les persones. 
Una ciutat no pot fer res per la pau si la seva gent 
no ho vol. I, al revés, potser un estat no vol fer res 
però si la gent ho vol... crea les plataformes per 
fer-ho. En aquest sentit si la gent vol, la ciutat té 
molt per fer. 
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Refugiats i drets humans

L’anomenada crisi dels refugiats s’inicia el 
2011 amb les primaveres àrabs i els con-
flictes mal resolts de l’Afganistan, l’Iraq, 
Egipte, Líbia... i en concret quan una part 
del poble sirià es revolta contra la tirania 
del clan d’Al-Àssad i esclata la guerra civil 
siriana. Les potències regionals i mun-
dials propicien l’escalada del conflicte, 
donant suport a la dictadura o armant una 
oposició poc compromesa amb els Drets 
Humans, amb material bèl·lic fabricat per 
Occident. La crisi humanitària s’accentua 
amb els atacs d’Estat Islàmic i les constants 
agressions contra el Poble Kurd a Turquia, 
Síria i l’Iraq. 
Des d’aleshores l’èxode de desplaçats ha 
estat brutal i ha superat els 10 milions de 
refugiats. Però l’Europa dels estats no se 
n’ha preocupat fins que, arriscant la vida 
per travessar el Mediterrani, han creuat les 
fronteres Schengen. Mentre els governs 
defensaven els interessos del capital, 
amb més policia, més murs, més repres-
sió; l’altra Europa, l’Europa dels pobles, 
defensava la necessitat de respectar els 
Drets Humans i concedir l’asil a la pobla-
ció exiliada que ha fugit d’una mort més 
que probable. Des d’aquí volem reivindicar 
que la població que fuig de la misèria, la 
guerra i dels desastres ambientals mereix 
tenir reconeguts els seus drets.
Catalunya, recollint la tradició medite-
rrània de país on ha arribat i conviscut 
gent d’arreu, i l’experiència de l’exili de 
centenars de milers de catalanes i cata-
lans el 1939, ha de ser exemple per als 
pobles europeus i per això ha de millorar 
l’acollida que es va organitzar amb motiu 
dels conflictes dels Balcans fa vint anys.
Per tot això, apel·lant a la lluita per la 
Justícia, la Pau i els Drets Humans, recla-
mem altre cop a les institucions una po-
lítica d’acollida i de promoció dels drets 
socials bàsics per a tothom, independen-
tment del seu origen i estatus jurídic, i que, 
per tant, aquesta nova emergència social 
sigui prioritària en les futures actuacions 
dels governs. Així mateix, esperem que el 
nostre Ajuntament sigui proactiu a la Xarxa 
de Municipis Acollidors i faci palesa, amb 
els fets, l’etiqueta de “Ciutat defensora de 
la pau”.

Assemblea de la Crida per Granollers - CUP
www.cridapergranollers.cat

España es una realidad histórica común 
de más de 500 años, una realidad plural 
llena de singularidades que nos enri-
quecen, que nos da una visión exterior 
admirada en el mundo entero, e imitada 
en muchos países, un camino que he-
mos recorrido juntos todos estos años. 
En el serpenteante camino de la historia 
han habido diversas piedras que siempre 
hemos sabido sortear, gracias a la amplia 
visión de futuro que como nación he-
mos tenido.
En estos momentos disfrutamos de una 
democracia plena en el marco europeo, 
donde el estado de derecho impera 
en nuestra sociedad, disponemos de 
un marco legal flexible, que no solo 
respeta, también promueve la pluralidad 
ideológica, cultural y social. Tenemos la 
suerte, que no muchos países tienen en 
el mundo, de vivir en un país donde se 
respetan los derechos fundamentales de 
libertad e igualdad de todos los ciudada-
nos, independientemente de sexo, color, 
raza o religión. Estos últimos 40 años 
hemos superado problemas del pasado 
para buscar los puntos de unión y respe-
to, que nos den un marco de concordia 
y convivencia.
Es por todo lo anteriormente expuesto 
que queremos hacer un llamamiento a 
no tirar por la borda todos los logros 
que hemos obtenido juntos, a no rom-
per el marco democrático que disfruta-
mos, que nadie cegado en irresponsa-
bles quimeras te prive de tus derechos 
y libertades, tu derecho a ser español, 
catalán y europeo, que no te quiten tu 
libertad individual al no respetar la le-
galidad vigente, requisito indispensable 
para seguir siendo una democracia, y 
no un estado totalitario que solo respeta 
las leyes que les van bien para sus fines 
sectarios de división y crispación social.
#SentimGranollers
#SentimosGranollers

José María Moya
Grup Municipal Popular
a/e: comunicacioppgranollers@gmail.com 
WhatsApp: 619186115
Twitter: @ppgranollers
Facebook: Populars Granollers 

C’s
Treball, treball i treball

por la defensa de la 
cohesión social, el estado 
de derecho y la democracia

PP

No comprenem que l’eix principal de la 
nostra agenda política hagi estat durant 
tant temps el conegut popularment com 
“el monotema”. El debat independentista 
ha deixat de costat assumptes prioritaris 
com la creació d’ocupació, la protecció a 
les persones en risc d’exclusió social o les 
retallades en educació i sanitat, al mateix 
temps que s’augmentava el pressupost en 
“ambaixades” i “política exterior”.
Localment seguirem la mateixa tònica. En 
aquests tres primers mesos en el consis-
tori de Granollers, no hem debatut cap 
vegada sobre l’assumpte que més preocu-
pa els catalans i que és l’ATUR. I mentre 
uns s’entretenen buscant vincles falangis-
tes en la nomenclatura municipal o qües-
tionant si als regidors se’ls ha de donar 
un tiquet de 5 € per la paellada de la Festa 
Major o s’enfaden perquè Granollers ha 
rebutjat la seva admissió en l’Associació 
de Municipis per la Independència… 
“postureo de tot a cent” en resum.
Por otra parte, animamos a los que “saca-
ron pecho” porque habían llamado a 17 
mil timbres durante la campaña electoral 
a que hagan lo mismo pero esta vez di-
rigiéndose a empresas y emprendedores. 
No van a venir por arte de magia, tene-
mos que salir a la caza de oportunidades.
C´s ya está trabajando y propone la crea-
ción de un equipo de expertos para defi-
nir e implementar un plan de marketing 
estratégico para la ciudad de Granollers. 
No podemos seguir impasibles mientras 
siga habiendo un alto índice de paro.
Es prioritario que potenciemos la marca 
Granollers y atraigamos proyectos em-
presariales que creen puestos de trabajo 
y prosperidad para nuestra ciudad. Urge 
la reactivación de nuestros barrios y la 
incentivación del pequeño comercio de 
proximidad. Granollers es mucho más 
que cinco calles céntricas. No podemos 
acordarnos de nuestros barrios única-
mente en época de elecciones. 
Treball, treball i treball. Màxima priori-
tat. Que ésta sea la bandera que nos una 
a todos.

Enric Meseguer 
Portaveu de Ciutadans Granollers
628 787 425
ciutadans@ajuntament.granollers.cat
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“Junts fem Granollers”, aquesta és la frase 
que sintetitza la manera com continuem 
desenvolupant la nostra acció de govern, 
amb la gent, amb el conjunt de ciutadans i 
ciutadanes de Granollers.
Un ajuntament auster, eficient, àgil, 
al servei dels ciutadans. Defensarem 
l’administració local, com la més prope-
ra al ciutadà i que ha estat essencial en la 
transformació, el progrés i la qualitat de 
vida a Granollers. Des d’aquest punt de 
vista, cap pas enrere en la prestació dels ser-
veis adreçats a la ciutadania des del nostre 
Ajuntament.
Fer front a les desigualtats, la nostra 
prioritat El compromís socialista rau en 
la reducció i progressiva eliminació de les 
desigualtats avui cada dia més evidents, i de 
les injustícies que prenen forma d’exclusió 
social, precarietat, inseguretat i incertesa. 
Els drets no són mercaderies. Els ciutadans 
i les ciutadanes no poden quedar desprote-
gits, mereixen una vida digna.
Generar nous motors econòmics, fo-
mentar la innovació, com a generadors 
d’oportunitats per a emprenedors i em-
preses, amb l’objectiu de crear també nova 
ocupació. És estratègic desplegar el Pla del 
Circuit, per captar iniciatives. La creació de 
dues noves zones industrials, al voltant del 
Circuit i de la C-17, van també en aquesta 
direcció. 
La potenciació del centre de serveis a les 
empreses de Can Muntanyola per acom-
panyar les persones emprenedores, el 
reforçament de Roca Umbert en la seva 
vessant també de plataforma tecnològica i 
d’innovació digital.
Redefinir l’estratègia de comerç, perquè el 
model comercial de la ciutat està canviant i 
és el moment de definir nous objectius en 
aquest àmbit. 
Reforçarem els nostres elements 
d’atractivitat com a ciutat i seguirem 
liderant estratègies de desenvolupament 
participant activament en múltiples xarxes 
de l’àmbit ambiental, educatiu, en la cultura 
de la pau, cultural, etc. Hem de continuar 
projectant-nos cap a enfora i continuar sent 
una referència del municipalisme.
I en aquest compromís que la ciutat té amb 
la pau i la solidaritat, Granollers com a ciu-
tat oberta també serà refugi per a persones 
que fugen dels conflictes bèl·lics i busquen 
l’aixopluc per refer les seves vides des de la 
dignitat. 

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

Per qüestions de calendari, quan escric 
aquest article encara no s’han celebrat 
les eleccions del dia 27 de setembre. En 
canvi, quan el llegeixis ja es coneixeran 
els resultats que de ben segur marcaran 
el futur polític d’aquest País i que espe-
ro que, amb el lideratge de la gent de 
Junts pel Sí, condueixin Catalunya cap a 
una llibertat que ens permeti dotar-nos 
de les eines per servir millor els catalans 
i les catalanes.
Però com que a hores d’ara encara no 
tinc el do de veure el futur, no puc 
analitzar un resultat que, com en tota 
democràcia, decidirà la gent amb el seu 
vot. El que sí que puc dir és que després 
de les eleccions, i d’una campanya molt 
dura, hem de seguir fent d’aquest País 
allò que és: un sol poble. Sigui quin 
sigui el resultat de les eleccions, Cata-
lunya ha de seguir el camí que demo-
cràticament hagi decidit la seva gent 
fent de la cohesió social el seu element 
distintiu. Malgrat aquells piròmans que 
per un grapat de vots hagin intentat 
dividir els catalans i les catalanes segons 
l’origen. 
Al País que molts tenim al cap i que 
durant anys han anat construint gene-
racions que ens han precedit, no hi ha 
catalans de primera i de segona, si no 
ciutadans i ciutadanes que se sentin allò 
que creguin en plena llibertat. Indepen-
dentment d’on hagin nascut i de quina 
llengua parlen. Aquest és un País demo-
cràtic que sabrà acceptar les decisions 
de la seva gent i seguir sent allò que ens 
ha fet una societat exemplar. 

Àlex Sastre Prieto
Regidor i portaveu de Convergència

No és cap secret que els granollerins i 
les granollerines tenim la percepció que 
vivim en una ciutat bruta o, si més no, no 
tan neta com ens agradaria. De fet, si pre-
guntem als nostres veïns i veïnes quin és el 
problema més gran de la ciutat, la majoria 
ens respondran precisament la manca de 
neteja dels espais públics, sobretot dels no 
ubicats al centre de la ciutat. Contenidors 
bruts i plens, falta de papereres, parcs des-
cuidats... en són només alguns exemples.
No podem obviar el paper que hi té de la 
ciutadania. Els granollerins i les granolleri-
nes ens hem de fer responsables conjunta-
ment amb els serveis municipals de la cura 
de la nostra ciutat. Ens cal estimar qualsevol 
racó de Granollers i mantenir-lo net, i, 
per tant, cal esforçar-se per fer entendre a 
tothom que tenim aquesta responsabilitat.
Però tant o més important que això, és la 
gestió que es fa del servei de neteja. I en 
aquest sentit al darrer ple l’equip de govern 
ha aprovat l’adjudicació del nou contracte 
de neteja viària i recollida de residus muni-
cipals per als propers quatre anys.
Malgrat les millores previstes, però, 
des d’ERC-AG creiem que encara hem 
d’avançar molt. En aquest nou contracte 
falta incloure un pla de renovació i incre-
ment de la maquinària disponible, amb 
màquines més modernes i, per tant, més 
ràpides, silencioses i de consum elèctric. I 
per tenir una ciutat més neta, també hem 
d’incrementar encara més la freqüència 
de neteja, sobretot dels contenidors, i dels 
equips d’escombra. 
Així mateix, trobem a faltar l’aplicació de 
noves tecnologies en la gestió del servei 
de recollida de residus. Per exemple, amb la 
incorporació de sistemes intel·ligents que 
monitoritzin de manera constant el nivell 
d’ompliment dels contenidors per optimit-
zar les rutes de recollida, la qual cosa ens 
permetria guanyar en eficiència i estalviar 
recursos.
Finalment, hem trobat a faltar un debat pre-
vi sobre la possibilitat de remunicipalitzar 
el servei, així com processos participatius 
oberts al veïnat de cadascun dels barris. Són 
les persones que viuen als barris les que 
tenen més consciència de les seves necessi-
tats i les qui millor poden proposar-nos les 
millores i prioritats.

Pep Mur i Planas
Portaveu Grup Municipal ERC- AG

PSCEls drets no 
són mercaderies

CiU
Un sol poble

ERC-AG
neteja i residus
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compartint
escenaris

SETEMBRE 2015
GENER 2016

Teatre, música, dansa, òpera, 
circ, sarsuela, espectacles infantils… 

I molt més!

www.granollers.cat/escenagran


