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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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Vicenç Devesa
Cap del Parc de Bombers 

de Granollers

> El Parc de Bombers de 
Granollers, situat al polígon 
del Congost, té una plantilla 
de 53 persones

> Amb unes instal·lacions de 40 
anys, té pendent una reforma 
i ampliació que ja tenen el 
projecte fet

> Els darrers anys, s’han 
incrementat les sortides per 
incendis domèstics, que són 
més importants

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 

Portada: La Mitja Marató Granollers-les franqueses-la Garriga
fotografia: Pere Cornellas

ESPAIS AMB HISTÒRIA

Coneix dos espais museïtzats, singulars, 
que ens submergeixen en la història 
medieval i el passat industrial

Visita l’Adoberia i la 
Tèrmica de Roca Umbert
Cada cap de setmana

www.granollers.cat

Visites gratuïtes

L’ADOBERIA. Plaça de l’Església, 7. 
Dissabtes, de 17.30 a 20.30 h i diumenges, de 12 a 14 h

LA TÈRMICA. C. Prat de la Riba, 77. 
Dissabtes, de 18 a 20 h i diumenges d’11 a 13 h
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COL·LECTIU D’ARTESANS 
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 6 i 20 de febrer
Tot el dia. Plaça de les Olles

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

FIRA D’ARTESANS
Divendres 12 i 26 de febrer
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

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

BODAMARKET 
9a Fira de Nuvis de Granollers
Dissabte 13 i diumenge 14 de febrer
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts. Nau Dents de Serra

FIRA DE L’OLI I EL PA 
Dissabte 20 de febrer
De 9 a 21 h. Plaça de Lluís Perpinyà

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 20 de febrer
De 8 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

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

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 27 de febrer
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA ABAC-GRA. Brocanters, 
Antiquaris i Col·leccionistes 
Dissabte 27 de febrer
De 9 a 14 h. Parc Firal

FIRA ESTOCS DE GRAN CENTRE 
Dissabte 27 de febrer
De 10 a 20.30 h. Illa de vianants

El 22 de febrer de 1986 van co-
mençar els actes per celebrar 
que havia acabat la restauració 
de la Porxada. Segons el set-
manari Plaça Gran, la Porxada 
es va sotmetre a unes obres de 
gairebé dos anys de durada, ja 
que va cedir una de les jàsseres 
de la vessant nord fet que va 
precipitar la reconstrucció de la coberta. Alhora, 
coincidint amb l’acabament de les obres, es van 
iniciar els actes de celebració del IV centenari 
de la seva construcció, que es van fer al llarg de 
l’any 1986 i fins a la primavera de 1987.
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AUToR: PERE CoRNELLAS
foNS AJUNTAMENT DE 

GRANoLLERS / AMGr

Molt més que un aniversari
Just acabada la Mitja Marató de 2015 ja bullien les idees en el cap dels 
integrats de l’Associació Esportiva La Mitja per fer notori que el 2016 
celebraven el 30è. aniversari d’aquesta cursa que no para de créixer.
Esportivament han sumat dues proves més: l’Open de la Mitja, una 
cursa d’uns 5 km no competitiva per fer corrent, caminant o acompa-
nyant persones discapacitades i que té fins solidaris (dissabte 6, a les 
10.30 h, sortida del Parc Firal); i la cursa 10K (diumenge 7, a les 10.30 
h, sortida Av. Sant Esteve-c. Bisbe Grivé), 10.000 metres per als qui la 
Mitja és massa llarga i el Quart és curt.
A més, un darrer colofó cultural i molt granollerí per al diumenge 14 
de febrer al Teatre Auditori de Granollers, a les 7 de la tarda: la versió 
per a dos pianos i percussió de Carmina Burana d’Orff, amb una inno-
vadora escenografia multimèdia en viu de Vicenç Viaplana (VVV) i la 
participació d’Amics de la Unió amb el Cor Infantil, el Cor Jove, i el Cor 
Mixt i el Cor de Cambra de Granollers, entre d’altres. Sens dubte, una 
Mitja cada cop més gran.
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REPORTATGE

Granollers estalvia en serveis bàsics per 
fer accions contra la pobresa energètica

“La gota no forada la pedra per la seva 
força sinó per la seva constància”, 
deia el poeta romà ovidi. Aquesta és 
la filosofia que inspira la campanya 
Estalgia (Estalvi + energia) que durant 
tot el mes de febrer s’aplicarà en 
vint edificis municipals, gràcies a 
la col·laboració dels treballadors 
i treballadores municipals i de 
les persones que utilitzin aquests 
equipaments. Es tracta d’adoptar 
bones pràctiques en l’ús i el consum 
d’energia amb una motivació afegida: 
destinar l’estalvi econòmic aconseguit 
durant un mes a la lluita contra la 
pobresa energètica. 

Durant aquest mes de febrer personal muni-
cipal i persones usuàries estan convidades a 
fer accions per intentar reduir els consums 
d’electricitat, gas i aigua de diferents edificis 
administratius municipals i escoles respecte 
al mateix període de l’any anterior. Aquestes 
mesures contundents, afegides a les de control 
del consum que ha anat adoptant l’Ajuntament, 
haurien de permetre estalviar com a mínim 
un 10% del que es consumeix durant un mes, 
l’equivalent entre 5.000 i 6.000 euros. 
Treballadors i treballadores municipals parti-
ciparan voluntàriament en aquesta campanya 
fent les lectures dels comptadors, detectant i 
corregint possibles males pràctiques i explicant 
la campanya a la resta de la plantilla d’aquests 
edificis. 
Les accions poden semblar insignificants però 
tot suma a l’hora d’estalviar. Per exemple, apa-
gar l’ordinador en períodes de més d’una hora 

sense fer servir, en comptes d’utilitzar el mode 
d’espera; desendollar el mòbil quan estigui 
carregat; pujar les escales en lloc de fer-ho en 
ascensor, regular la temperatura, entre 21 i 
23ºC a l’hivern i entre 24 i 26ºC a l’estiu, etc. 

Aplicació de l’estalvi en habitatges

Amb l’estalvi econòmic que s’obtingui, es farà 
la segona fase de la campanya: la seva apli-
cació pràctica. Aquí entra en joc l’alumnat de 
segon curs del cicle formatiu de grau mitjà 
d’instal·lacions elèctriques i automàtiques de 
l’Escola Municipal de Treball. Seran ells, amb 
l’assessorament dels col·legis professionals 
d’aparelladors i arquitectes, els quI visitaran 
alguns habitatges on els serveis socials muni-
cipals han detectat pobresa energètica (és a dir, 
aquells habitatges on es destina més del 10 % 
dels ingressos a pagar factures de subministra-
ments d’energia). 
L’objectiu serà informar de com s’ha de fer per 
reduir la potència contractada d’electricitat, 
canviar bombetes per llums més eficients etc., 
però “sobretot volem que entri en les llars la 
consciència que cal una nova cultura energèti-
ca”, explica el regidor de Medi Ambient, Albert 
Camps.
Per al director de l’EMT Antonio Vicente, aques-
ta marató té una triple virtut: “incorpora la 
realitat social a les aules; obre noves possibi-

La Biblioteca Roca Umbert, 
en una edició anterior de 

l’Estalgia. La Biblioteca 
Can Pedrals tornarà a 

participar en aquesta marató 

Granollers 
ha exportat 

la campanya 
Estalgia al Prat 

de Llobregat, 
Sant Boi de 

Llobregat i Sant 
Cugat del Vallès
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Alumnat de l’EMT 
ajudarà famílies 

amb dificultats 
a adoptar 

mecanismes i 
bones pràctiques 

per estalviar 
energia

La campanya Estalgia es portarà a 
terme durant el mes de febrer en 20 

edificis municipals de Granollers

litats laborals a l’alumnat; i possibilita l’accés 
a noves tecnologies relacionades amb l’estalvi 
d’energia”. És per aquest motiu que ha anunciat 
que incorporaran aquests ensenyaments de for-
ma permanent en el currículum dels alumnes 
d’instal·lacions elèctriques i automàtiques. 

Mesures definitives

Més enllà de les accions com a persones 
usuàries, l’Ajuntament ha adoptat en els 
darrers anys mesures estructurals com la 
instal·lació d’equips de telecontrol del consum 
d’aigua i energia en més d’una cinquantena 
d’equipaments municipals; l’ajust del funciona-
ment dels sistemes de climatització a tempera-
tures òptimes de confort tèrmic; i la substitució 
de l’enllumenat interior per sistemes més efi-
cients, que garanteixen un ús més racional dels 
recursos energètics i un estalvi econòmic.

Una campanya que s’exporta

La campanya Estalgia no és nova a Granollers. 
El 2012 es va fer un campionat d’estalvi ener-
gètic en 12 centres esportius; el curs 2013-2014 
es va dur a terme a les 17 escoles públiques 
de Granollers; i el mes de novembre de 2014 
l’experiència es va repetir en 13 equipaments 
culturals. La suma total d’estalvi d’aquestes 
actuacions va ser de gairebé 28.000 euros. A 
més, aquesta acció va suposar una reducció 

d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de 
26 tones de Co2.
Aquest bagatge ha fet possible que, en aquesta 
ocasió, s’hagin sumat a la campanya promogu-
da per Granollers altres tres municipis: El Prat 
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Sant Cugat 
del Vallès. Entre tots la campanya es farà en 38 
equipaments amb una implicació de més d’un 
miler de treballadors i treballadores municipals. 
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, creu que 
la Marató de l’Estalgia recull “tres de les ponèn-
cies de treball estratègiques en què treballa la 
ciutat: transició energètica i canvi climàtic, ciu-
tat educadora i pla d’igualtat, alhora que tindrà 
repercussió en la vida quotidiana de la gent”. 
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Un tram del carrer d’Anníbal, de plataforma única

El tram del carrer d’Anníbal, entre els carrers de 
Sant Jaume i de Ricomà, serà de plataforma úni-
ca, ben aviat. A finals de gener van començar les 
obres per fer-ho possible. El paviment d’aquest 
tram estarà format per llambordes de formigó 
per a la superfície de trànsit i també es farà un 
aiguafons al mig del carrer per recollir les aigües 
pluvials. També s’aprofitarà la intervenció per 
actualitzar i ampliar la xarxa elèctrica existent, la 
xarxa d’aigua potable i posar un tritub en previsió 
per a les futures línies de telecomunicacions. 
L’empresa Eurocatalana obres i Serveis, SL porta 
a terme l’actuació per un import d’adjudicació 
de 76.839,63 euros, IVA inclòs. Es preveu que les 
obres durin un mes i mig.

Aquest mes de febrer han de començar les obres del tram del carrer 
de Corró, entre Torras i Bages i València. L’objectiu és que aquest 
tram, de 250 metres lineals, sigui més accessible i còmode per als 
vianants, per la qual cosa el vial estarà format per un carril asfaltat 
de 2,60 m d’amplada i una zona de vorera pavimentada amb llambor-
des de formigó de diferents colors i amplada variable, tot a un mateix 
nivell. 
En el carril central asfaltat, es col·locarà una rigola al centre, amb 
nous embornals, per a la recollida d’aigües superficials. També 
s’aprofitarà l’actuació, que té una superfície de 1.485 m2, per reno-
var serveis com el clavegueram, el tub d’aigua potable i es soterra-
ran les línies elèctriques i telefòniques aèries. També es renovarà 
l’enllumenat i s’hi posaran leds, que consumeixen menys. A més, es 
farà la instal·lació per on passaran els serveis de telecomunicacions.

Obres al carrer de Corró, entre Torras i Bages i València

Vine a conèixer els projectes 
que impulsarà el govern de la 
ciutat els propers anys 
Presentació del Programa d’Actuació Municipal 2015/19

Dijous 11 de febrer, a les 7 del vespre
Sala Tarafa (c. Corró, 47)
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La fundació fAADA promou el respecte pels animals 
en els àmbits social, legal i educatiu

ACTUALITAT

Més ús de la deixalleria, més descompte 
en la taxa d’escombraries

L’Ajuntament de Granollers dóna su-
port a la campanya “Sóc responsable. 
Identifica i esterilitza el teu animal”, 
una iniciativa de la fundació faada 
que es porta a terme des d’aquest 
mes de febrer i fins al 30 d’abril.
Aquesta campanya té com a objectiu 
promoure la identificació amb mi-
croxip i l’esterilització dels animals 
domèstics (gossos, gats i fures).
La identificació dels animals de com-
panyia amb microxip, a banda de ser 
un requisit obligatori, és fonamental 
per localitzar els propietaris d’animals 
perduts i combatre l’abandonament. 
D’altra banda, disminueix l’entrada 
d’animals als refugis i centres 
d’acollida, la majoria dels quals solen 
estar sempre sobresaturats, a banda 
del fet que els abandonaments gene-
ren una despesa pública.

Els avantatges d’esterilitzar

L’esterilització estalvia les molèsties 
de tenir periòdicament un animal en 
zel (nerviosisme, marcatge del terri-

tori) i li permet gaudir d’una millor sa-
lut, tant física com psicològica. A més, 
ajuda a tenir controlada la població de 
gossos i gats i a disminuir els abando-
naments no volguts. 
Els animals abandonats corren més 
perill, ja que poden ser atropellats, i 
també en generen, per exemple, pro-
vocant accidents. 
Els veterinaris que s’adhereixen a la 
campanya tenen establert uns preus 
especials. Les persones que vulguin 
beneficiar-se d’aquesta campanya 
han d’inscriure gratuïtament l’animal 
al registre d’animals domèstics de 
Granollers-ANICoM. És un tràmit 
que es fa a l’oAC, portant la cartilla 
veterinària. Després caldrà inscriure’s 
a www.socresponsable.org fins al 30 
d’abril, on s’assignarà un codi per 
donar al centre veterinari quan es 
demani la cita. En aquesta pàgina web 
també es poden consultar els vete-
rinaris adherits a cada municipi. És 
condició necessària per esterilitzar un 
animal dins d’aquesta campanya que 
estigui identificat. 

Portar més residus a la deixalleria 
durant l’any comportarà un major 
descompte en el rebut de les es-
combraries. fins ara, fer cinc usos 
de la deixalleria a l’any implicava 
una reducció del 10 % en la taxa 
d’escombraries; a partir d’aquest 2016, 
anar a la deixalleria entre 6 i 12 vega-
des, es bonificarà amb un descompte 
del 12 % i més de 12 usos, en un 20 %.
Per obtenir aquests avantatges cal 
disposar de la targeta d’usuari habitual 
de la deixalleria que es pot demanar 
a l’oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Sant 
Josep, 7) i es lliura gratuïtament al moment. 
També es pot sol·licitar a través de la carpeta 
de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Granollers. https://seuelectronica.granollers.
cat/, amb o sense certificat digital. En aquest 
cas l’Ajuntament envia la targeta gratuïtament 
per correu postal al domicili indicat. 

Campanya per identificar i esterilitzar animals domèstics

4.700 habitatges amb targeta

Des que es van començar a apli-
car les bonificacions, el 2008, 
4.700 habitatges de Granollers 
tenen la targeta que els acredi-
ta com a usuaris de la deixa-
lleria. 
Només uns determinats 
residus són els que comp-
tabilitzen a l’hora d’obtenir 
descompte. Són oli de cuina, 

un mínim d’1,5 litres; voluminosos (mobles, 
matalassos, electrodomèstics de línia blanca), 
mínim 1 m3; bateries de cotxes, mínim una 
unitat; residus elèctrics i electrònics, mínim una 
unitat; i dissolvents, pintures o vernissos, mínim 
un pot d’un litre. 
Si volem obtenir el descompte hem de dur la 
targeta en cada viatge que fem a la deixalleria i 
portar algun d’aquests productes esmentats.
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JORNAdES dE PORTES ObERTES

a les escoles, instituts i centres concertats

Curs 2016 / 2017

CENTRES PÚbLICS 
d’EdUCACIÓ INFANTIL 
I PRIMÀRIA
1  Escola Ferrer i Guàrdia

 C. Roger de Llúria, 25.
 93 693 48 02
 Divendres 4 de març de 16 a 18 h 

Dissabte 5 de març d’11 a 13 h 

2  Escola Granollers
 C. Mestre Manel Masjoan, 1.
 93 849 53 51
 Dimarts 1 de març, de 9.30 a 12.30 h 

Dimarts 8 de març, de 15 a 17 h 

3  Escola Granullarius
 C. Maresme, 2-4.
 93 870 51 95
 Dissabte 5 de març, a les 16 h: projecció 

audiovisual. De 16.30 a 18 h: visita guiada 
Diumenge 6 de març, a les 11 h: projecció 
audiovisual. D’11.30 a 13 h: visita guiada

4  Escola Joan Solans
 C. Mallorca, 20
 93 870 43 99
 Dijous 3 de març de 15 a 17 h 

Divendres 4 de març de 9 a 13 h

5  Escola Lledoner
 C. Rosselló, 95
 93 849 36 87 · 93 861 71 47
 Diumenge 28 de febrer d’11 a 13 h 

Dimecres 2 de març de 15 a 16.15 h

6  Escola Mestres Montaña
 C. Esteve Terrades, s/n
 93 879 56 43
 Dissabte 20 de febrer de 10 a 13 h 

Dimarts 23 de febrer de 15 a 17 h 

7  Escola Pereanton
 C. Espí i Grau, 3
 93 879 46 44
 Dimarts 1 de març, a les 21 h: sessió 

informativa a la Sala Sant Francesc 
Dissabte 5 de març d’11 h a 13 h: visita a 
l’escola 

8  Escola Ponent
 C. Rafael de Casanova, 71
 93 840 09 06
 Dijous 3 de març de 15.30 a 17 h 

Dissabte 5 de març de 12 a 14 h

9  Escola Salvador Espriu
 C. Joan Camps i Giró, 6-8
 93 879 44 59
 Dissabte 5 de març. A les 16.30 h: visita a 

l’escola i a les 17 h: sessió informativa 
Diumenge 6 de març. A les 11 h: visita a 
l’escola i a les 11.30 h: sessió informativa

10  Escola Municipal Salvador Llobet
 C. Roger de Flor, 64
 93 879 40 01
 Dissabte 5 de març. Visites guiades a les 10 i 

a les 11 h 
Dimecres, 9 de març. Visita guiada a les 17 h

CENTRES PÚbLICS  
dE SECUNdÀRIA
11  Institut Antoni Cumella

 C. Sant Tomàs d’Aquino, 1-3
 93 879 41 72
 Dimecres 2 de març. A les 18 i a les 19.30 h: 

sessions informatives. De 18 a 21 h: visita al 
centre 
Dissabte 5 de març. A les 11 h: sessió infor-
mativa. De 10 a 13 h: visita del centre

12  Institut Carles Vallbona
 C. Camp de les Moreres, 14
 93 860 00 21
 Dimecres 24 de febrer, a les 18 h: sessió 

informativa i a les 19 h: visita al centre

13  Institut Celestí bellera
 C. Esteve Terrades, s/n
 93 879 49 14
 Dijous 25 de febrer de 18 a 20 h 

Dissabte 27 de febrer de 10 a 12 h

14  Institut Granollers
 C. Maria Palau, 2-4
 93 781 50 97
 Divendres 4 de març. Sessió informativa i 

visita a les 18 h 

15  Inst. Escola Municipal de Treball
 C. Roger de Flor, 66
 93 879 55 18
 Dissabte 5 de març. Sessions informatives i 

visites a les 10.30 i a les 12 h

CENTRES PRIVATS 
CONCERTATS
16  Escola M. Anna Mogas

 C. Corró, 325
 93 849 02 44
 Dijous 25 de febrer, sessió informativa a les 

18 h 
Dissabte 5 de març, de 9.30 a 13 h

17  Escola Cervetó
 C. Isabel de Villena, 39-45
 93 870 15 39 · 93 879 16 52
 Dissabte 5 de març, de 10 a 14 h, amb visita 

guiada 
A partir de l’11 de gener, entrevistes informa-
tives personalitzades amb cita prèvia

18  EdUCEM 

 Educació Infantil i Cicle Inicial
 Av. Francesc Ribas, 8-10
 93 861 60 87

 Ed. Primària (CM i CS) i ESO
 C. Joan Prim, 59-63
 93 840 07 01
 Dissabte 27 de febrer, de 10 a 13 h 

Sessions informatives a les 10, 11 i 12 h

19  Col·legi L’Estel
 C. Joan Prim, 92-94 / Girona, 53
 93 870 24 33
 Dissabte 27 de febrer de 10 a 13 h. Sessions 

informatives a les 10.30 i a les 12 h 
A partir de l’11 de gener, visites concer-
tades cada dimecres de 15 a 17 h, tele-
fonant a l’escola o a través de l’adreça: 
atencio@l’estel.net

20  Col·legi Jardí
 C. Torras i Bages, 81
 93 870 03 38
 Dilluns 29 de febrer: sessió informativa a les 

19 h per a P-3 a la sala d’actes 
Dimecres 2 de març: sessió informativa a 
les 19 h per a l’ ESO a la biblioteca 
Dimecres 2 de març: visita guiada a les 
15.30 h 
Dijous 3 de març: visites guiades a les 9, 10, 
11 i a les 15.30 h 

21  Escola Pia

 Educació infantil i primària
 Av. Sant Esteve, 14
 93 879 34 00  
 Dissabte 27 de febrer d’11 a 13.30 h 

Sessions informatives: dijous 25 de febrer 
i dimarts 1 de març a les 20 h. Entrada pel 
carrer Sant Josep de Calassanç

 Educació secundària
 C. Guayaquil, 54
 93 879 43 14
 Dijous 3 de març a les 19 h: sessió informa-

tiva i visita a l’escola
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Els centres educatius de Granollers tenen 7.139 
alumnes amb edats entre els 6 i els 16 anys, 
que és la franja d’escolarització obligatòria. 
Aquest és un dret i un deure constitucional de 
tot menor, pel qual vetllen les institucions. Els 
pares o tutors tenen la responsabilitat de pro-
curar l’assistència regular de l’infant a l’escola, 
i l’Ajuntament té el deure d’actuar si es detecta 
un cas d’absentisme. 
En base a totes aquestes premisses, des de fa 
una colla d’anys es porta a terme a la nostra 
ciutat un treball en xarxa amb els centres edu-
catius, els treballadors socials de l’EAP (Equip 
d’Assessorament Psicopedagògic), Inspecció 
d’Ensenyament de la Generalitat, la Policia Lo-
cal i els serveis municipals d’Educació i Serveis 
Socials, amb l’objectiu que el noi o noia que 
està al carrer en horari escolar torni al centre 
educatiu amb totes les garanties. 
Quan l’escola i la seva comissió social no 
obtenen resultats positius, és quan intervé la 
CoPAG, la Comissió de Prevenció i Tractament 
de l’Absentisme Escolar. Des del curs passat, 
aquesta comissió disposa d’eines perquè la seva 
tasca no quedi en paper mullat. Es tracta d’una 
ordenança amb mesures educatives i sanciona-

El treball en xarxa, clau per abordar 
amb èxit els casos d’absentisme escolar

5a convocatòria de les beques “Educar fomentant l’esforç”, 
promogudes per la Fundació Espavila de Granollers

“Espavilar significa avivar l’enteniment de la 
persona. La paraula té el seu origen en l’acció de 
tallar el ble o pavil –com es deia antigament– de 
l’espelma perquè no s’apagui i recuperar així la 

dores –aquestes darreres, són sempre el darrer 
recurs– que, sempre pensant en el benefici del 
noi o noia, persegueixen reconduir la situació. 
El curs passat, la CoPAG va fer seguiment de 51 
casos d’absentisme greu i es va parlar amb 13 
famílies. Es van iniciar 9 procediments san-
cionadors (amb multes d’entre 300 i 1.500 €) i 
dos alumnes van fer serveis compensatoris en 
benefici de la comunitat.

flama”. Aquesta és la filosofia de la fundació 
Espavila, una entitat amb seu a Granollers 
-presidida per Joan Vila- que per 5è any con-
voca les beques “Educar fomentant l’esforç”. 
L’objectiu, estimular i promoure iniciatives de 
l’àmbit educatiu i lúdic entre els nois i noies de 
fins a 16 anys, treballant valors com el treball, 
la responsabilitat, la sinceritat i l’optimisme. 
En l’edició passada, els projectes premiats van 
ser “fes 500 km per la teva salut”, del Club Es-
portiu d’Esports Adaptats (Barcelona); “El llen-
guatge de programació”de l’escola La Bòbila 
(Les Preses);”Llegeix-me, que jo t’escolto”, de 
Montse Masgrau (Vic); i “Del Besòs a Collsero-
la passant per l’hort”, de l’institut Barri Besòs 
(Barcelona). El premi atorgarà un màxim de 4 
beques, de 3.000 € cadascuna. El termini de 
presentació acaba el dia 30 d’abril.

www.espavila.cat/bases-del-concurs/

Equips directius dels centres 
educatius en una reunió a 
final de gener per revisar els 
circuits d’actuació en cas 
d’absentisme.

Premiats en la 4a convo-
catòria de les beques de 
la fundació Espavila
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La quarta planta del Centre Vallès 
(C. Veneçuela, 86) acull aquest 
mes de febrer l’exposició itinerant 
“Sex o no sex” que visitaran de 
forma guiada més de 400 alum-
nes de secundària de centres de 
Granollers. 
Aquesta mostra, dirigida a 
l’alumnat de 3r d’ESo, pretén 
promoure entre els adolescents 
una consciència crítica davant les 
conductes sexuals de risc i tam-
bé incrementar la percepció de 
vulnerabilitat associada a aques-
tes pràctiques. També explica 
els mètodes anticonceptius i els riscos i les 
conseqüències de les infeccions de transmissió 
sexual (ITS) i del VIH/Sida. 
Aquesta exposició posa a l’abast d’educadors 
que treballen amb joves elements informatius 
i educatius que, defugint plantejaments mora-

Aquest febrer visites per a adolescents 
a l’exposició “Sex o no sex” 

cpnl.cat

Cursos 
presencials 
i en línia
Febrer de 2016

Informació i inscripcions
Del 8 al 16 de febrer de 2016

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

divendres
de 10 h a 13 h

Centre de Normalització 
Lingüística del Vallès Oriental

C. de Prat de la Riba, 84, 1a planta
Granollers 

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

Caldes, Canovelles, Cardedeu, les 
Franqueses, la Garriga, la Llagosta, 
Llinars, Mollet, Montmeló, Montor-
nès, Parets, Sant Celoni i Sant Feliu 

de Codines.
Us podeu inscriure en qualsevol servei de 

català d’aquestes poblacions.

listes, ajuden a orientar actituds 
i facilitar estratègies per a la 
promoció d’hàbits saludables i de 
prevenció de risc. L’alumnat, en 
petits grups, farà un recorregut per 
l’exposició que guiarà una lleva-
dora. Posteriorment, en una espai 
reservat, es resolen els dubtes que 
puguin haver sorgit arran de la 
visita. L’Ajuntament de Granollers, 
conjuntament amb l’ASSIR (Atencíó 
a la Salut Sexual i Reproductiva) 
organitzen aquestes visites. 
A més, en el mateix Centre Vallès 
es fa la tarda jove (els dijous de 

18 h a 21 h), on els joves poden venir sols, en 
parella o en grup per aclarir dubtes relacionats 
amb la sexualitat. Altres canals on informar-se 
són la Línia Jove (tel. 93 879 24 24), un telèfon 
gratuït atès per una llevadora, de dilluns a di-
vendres de 9 a 21 h i www.sexejoves.gencat.cat.

Joves amb formació
si tens entre 16 i 24 anys, tens l’eso o la prova d’accés a l’FP de grau 
mitjà i no estàs estudiant ni treballant, t’oferim una formació que et 
permeti seguir estudiant posteriorment un cicle formatiu.

Orientació professional i competències transversals
Des de finals del mes de febrer a maig. 65 h

Unitats formatives
Primers auxilis. 30 hores
comunicació empresarial oral, en català i anglès. 39 hores
imatge i vídeo. 30 h

Durada total de la formació: 155 h
Aquestes unitats formatives estan acreditades pel Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya

més informació: Al telèfon o WhatsApp 619 50 70 64 
i al correu granollers@cambrabcn.org
inscripcions: Dies 1 i 9 de febrer a educem. Pl. Maluquer i salvador, núm. 19

organitza: Amb el suport de: Col·labora:
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L’Ajuntament de Granollers disposa d’un projecte adreçat a nens i 
nenes, de 6 a 16 anys, de la ciutat que per motius econòmics o per 
manca de recursos de les seves famílies tenen dificultats per poder 
fer activitats extraescolars, d’oci, formatives, terapèutiques o altres 
que poden ajudar al seu desenvolupament.
Des de l’any 2014 i a partir de la proposta de la Xarxa d’Atenció a la 
Infància de Granollers, es promou aquest projecte que porta per nom: 
Amics i Amigues de la Infància.
Els educadors i treballadors socials dels Equips Bàsics d’Atenció 
Social Primària detecten infants que tenen necessitats i es ges-
tionen beques que permeten facilitar a nens i nenes la igualtat 
d’oportunitats. 
Aquest és un projecte d’apadrinament, que té la durada del curs 
escolar.
Aquelles entitats, agrupacions, associacions públiques o privades, 
i també persones a títol individual que ho desitgin poden participar 
econòmicament cobrint les despeses del cost de les activitats que 
fan els nens i les nenes beneficiaris del projecte. En acabar l’any es 
presenta als padrins els resultats del projecte. S’ofereix a les entitats 
col·laboradores ser representades a la pàgina web municipal amb el 
resta d’entitats, sota el nom d’Amics i Amigues de la Infància. A més 
es fa el lliurament d’un segell de qualitat, que reconeix que una acció 
o projecte de l’organització sol·licitant impulsa una activitat al muni-
cipi o als seus habitants amb un impacte socioeducatiu.
Trobareu més informació del projecte a: www.granollers.cat. 

Amics i Amigues de la Infància

Serveixi aquest text com a petit homenatge a 
tots els granollerins i totes les granollerines que 
aquest any s’han proposat fer la Mitja de Grano-
llers per primera vegada. Bona part ho acon-
seguiran gràcies a l’esforç personal i al suport 
dels 56 monitors del Club Atletisme l’Aire de 
Granollers, que han fet, des del mes d’octubre 
fins aquest febrer, d’entrenadors voluntaris del 
programa municipal “Comença a fer la Mitja”. 
Un programa amb tres dies d’entrenament per 
setmana, amb diferents grups i nivells, des 
dels més inexperts als més experimentats, que 
aquest any compleix deu anys i on s’han inscrit 
416 participants. 
Granollers no només acull la Mitja sinó que 
bona part dels seus conciutadans la corren: 
l’any passat la van fer 735 granollerins i 259 gra-
nollerines. Si hi sumem els que van fer el Quart, 
resulta que el 2,12 % de la població de Grano-
llers (1268 persones) fa alguna de les proves de 
la Mitja. Tot un èxit! 

Més de 400 persones han seguit el programa 
d’entrenament “Comença a fer la Mitja”

Amb una vegada 
no n’hi ha prou.

Vine a donar sang

Autocar del Banc de Sang i Teixits

Dimarts 9 de febrer
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
9.30 h a 12.30 h. Taller Punttic
WhatsApp per al teu negoci
Coneix les eines i aplicacions gratuïtes
Granollers Mercat

2
9 h a 14 h. Formació bonificable 
de 25 hores
Gestió eficient de persones 
(RRHH) per a PIMEs
Cambra de Comerç

4
18 h a 19.30 h. Jornada. Innovació
E-Tech racing, el projecte de la 
fórmula student de l’EUETIB-UPC 
amb empreses del Vallès Oriental
Granollers Mercat

9.30 h a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

8
9.30 h a 12.30 h. Taller Punttic
Gestiona i monitoritza les xarxes 
socials 
Com he de tributar? Quines opcions 
tinc com a empresari/a individual?
Granollers Mercat

10
9 h a 14 h. Formació bonificable de 
20 hores
Anàlisi i interpretació estats financers
Cambra de Comerç

11
9.30 h a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar 
una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
possibilitats de finançament
Granollers Mercat

15
9.30 h a 13.30 h. Taller Punttic
Youtube, el potencial de vídeo 
per al teu negoci
Requisits per a la confecció d’una 
factura i la complimentació dels 
principals impostos
Granollers Mercat

16
9.30 h a 14 h. Càpsules fiscals. 
Treball autònom
Com emplenar els formularis 
d’inici d’activitat? Quines són les 
modalitats de fiscalitat?
Granollers Mercat

9 h a 14 h. Formació bonificable de 
5 hores
Els mitjans de pagament evolucio-
nen: crèdits electrònics - B.P.O- 
Sepa II
Cambra de Comerç

18
9.30 h a 12.30 h. Sessió. 
Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

19
9 h a 14 h. Formació bonificable 
de 10 hores
Excel per a experts
Cambra de Comerç

22
9 h a 14 h. Formació bonificable. 
8 hores
Plantilles polivalents i flexibles: 
com compartir amb èxit el 
coneixement dins de l’empresa
Cambra de Comerç

23
9.30 h a 14 h. Càpsules fiscals. 
Treball autònom
Com ha de ser una factura? 
Com complimento els models 
d’Hisenda?
Granollers Mercat

25
9.30 h a 12.30 h. Sessió. 
Emprenedoria
Sessió informativa per muntar 
una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament
Granollers Mercat

26
11.30 h a 13.30 h. Workshop. 
Emprenedoria
Lean Company: Cómo se 
diseñarán las empresas del futuro
Lean Six Sigma Institute

Segueix l’activitat de Granollers 
Mercat a les xarxes socials:

facebook.com/granollersmercat.cat

twitter.com/gmercat

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

Febrer 2016

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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El diumenge 31 de gener l’arribada del Rei Car-
nestoltes i el ball de gitanes marcaran el tret de 
sortida del Carnaval de Granollers. A les 12 del 
migdia a la Porxada, es farà la lectura de l’edicte 
reial per part de l’Abat dels Bojos, i les parelles 
de l’Esbart Dansaire ballaran aquesta dansa típi-
ca del Vallès. D’aquesta manera s’inicien els 10 
dies de la festa més esbojarrada de l’any, en què 
les disfresses i l’animació centren el programa 
d’activitats.
El dijous 4 de febrer, a les vuit del vespre a la 
Troca, el Diablots de Granollers organitzen el 5è 
concurs de truites i una demostració de cuina 
d’ou per celebrar el dijous gras. La demostració, 
anomenada “Les somiatruites”, és a càrrec de 
les Dones de Palou. A l’endemà, divendres 5 a 
dos quarts de sis de la tarda, a la mateixa Troca 
i amb la col·laboració de l’Escola Estudi Marga-
ret, es convida tots els nens i nenes al taller de 
disfresses i maquillatge. Més tard, a les sis de la 
tarda a la Porxada, es farà el ball de disfresses 
infantil on l’animació i la música faran ballar tant 
grans com petits. L’endemà al migdia, el swing 
prendrà la plaça de la Corona amb els grups Lin-
dyfrogs i Bigpotters Swing. Diumenge 7 a la tarda 
arriba el moment de la demostració de creativitat 

i originatliat dels grups participants a la rua. A 
dos quarts de sis es concentraran les comparses 
al c. Roger de flor i a les sis començarà la rua, 
encapçalada per l’Abat dels Bojos i els Diablots, 
per fer cap a la Porxada. A partir de les vuit, amb 
l’animació dels Milnotes, es lliuraran els premis 
del concurs de comparses. I per clooure els dies 
de gresca, dimecres 10, durant tot el dia a la Por-
xada, es farà la vetlla de S.M. Carnestoltes, i a la 
tarda es procedirà a l’enterrament de la sardina.

Comparses i disfresses, concurs de 
truites, ball de gitanes... és Carnaval

Imatge del lliurament de pre-
mis del concurs de compar-
ses 2015. El grup d’animació 
Milnotes fent entrega del 
premi a la comparsa més 
creativa i original.

Bodamarket, el saló dels casaments, es celebrarà a Roca 
Umbert fàbrica de les Arts, el cap de setmana del 13 i 14 
de febrer. L’empresa municipal Granollers Mercat orga-
nitza la fira, enguany amb la col·laboració de festamusic 
Grup XXI, SL, en la comercialització dels estands. L’entrada 
costa 3 euros però entrant a www.fira-nuvis.com es pot 
obtenir una invitació.
Dins de la Nau de Dents de Serra es donaran cita una sèrie 
d’expositors (restauradors, moda nupcial, fotografia i vídeo, 
etc.) per tal de facilitar les gestions a l’hora de preparar un 
casament i posar a l’abast diferents alternatives per triar. 
La novetat d’aquest any serà que les desfilades es faran a 
La Troca. Centre de Cultura Popular i Tradicional, dissa-
bte 13, a les 19.30 h i diumenge 14, a les 17 h. L’horari de 
Bodamarket és de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h. Dins del 
saló se celebraran diferents sortejos per als nuvis, només 
cal emplenar les butlletes que es trobaran en els diferents 
estands.
Enguany també s’habilitarà un petit espai per a diverses 
activitats i tallers per als nuvis.

La Troca acollirà les desfilades de la 9a. edició de Bodamarket

El saló dels casaments de Granollers 
es farà durant el 13 i 14 de febrer a la 

Nau de Dents de Serra de Roca Umbert

©
 T

o
N

I T
o

R
R

IL
LA

S

13

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | fEBRER DE 2016



Quina valoració fa d’aquest primer any com a 
cap del Parc de Bombers de Granollers? 
Positiva, perquè he pogut tirar endavant part del 
meu projecte. L’altra part, les obres de reforma, 
està més encallat; però ja no depèn de nosaltres, 
sinó de la Sotsdirecció General Tècnica, que ja té el 
projecte fet i que Infraestructures de la Generalitat 
ha de portar a terme. 

S’han resolt definitivament els problemes de 
salubritat i plagues?
Sí, es van fer les actuacions necessàries per part 
de la Generalitat i l’Ajuntament. I també es va fer 
la cuina nova. Ara hi ha pendent el projecte de 
reforma i ampliació del parc, per al qual no hi ha 
data, però que esperem que sigui dins d’aquest 
any. S’ha d’ampliar el vestidor i en uns terrenys 
del costat cedits per l’Ajuntament, es farà una 
aula nova, un gimnàs, l’habitació per guardar els 
EPIS (equipament d’intervenció), un taller i el 
magatzem. També es farà una cinquena porta a la 
cotxera. 

És suficient el personal que hi ha al parc de 
Granollers? 
Sempre voldríem més personal i més mitjans, 
però si mirem la resta de Catalunya... Som el parc 
amb més distància, en quilòmetres, entre munici-
pis. Per tant, els vehicles se’ns espatllen abans. 

 
El Parc de Bombers de Granollers, 
situat a l’av. de Sant Julià, al polígon 
industrial del Congost, presta servei a 
la nostra ciutat i a 18 municipis més de 
la comarca. Amb unes instal·lacions 
de 40 anys, té pendent una reforma i 
ampliació que ja tenen el projecte fet. 
Al parc treballen una cinquantena de 
bombers, organitzats en torns de 24 h 
que, quan reben un avís d’emergència, 
han d’estar a punt en 2 minuts. Des de 
fa 14 mesos, Vicenç Devesa, de 55 anys 
i veí de les franqueses, és el cap del 
parc granollerí. Porta 27 anys al cos de 
bombers de la Generalitat i també ha 
dirigit el Parc de Bombers de Sabadell.

Cobrim 19 municipis de la comarca. Si som al 
Figaró fent un servei i n’hem de fer un altre a 
Granollers, tenim un bon tros; però comptem 
amb el suport dels parcs de Mollet i Mataró, i el 
dels bombers voluntaris de Caldes de Montbui, 
el Figaró... Tenim una plantilla de 48 bombers 
(organitzats en torns de 24 h, amb 12 bombers 
per torn), el cap de parc, un bomber de segona 
activitat i tres EPAF (Equip de Prevenció Activa 
Forestal). 

I d’equipament tècnic, com esteu?
Cada parc té un equipament o altre segons les 
seves característiques. Nosaltres disposem d’un 
furgó de salvament perquè antigament a la C17 
hi havia accidents de circulació molt greus; tenim 
una bomba nodrissa pesada (BNP) amb 10.000 
litres d’aigua, per a focs d’indústria (tenim molts 
polígons); l’autoescala, que fem servir per a 
rescats i obertura d’habitatges; una bomba rural 
pesada (BRP), per a focs forestals; una bomba 
urbana pesada (BUP); el cotxe lleuger i el vehicle 
dels EPAF. Cada dia els fem una revisió. 

Parlem de la vostra feina. 
Cada torn comença la guàrdia de 24 hores a les 
7 del matí. Passem a control central les novetats 
de personal i incidències, i fem el briefing, on 
s’expliquen les tasques que es faran, si no hi ha 

ENTREVISTA A

“Fetes les 
actuacions per 

les plagues, 
hi ha pendent 

el projecte 
d’ampliació i 
reforma del 

parc”
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Vicenç Devesa
Cap del Parc de Bombers de Granollers

14

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | fEBRER DE 2016 NÚM. 137



“Amb la crisi, ens trobem amb un 
increment de sortides i que els 

incendis domèstics són més importants”

cap trucada d’emergència: pràctiques al parc; 
manteniment i neteja de vehicles i instal·lacions; 
visites a elements de risc, infraestructures i 
indústries per fer fitxes operatives d’elements de 
risc (en tenim de l’hospital, del túnel de Parpers 
i del Circuit de Catalunya). També es fan visi-
tes a empreses, químiques..., per conèixer les 
instal·lacions i poder preveure possibles actua-
cions i riscos. 

Com es noten els efectes de la crisi? 
Ens trobem amb un increment de sortides i que 
els incendis domèstics són més importants, per-
què algunes estufes, instal·lacions elèctriques... no 
estan en les condicions que haurien d’estar. Quan 
una família perd la casa per un desnonament i 
se’n van a viure amb els avis, per exemple, en 
aquell habitatge hi ha molt més mobiliari i si es 
genera un incendi, hi ha més càrrega de foc.

Feu una tasca important de sensibilització i 
prevenció entre els estudiants. 
Amb la crisi, les visites escolars han baixat força. 
Aprofito per convidar els centres a venir, al nostre 
web trobaran la informació (www.bombersgranollers.
org). Els nens i nenes demostren molt interès en 
aquestes visites: pugen al camió, els posem els 
llums i la sirena, els ensenyem el material... tot en 
un llenguatge planer. Els mestres ja estan avisats 
que si hi ha una emergència, però, haurem de 
sortir per atendre-la. 

I amb els adolescents, l’accent es posa en la 
seguretat en la conducció. 
Participem en xerrades de la policia local als 
instituts, al costat de persones que han patit un 
accident, pares que han perdut un fill, el SEM..., 
promogudes per la mútua de conductors dins el 
programa “Canvi de marxa”.

”Els nens i nenes 
que vénen a les 
visites escolars 

desmostren molt 
interès: pugen 

al camió, els 
posem els llums 

i la sirena, els 
ensenyem el 

material..., tot 
en un llenguatge 

planer”

L’equip de rescat de víctimes d’accident del 
vostre parc és tot un referent. 
L’elevada sinistralitat de la C17 –amb menys ac-
cidents mortals després de col·locar-se la mitja-
nera– ens ha donat experiència en aquest camp. 
Fa 20 anys, el nostre era el parc que atenia més 
accidents, ara ja no. Per ordre, el que fem més són 
assistències tècniques (treure gent d’un ascensor, 
obertures d’habitatges...), accidents i incendis. 
Totes aquestes copes [assenyalant al darrere] són 
de concursos d’excarceració, s’ha arribat a ser se-
gons del món. Aquest estiu al concurs de Hanno-
ver (Alemanya), l’equip de Granollers va guanyar 
el premi a millor equip tècnic. 

Una dificultat afegida en la vostra feina és la 
falta de manteniment dels boscos. 
Hi ha un tema de calaix i és que antigament es 
treia més profit del bosc: per fer llenya, la rama-
deria, l’agricultura..., i estava més net. Una bona 
gestió faria que el dia que hi hagués una emergèn-
cia no fos tan greu, perquè ens trobem amb molta 
càrrega de foc. Ara, els nostres tres EPAF estan 
fent neteja de bosc a Sant Bartomeu, a la Roca del 
Vallès.

Com es col·labora amb la resta de cossos (poli-
cia local, mossos, serveis sanitaris, voluntaris 
ADF-Agrupacions de Defensa Forestal, Protec-
ció Civil...)?
Amb tots els grups actuants fem reunions de 
coordinació per millorar la nostra feina. Per la 
revetlla de Sant Joan, per exemple, un dels dies 
de més feina, podem arribar a fer entre 40 i 80 
sortides, i fins a 100 si hi ha sequera. No arribem 
a tot arreu, de manera que es tracta de coordinar-
nos, pensant en les ADF i Protecció Civil, perquè 
cadascú cobreixi les emergències per a les quals 
està preparat, sense assumir riscos innecessaris.

Visita al Parc de Bombers 
d’una escola de Santa Eulàlia 
de Ronçana, al juny passat.
L’equip d’excarceració del 
parc , en plena maniobra en 
un concurs.
Incendi en una indústria de 
Parets, el darrer estiu. 
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Consells de prevenció i actuació 
en cas d’incendi a casa o en un pis veí
Un incendi a casa o en un habitatge 
veí, és una situació que, per imprevista 
i desconeguda, ens pot generar una 
gran confusió i alteració nerviosa. Des 
del Parc de Bombers de Granollers i 
Protecció Civil, s’insisteix a fer pedago-
gia per prevenir i, arribat el moment, 
saber com actuar per no posar-se 
en risc i facilitar la tasca dels serveis 
d’emergència. 
Si ens trobem que el foc és a casa 
i podem sortir, tancarem totes les 
portes que puguem, agafarem les claus 
i baixarem per les escales i no per 
l’ascensor. Quan el foc o el fum ens im-
pedeixin sortir, ens n’allunyarem i ani-
rem cap a una habitació amb finestres 
a l’exterior, tancarem les portes que 
trobem en el recorregut i col·locarem 
roba mullada a sota perquè no entri el 
fum. Si el foc es declara en un altre pis 
i l’escala comença a omplir-se de fum, 
ens quedarem a casa i no intentarem 
sortir, d’altra manera ens podríem 
intoxicar. En aquest cas, haurem de po-
sar també roba mullada a les escletxes 
de la porta d’entrada per evitar el pas 
del fum. En qualsevol dels casos, tru-
carem sempre al 112 per donar l’avís a 
emergències, no pensem que algú altre 
ja ho haurà fet. 

Evitem les distraccions a la cuina

La cuina és una de les estances de la 
casa en què cal més cura a l’hora de 
prevenir incendis. Hem d’anar alerta 
amb els recipients al foc sense vigilàn-
cia i comprovar que els fogons estan 
apagats quan acabem de cuinar. Hem 
d’evitar distraccions (parlar per telèfon, 
mirar la TV, consultar internet...) per no 
oblidar que tenim el foc encès. És im-
portant, també, netejar periòdicament 
els filtres de les campanes extractores. 
Quan se’ns encengui l’oli de la paella, 
la taparem i l’apartarem del fogó; mai 
hi tirarem aigua. Un altre consell: tenir 
cura de la instal·lació elèctrica, que 
sempre manipularà un professional. 
No sobrecarreguem els endolls, des-
connectem la planxa quan no la fem 

servir i disposem els electrodomèstics 
de manera que es puguin ventilar. No 
eixugarem la roba al costat d’estufes 
o llars de foc, i apartarem l’aparell 
calefactor dels materials combustibles 
(cortines, sofà...). Si sentim olor de gas, 
no obrirem cap interruptor i obrirem 
les finestres per ventilar, tancarem la 
clau de pas del gas i avisarem la com-
panyia subministradora o els bombers.

Quan veiem un incendi en 
un immoble, cal que avisem 

sempre els bombers. 
No pensem que algú altre 

ja ho haurà fet.
112 és el telèfon 

d’Emergències
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DILLUNS 1 

19 h GRA. Equipament juvenil
Obert el termini per presentar-se al con-
curs de disseny gràfic del Festival Musik 
N Viu. Adreçat a joves de 18 a 35 anys. 
Fins al 26 de febrer
Més info, www.grajove.cat

DIMARTS 2 

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries
“La Mitja Marató". Organitza: AGEVO

DIMECRES 3

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (0-15 mesos). “Anem de 
viatge”, amb Anna Torrents. Inscripció 
prèvia a www.granollers.cat/inscripcionsbi-
blioteques

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada. “Programa de Garantia Juvenil”, 
projecte de formació i treball adreçat a 
joves de 16 a 30 anys. Més info i inscrip-
cions, www.grajove.cat

19 h Can Jonch
Presentació del treball de recerca 
De Granollers a l’infern, de Núria Sala

DIJOUS 4 

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers als 
anys 30. Més informació i inscripció, 
tel. 93 842 67 37 / 93 842 67 62
arxiu@ajuntament.granollers.cat

20 h La Troca. Roca Umbert
Carnaval 2016. Concurs de truites i 
demostració de cuina d’ou, “Les somia-
truites”, a càrrec de les Dones de Palou 
Organitza: Diablots

DIVENDRES 5

10 h Nau Dents de Serra. Roca Umbert
Recollida de dorsals i xips de la Mitja Ma-
rató. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Convocatòria del XI Premi Pepi Pagès 
S’ha obert el termini per participar al premi de poesia i narrativa que or-
ganitza la Fundació Oncovallès. Sota el lema “Conviure amb la malaltia”, 
en aquest cas el càncer, s’obre a tothom i es demanen creacions inèdi-
tes escrites en llengua catalana. Les obres s’han d’enviar, abans del 30 
d’abril, a fundacio@oncovalles.cat. Més informació a www.oncovalles. cat

El Gra proposa aquest mes de febrer nombroses activitats adreçades a 
joves, tant de lleure com d’orientació i informació.  D’una banda hi ha 
les xerrades per assessorar i donar suport als joves en temes com la 
formació, l’associacionisme, la mobilitat internacional i la vida laboral. 
I d’altra, s’organitzen un seguit d’activitats creatives i de lleure que 
permeten als joves mostrar el seu talent artístic, ja sigui en l’àmbit mu-
sical, escènic, o audiovisual. La “Mostra de l’Institut Celestí Bellera”, el 
concurs “Mostra el teu talent”, els “Concerts de lluna plena” o la segona 
edició de la “Gala Gra d’Or”, són algunes de les activitats del febrer 

Cicle de concerts de música sacra
S’ha encetat la VIII temporada de concerts a l’entorn de l’orgue Josep 
M. Ruera de l’església de Sant Esteve. Enguany amb la presència dels 
organistes Ignace Michiels, Jonatan Carbó, Vicenç Prunés i Jean-Pierre 
Baston; i les formacions corals Cor Plèiade, The Minstrels Quartet, 
CatAlinka, Orfeó Laudate, i el cor de cambra Fòrum Vocal, entre d’altres.

Gala audiovisual, concerts, mostres,  
xerrades d’orientació... al Gra
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10 h GRA. Equipament juvenil
Darrer dia per presentar els projectes 
audiovisuals al concurs Gra d’Or
Més info, www.grajove.cat

15.30 h Escola Nova de Granollers (antiga 
Pau Vila)
Rua de Carnestoltes pels carrers del 
barri de Can Gili. Organitza: Escola Nova i 
AV Can Gili

17.30 h La Troca. Roca Umbert.
Carnaval 2016. Taller de disfresses i 
maquillatge. Col·labora: Escola Estudi de 
Perruqueria Margaret

18 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2016. Ball de disfresses infan-
til. Vine disfressat amb la família!

18 h GRA. Equipament juvenil
Mostra artística de l'Institut Celestí 
Bellera. Mostra esceno-musical a càrrec 
d'alumnes del batxillerat escènic

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Sabem qui som en realitat?”
A càrrec d'Ester Torrella

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original
Sunshine on Leith (Amanece en Edimbur-
go, 2013). De Dexter Fletcher. Organitza; 
Cineclub de l’AC

19.30 h AB Galeria d’Art
Inici de l’exposició de Manolo Moreno

DISSABTE 6 

10 h Nau Dents de Serra. Roca Umbert
Recollida de dorsals i xips de la Mitja Ma-
rató. Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

10.30 h Recinte firal
Open de la Mitja. Passejada familiar i so-
lidària de 3,5 Km. Arribada a la plaça de 
la Corona. Tots els beneficis es destinaran 
a la Fundació El Xiprer i a la integració 
esportiva de nois i noies amb dificultats 
motrius. Més info, www.lamitja.cat

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

12 h Plaça de la Corona
Carnaval 2016. Balla swing per Carnaval 
Amb LindyFrogs i Bigpotters Swing

17 h Carrers Anselm Clavé, Alfons IV i 
Francesc Macià
La Mini. Curses infantils dins la Mitja Ma-
rató de Granollers. Curses per edats
Més info, www.lamitja.cat

18 h Museu de Granollers
Visita comentada a l'exposició “La fi és 
el principi”. A càrrec de Josep Bosch, ar-
queòleg i conservador del Museu de Gavà, 
i comissari de l’exposició

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La plaza del Diamante. Interpreta-
ció a càrrec de Lolita Flores

22 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing!. Organitza: LindyFrogs i 
Bigpotters Swing

DIUMENGE 7

10.30 h C. Sant Esteve (cant. Martí Grivé)
Sortida del Quart i del 10 K de la Mitja 
Marató

10.50 h C. Sant Esteve (cant. Martí Grivé)
Sortida de la Mitja Marató

17.30 h Carrer Roger de Flor
Carnaval 2016. Concentració de les com-
parses participants a la Rua de Carnaval

18 h Del c. Roger de Flor a la Porxada
Carnaval 2016. Rua, amb 
l'acompanyament de l'Abat dels Bojos 
i els Diablots. Recorregut pels carrers 
Roger de Flor, Lluís Companys, Camp de 
les Moreres, Magallanes, Francesc Macià, 
Alfons IV, pl. de la Corona, Anselm Clavé, 
Sant Roc i arribada a la pl. de la Porxada

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
Sunshine on Leith (Amanece en Edimburgo, 
2013). De Dexter Fletcher

20 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2016. Animació amb MilNotes 
i lliurament de premis del concurs de 
comparses

DILLUNS 8 

10 h Consorci per a la Normalització Lin-
güística del Vallès Oriental
Inici d’inscripcions als cursos de català 
per a adults. Fins al 16 de febrer. Horari: 
de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16 a 
19 h. Divendres de 10 a 13 h. Més info, 
tel. 93 879 41 30, granollers@cpnl.cat

DIMARTS 9 

11 h Can Puntes
Ajuda’ns a identificar fotografies anti-
gues de Granollers. Grup de treball de 
l’Arxiu Municipal. Més informació i ins-
cripció, tel. 93 842 67 37 / 93 842 67 62 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.30 h CTUG. Roca Umbert
Conferència “El missatge de les pedres” 
A càrrec de Mònica Miró, autora de 
Perennia. Poesia epigràfica llatina

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries
“Jesús busca Jesús". A càrrec de Jaume 
Rodri, escultor i escriptor. Org.: AGEVO

19.30 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició "Simetries de 
l'horror". De Joan Sorolla. Fins al 5 de 
març

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. Un dia perfecte per 
volar (2015). De Marc Recha

DIMECRES 10 

Durant tot el dia. Plaça de la Porxada
Carnaval 2016. Vetlla de S. M. Carnes-
toltes

17 h GRA. Equipament juvenil
Càsting del programa Joc d’Amfitrions de 
VOTV i la Xarxa. Més informació a 
www.jocdamfitrions.cat 

17.30 Plaça de la Porxada
Carnaval 2016. Plorem el Rei Carnestol-
tes. Porta la teva sardina i vesteix-te de 
dol. Col·labora: Margaret Escola Estudi de 
Perruqueria

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. "Quan hi havia gegants", 
amb Mon Mas. Activitat recomanda a 
partir de 3 anys
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18 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2016. Ens mengem la sardina 
L'últim àpat de carnaval
Org.: AV Granollers Centre

18.30 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2016. Cercavila de comiat a 
S. M. Carnestoltes, amb l'acompanyament 
de l'Abat dels Bojos i els Diablots

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura “Clàssics al dia”: Pedro 
Páramo de Juan Rulfo. Dinamitzat per 
Montserrat Lorente, prof. de literatura

19 h Plaça de la Porxada
Darrer acte del Carnaval 2016. Enterra-
ment de la sardina. Crema de S.M. Car-
nestoltes. Col·l.: Institut Celestí Bellera

DIJOUS 11

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers als 
anys 30. Més informació i inscripció, 
tel. 93 842 67 37 / 93 842 67 62
arxiu@ajuntament.granollers.ca

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks: “Giants of the English-spea-
king world”. “Bob Marley and the global 
village". Dinamitza i col·labora: Cambrid-
ge School

DIVENDRES 12 

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Una nova visió, una nova vida”
A càrrec de Pau Mojedano

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

19 h i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Truman (2015) 
De Cesc Gay

19.30 h Centre Cívic Nord
Trobada mensual fotogràfica 
“Il·lumina’t”. Més info, www.afjaumeoller.
cat. Org.: Assoc. Fotogràfica Jaume Oller

20 h Agrupació Excursionista de Grano-
llers
Inauguració de l’exposició i veredicte de 
l'11è concurs fotogràfic "La Muntanya" 
Fins al 29 d'abril. Organitza: AEG

DISSABTE 13 

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (0-15 mesos). "Anem de 
viatge", amb Anna Torrents. Inscripció 
prèvia a www.granollers.cat/inscripcionsbi-
blioteques

16 h Centre Cultural
Musical. Frozen. La música de gel. A cà-
rrec de la Coral Albada

17.30 h, 18.15 i 19 h Museu de Ciències 
Naturals
Pel febrer, anem al Planetari. “El cel: un 
viatge en el temps”. Més info i reserves, 
tel. 93 870 96 51

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. James y el melocotón 
gigante. Recomanada a partir d'11 anys

19 h Centre Cultural
Musical. Frozen. La música de gel
A càrrec de la Coral Albada

21 h Teatre de Ponent
Teatre. El camp. Amb la Cia. La niña 
bonita

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Improshow, especial Sant Valentí. 
Amb la Cia. Planeta Impro

DIUMENGE 14 

9.15 h Estació de tren Granollers-Centre
Pedalada d’estudi a Cardedeu, per co-
nèixer les infraestructures ciclistes 
d’aquest municipi. Anada amb tren, 
tornada opcional amb bicicleta. Més info i 
inscripcions, www.granollerspedala.cat

11 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Diumenges de Ciència. 
Els petits mamífers”. A partir de 6 anys. 
Més info i reserves: tel. 93 870 96 51 (de 
dt. a ds. de 16 a 19h)

11 h Centre Cultural
Musical. Frozen. La música de gel
A càrrec de la Coral Albada

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Música i cinema. El ninot de neu. Amb la 
Cia. December Quintet. Edat recomanada: 
de 3 a 5 anys

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música. Carmina. Burana. Zip. Concert del 
30 aniversari de la Mitja Marató. Esce-
nografia multimèdia de Vicenç Viaplana 
(VVV). Amb el Cor Infantil Amics de la 
Unió, Cor Jove Amics de la Unió, Cor de 
Cambra de Granollers i Cor Mixt Amics de 
la Unió

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Truman (2015) 
De Cesc Gay

19 h Teatre de Ponent
Teatre. El camp. Amb la Cia. La niña 
bonita

19.30 h Sala Tarafa
Presentació del llibre “Les mil i una” de 
Jordi Masó. Lectura d’alguns fragments 
amb música en viu. Org.: Assoc. Amics 
Ciutat de Granollers

DILLUNS 15 

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. Maria Rosa, d'Àngel 
Guimerà. Club de lectura dinamitzat per 
Francesc Viñas, professor de literatura

DIMARTS 16 

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries
“Els reptes de la Bioètica al segle XXI"
A càrrec d'Ester Busquets i Alibés, 
diplomada en infermeria i llicenciada en 
Filosofia. Organitza: AGEVO

DIMECRES 17

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

17.30 h Fundació Oncovallès
Lliurament de premis "Els petits volunta-
ris fan grans dibuixos". Concurs de dibuix 
de la Fundació Oncovallès

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. "B.O.m", amb Mon Mas 
Activitat recomanda a partir de 3 anys

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada: “Els Camps de Voluntariat de 
SETEM”. Cal inscripció prèvia. Més info, 
www.grajove.cat
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19 h Bar Anònims
Xerrada “Més bicis, menys morts i més 
salut per a tothom”, a càrrec del Dr. David 
Rojas, del Centre de Recerca en Epide-
miologia Ambiental (CREAL)

DIJOUS 18 

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30. Més informació i inscripció, 
tel. 93 842 67 37 / 93 842 67 62
arxiu@ajuntament.granollers.ca

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura: Carrer Robadors, de 
Mathias Énard. Dinamitzat per Maite 
Roldán, escriptora

19 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Escombros. 
El roto”, mostra de vinyetes originals 
d'Andrés Rábago

20 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Inauguració de l’exposició “Gràfica ma-
terial”, comissariada per Tomas Pariente, 
amb la performance “No és el meu cos” 
de Dominik Borucki i Mireia Chalamanch

DIVENDRES 19 

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Dotze Barrils, contes de Joan 
Barril”. A càrrec de Para bé l'Orella

18 h GRA. Equipament juvenil
Gala Gra d’Or. Projecció i veredicte dels 
curtmetratges presentats al concurs Gra 
d’Or. Més info, www.grajove.cat

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Concurs “Movies and Fun”, preguntes de 
cinema en anglès sobre Despicable Me 
(Gru). Per a nens i nenes de 8 a 12 anys 
Col·labora: English Centre

19 h i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original
She’s Funny that Way (Lío en Broadway, 
2014). De Peter Bogdanovich

21 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. Indomador, amb la Cia. Animal Re-
ligion. Dins el programa GPS: Granollers 
Propostes Singulars

22 h Teatre Auditori de Granollers
Conversa amb la companyia sobre 
l’espectacle Indomador 

12 h Museu de Granollers
Visita comentada per a públic familiar a 
l’exposició “La fi és el principi”

18 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar amb Dàmaris Gelabert

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert. Les flautes de flandes. L’orgue 
belga. Amb Ignace Michiels. Organitza: 
Fundació Pro Música Sacra Granollers

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
She’s Funny that Way (Lío en Broadway, 
2014). De Peter Bogdanovich

19 h Teatre de Ponent
Monòleg. Veriueu-ho!. Amb la Cia. Pot de 
plom teatre

DILLUNS 22 

19 h GRA. Equipament juvenil
Darrer dia per inscriure's al concurs 
Mostra el teu talent!, per a joves de 12 a 
30 anys. Es busquen habilitats artístiques: 
monòlegs, ball, interpretació, cant, màgia, 
imitacions, etc

DIMARTS 23 

18 h Espai Tranquil de Barbany
Inici de l’exposició de fotografies del Ca-
mino de Santiago, de Joan Mercader

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries
“El restrenyiment en les persones grans" 
A càrrec de Maruja Ballber, metge i espe-
cialista en geriatria. Organitza: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “Retorn a la 
reflexió sobre un mateix. Peter Sloter-
dijk”. Dinamitzat per Mariano Fernández i 
Joan Carles Gómez, prof. de filosofia

19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Conversa sobre l’espectacle Només són 
dones. Amb Míriam Iscla (actriu) i Carme 
Portacelli (directora)

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. The Last Picture Show 
(La última película, 1971). De Peter Bog-
danovich

DISSABTE 20 

10 h Plaça de La Porxada
Els Encants d’Oncovallès. Parades de 
roba i disfresses, i tómbola de joguines 
reciclades. Durant tot el dia hi haurà tau-
les informatives i activitats amb motiu de 
la Setmana del Càncer Infantil

10 h Llibreria La Gralla
Taller d’scrapbooking. A càrrec d’Elena 
Frauca. Inscripció prèvia

17.30 h, 18.15 i 19 h Museu de Ciències 
Naturals
Pel febrer, anem al Planetari. “El cel: un 
viatge en el temps”. Més info i reserves, 
tel. 93 870 96 51

18 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taller familiar d’iniciació al gravat a cà-
rrec d’Ermisenda Soy. Activitat paral·lela 
a l’exposició “Gràfica material”. Adreçat a 
famílies amb nens i nenes de 4 a 10 anys. 
Inscripció a espaidarts@rocaumbert.cat

18 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Els veïns de dalt, una comèdia de 
Cesc Gay. Amb Pere Arquillué, Carme Pla, 
Àgata Roca i Jordi Rico

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

21 h Teatre de Ponent
Monòleg. Veriueu-ho!. Amb la Cia. Pot de 
plom teatre

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Els veïns de dalt, una comèdia de 
Cesc Gay. Amb Pere Arquillué, Carme Pla, 
Àgata Roca i Jordi Rico

22 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing!. Organitza: Lindy Frogs i 
Bigpotters Swing

DIUMENGE 21

 8 h Plaça de Jaume I el Conqueridor (Pl. 
Lledoner)
Excursió a Tarragona, ciutat imperial. 
Més info i inscripcions al Bar Supongo (Pl. 
de Jaume I el Conqueridor). Organitza: AV 
Lledoner

10.30 h Plaça de la Corona
Pedalada d’hivern. Inscripcions a partir 
de les 9.30 h. Més informació
www.granollerspedala.cat
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DIMECRES 24 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (16-36 mesos). “Milfullles 
de llenguatges”, amb Mariona Trenchs, 
contacontes. Iinscripció prèvia a www.
granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. It’s the bear. A partir de 4 
anys. Dinamitza i col·labora: Cambridge 
School

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada: “Camps de Treball Internacio-
nals del Servei Civil Internacional”. Amb 
la participació de voluntaris. Més info, 
www.grajove.cat

DIJOUS 25 

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència. 
Descobreix què passava a Granollers als 
anys 30. Més informació i inscripció, 
tel. 93 842 67 37 / 93 842 67 62
arxiu@ajuntament.granollers.ca

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz!. Conversa en anglès per a 
nens i nenes de 8 a 12 anys
Col·labora: Cambridge School

20 h Museu de Granollers
Ponència del Centre d’Estudis de Grano-
llers. “El patrimoni històric i arquitectònic 
de Granollers (1936-1975)”, a càrrec de 
Cinta Cantarell, historiadora de l’art

20.30 h Centre Cultural
Conferència de Josep Mª Mallarach. Dins 
el Cicle de conferències Gran Centre

21 h Bar de Roca Umbert
Jam session L’olla de grills

DIVENDRES 26 

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
Xerrada “Què és el focusing?”. Amb 
Imma Selga

19 h GRA. Equipament juvenil
Concurs Mostra el teu talent!, per a joves 
de 12 a 30 anys. Espectacle d’habilitats 
artístiques: monòlegs, ball, interpretació, 
cant, màgia, imitacions, etc

19 h i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Ilo Ilo (Retratos 
de familia, 2013). De Anthony Chen

21 h Arsènic. Roca Umbert
Jam de teatre

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Res és gris, amb la Cia. Quatre per 
quatre

DISSABTE 27 

8 h Centre Cívic Nord
Sortida de Carnaval a Marina d'Or. Més 
informació, tel. 93 840 17 38. Organitza: 
AV de l'Hostal - Comissió P.A.

17 h La Troca. Roca Umbert
Curs de danses de Sèrbia. Dissabte de 
17 h a 24 h, i diumenge de 10 a 13 h. 
Més info, info@passaltpas.cat. Organita: 
Passaltpas

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. 
"L'aniversari de Lucky Luke". Dinamitzat 
per Glòria Gorchs.  Adreçat a infants a 
partir de 5 anys. Inscripció prèvia

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Gemeliers. Presentació del 
seu segon àlbum Mil y una noches

21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de Country
Organitza: Tot Country Granollers

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Res és gris, amb la Cia. Quatre per 
quatre

DIUMENGE 28 

11 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Diumenges de Ciència. 
D’herbívor a carnívor?”. A partir de 6 
anys. Més info i reserves: tel. 93 870 96 51 
(de dt. a ds de 16 a 19h)

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. La rateta, amb la Cia. Estaquirot 
Teatre. Edat recomanada: de 2 a 7 anys

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Ilo Ilo (Retratos 
de familia, 2013). De Anthony Chen

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Res és gris, amb la Cia. Quatre per 
quatre

EXPOSICIONS

AB GALERIA D’ART
Exposició de Manolo Moreno
Del 5/2 al 24/3. Inauguració: 5/2, 19.30 h

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE 
GRANOLLERS
“La Muntanya”
Del 12/2 al 29/4. Inauguració: 12/2, 20 h

ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT
“Gràfica material”
Del 18/2 al 19/3. Inauguració: 18/2, 20 h

ESPAI TRANQUIL BARBANY
Exposició de fotografies del Camino de 
Santiago
Joan Mercader
Del 23/2 al 22/3 

ESPAI GRALLA
“Simetries de l’horror”
Joan Sorolla
Del 9/2 al 5/3. Inauguració: 9/2, 19.30 h

MUSEU DE GRANOLLERS
“Escombros. El roto”
Andrés Rábago
Del 18/2 al 10/4. Inauguració: 18/2, 19 h

CONTINUEN...

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“De la Tarafa a Can Pedrals”
Fotografies de l’Arxiu Municipal. Fins al 
22/4

MUSEU DE GRANOLLERS
“La fi és el principi. Pràctiques 
funeràries a la Catalunya prehistòrica”
Arqueoxarxa. Fins al 6/3
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu”
Exposició permanent 

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
Exposició permanent
“Escarabats”
Fins al 6/03
“XYZ - Stars. Constel·lacions: qüestió 
de perspectiva”. Fins al 6/03

RACÓ D’ART ANTIGA CASA MATAS
Exposició d’aquarel·les de Jordi 
Gendra
Fins al 27/02



Els grups municipals opinen

Nosaltres amb la pública

Que l’educació arribi a tothom és la millor 
garantia per poder gaudir d’una societat 
cohesionada, on tothom pugui trobar les 
seves oportunitats de desenvolupament i 
arribar a entendre’s amb els altres malgrat 
les diferències. Per apropar l’educació 
a tothom i a tots els barris, pobles i 
ciutats cal una xarxa gratuïta finançada 
amb diner públic que no pretengui fer 
de l’ensenyament un negoci. Els centres 
d’ensenyament públic tenen per objectiu 
el desenvolupament integral de l’alumnat, 
la seva capacitació per fer front a la realitat 
amb esperit i sentit crític, creatiu i solidari 
per participar conscientment en la cons-
trucció i transformació d’una societat en 
evolució constant.
Defensar la pública és l’única manera 
de protegir una escola equitativa, laica, 
catalana, inclusiva, coeducadora i plena-
ment arrelada a Granollers. Que les aules 
siguin un reflex de la diversitat cultural, 
funcional i de procedència de la societat, 
és un valor que permet a les persones 
conèixer diversos costums, hàbits i tradi-
cions i aprendre a relacionar-se entre sí 
enriquint-se mútuament de les diferències. 
L’escola pública, com a activitat humana 
dirigida cap al bé comú, que inclou a 
tothom és la millor formació per a unes 
generacions que viuen en un món interre-
lacionat en què el coneixement de diverses 
cultures serà clau per al desenvolupament 
professional i social. Evidentment, que-
den millores per assolir, reivindicacions a 
conquerir, camí per recórrer, i la pública 
és un espai obert i d’acollida a famílies 
actives on, en general, les possibilitats 
d’intervenció i participació en la pròpia 
escola i comunitat és molt més elevat que 
en les escoles privades. 
Malgrat els discursos que pretenen afe-
blir i desprestigiar tot allò que és públic 
en favor d’interessos privats, davant 
institucions que es mantenen equidis-
tants entre pública i privada concertada, 
tenim el convenciment que cal donar ple 
suport a un model educatiu igualitari i 
per a tothom, per això nosaltres amb la 
pública.

Assemblea de la Crida per Granollers-CUP
http://www.cridapergranollers.cat
crida-cup@ajuntament.granollers.cat 

Este grupo municipal, lleva 7 meses de 
vida, es un nuevo grupo formado por 
gente con mucha ilusión de hacer cam-
biar siempre las cosas a mejor.
Tenemos otra forma de hacer, nos 
gusta hablar con la gente, hablar con 
los barrios, hablar con las asociaciones 
y entidades, saber qué pasa en nuestra 
ciudad de primera mano. 
Tenemos la necesidad de saber qué sien-
ten nuestros ciudadanos, qué les hace 
feliz, qué les entristece, qué les enfada, 
qué piensan nuestros niños, nuestros 
jóvenes, nuestros mayores.
Por ello verás próximamente a nuestro 
regidor José María Moya, preguntándote 
de tú a tú qué crees que hay que mejo-
rar en tu barrio.
Haremos CAFÉS TERTULIAS, PE-
QUEÑAS ENCUESTAS-PREGUNTAS, 
ENCUESTAS ONLINE para saber qué 
queréis mejorar y cuales son vuestros 
problemas en vuestro barrio.
Sin duda, somos gente que tiene las 
ideas claras, que estamos por lo que 
estamos, que es MEJORAR LOS 16 
BARRIOS DE GRANOLLERS y en ello 
vamos a estar los 365 días del año de 
toda esta legislatura.
SOMOS GENTE QUE VAMOS PASO A 
PASO, PERO PISANDO FUERTE.
Desde aquí, invitamos a todas aquellas 
personas que piensen o sean afines a 
nuestras siglas a que se unan a nuestro 
proyecto, a nuestra ilusión, de mejo-
rar la ciudad y la calidad de vida de la 
gente.
MUY PRONTO INAUGURAREMOS 
UNA NUEVA SEDE, así que ya saben 
si quieren conocer dónde estaremos y 
asistir a la inauguración, pónganse en 
contacto con nosotros vía whatsapp, por 
email o redes sociales. 

#SentimGranollers
#SentimosGranollers

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

“Mas” de lo mismo

Habemus president. 
Carles Puigdemont ha sido el elegido a 
dedo por Artur “Mas” en el último minuto. 
Una decisión inesperada y basada en el 
miedo a enfrentarse a otras elecciones en 
las que se preveía un desastroso resultado 
para Convergencia y una disminución sig-
nificativa de apoyos al proyecto separatista.
Puigdemont es un clon descafeinado del 
anterior presidente. De hecho su primer 
discurso fue idéntico al que ya realizó su 
predecesor el pasado 9 de noviembre. 
Tenemos otro presidente “mas” dispues-
to a continuar con un desafío ilegal que 
no tiene el apoyo de la mayoría social de 
catalanas y catalanes, ni tampoco de la 
comunidad internacional. Otro presidente 
kamikaze “mas” dispuesto a chocarse con-
tra la misma pared y a seguir derrochando 
recursos públicos.
Puigdemont que, durante “mas” de una 
hora de discurso el pasado 10 de ene-
ro, no hizo alusión ni una sola vez a la 
corrupción. Parece ser que el segundo de 
los mayores problemas de los catalanes no 
es una prioridad para él. Esto es especial-
mente preocupante viniendo de un partido 
político que está asediado por numerosos y 
graves casos de corrupción. 
Puigdemont cuenta con un amplio recorri-
do y experiencia en lo que a subvenciones 
públicas se refiere, incluso coincidiendo 
con su labor como diputado en el Parla-
mento. El que fue creador y responsable 
de Catalonia Today, que no tiene ni 40 visitas 
diarias, supuestamente ha recibido cerca de 
medio millón de euros en subvenciones… 
Hablamos de un medio creado con el fin 
de divulgar internacionalmente la cultura 
catalana pero, que ha terminado siendo un 
instrumento propagandístico “mas”. Por 
cierto, cuya persona responsable actual-
mente es la mujer del propio Puigdemont 
y, ¡qué casualidad!, la empresa que editaba 
este medio es propiedad de un exsena-
dor de Convergència que también habría 
recibido subvenciones por “mas” de 6 
millones de euros desde el 2006… 
En fin… “Mas” de lo mismo*.

*Agradecer a los compañeros de la 
columna de la izquierda por los últimos 
tres meses de diversión y su apoyo final a 
Puigdemont, sin ellos esto no podría haber 
sido posible. Gracias una vez “mas”.

Grupo Municipal Ciudadanos

Paso a paso, pero 
pinsando fuerte

Crida-CUPPP C’s
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Ja en el primer mandat, quan no es 
parlava de sostenibilitat, Granollers es 
plantejava diversos reptes: retornar la 
vida al riu Congost, un riu que va mo-
rir entre els 60 i els 70, i que era una de 
les clavegueres més conegudes d’Europa. 
Un consum racional de l’aigua, estalviar 
energia i un urbanisme respectuós amb 
el medi ambient han estat els fils con-
ductors essencials des de la recuperació 
de la democràcia.
El treball més sistemàtic prové de 
quan Granollers signa també el Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses per la Sostenibi-
litat, on ens comprometem a la reducció 
de la despesa energètica, a la produc-
ció d’energies netes i a una reducció 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, 
el conegut 20-20-20, objectius tots ells 
assolits. 
Hem afavorit el desplaçament a peu 
i hem reduït els espais per als cotxes. 
Avui ja disposem de 48.000 m2 d’espais 
peatonals i arribarem als 60.000 al final 
del mandat. Hem potenciat el transport 
públic. Hem ampliat voreres per als 
desplaçaments habituals a peu. Tenim 
2000 places gratuïtes d’aparcament a 
menys de 10 minuts del centre i hem 
construït nous aparcaments subterranis. 
Hem recuperat el riu, la seva aigua, la 
seva llera i la seva biodiversitat i 35 ha 
d’espai públic als seus marges.
Hem impulsat l’eficiència energètica 
i l’estalvi als equipaments i les infraes-
tructures públiques, amb el doble objec-
tiu de tenir menys despesa econòmica 
i, sobretot, d’emetre menys emissions 
a l’atmosfera. Treballem amb la resta de 
ciutats i pobles i hem exigit al govern 
de la Generalitat mesures per millorar la 
qualitat de l’aire en el nostre entorn.
Vam ser a París i assumim els com-
promisos que ens han de portar a una 
reducció d’un 40% de gasos d’efecte 
hivernacle l’any 2030 i un 80% l’any 
2050, integrant a tota l’administració 
municipal en el compromís ambiental i 
amb la convicció que la millor manera 
de fer front als problemes globals és la 
mirada local.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

A Catalunya ja tenim nou president i 
nou govern. Sense cap mena de dubte 
ens hem de congratular d’haver assolit 
l’acord per iniciar la legislatura del procés 
constituent i la creació de les estructures 
d’estat que faran que el nostre país dis-
posi de la governança que, com a nació 
que som, pugui desenvolupar-se amb tota 
la potencialitat de la qual disposa, i amb 
municipis compromesos que teixeixin la 
vessant nacional al costat de la Generalitat 
de Catalunya. Granollers haurà d’estar 
a l’altura dels reptes de futur que se’ns 
plantegen.
Catalunya és diversa i plural; la comple-
xitat de les negociacions farà més fort 
l’acord assolit, i ha de fer més potent, 
decidit i compromès el desenvolupament 
del procés constituent cap a un estat pro-
pi que s’ha de dotar d’una constitució per 
un país socialment més just, i econòmi-
cament pròsper. No es podien malmetre 
les il·lusions de molta gent; i encara 
més important no es podia malmetre a 
la ciutadania i a les generacions futures, 
quin model de país volem i aspirem, i 
quines són aquelles polítiques adequades 
en aspectes socials, econòmics, tributaris, 
culturals, etc. 
En Joan Iglesias va tenir l’encàrrec del 
president Mas, de treballar per desenvolu-
par un nou model d’administració tribu-
tària; els estudis ja culminats, estructuren 
i detallen en tots els seus àmbits com s’ha 
d’orientar aquesta nova hisenda. Hi ha 
una hisenda a la catalana, però el que és 
més important, és que hi ha un model ca-
talà de fer les coses millor i més eficients. 
Gràcies president Mas per la teva gene-
rositat, el teu gran saber en l’orientació 
del nostre país i la teva altura de mires. 
El treball que has fet ha estat ingent! I 
gràcies president Puigdemont, pel teu 
pas endavant i el teu tarannà. Es presenta 
una tasca difícil i complexa, encara que 
apassionant. Nou govern i nou president; 
nous paradigmes i noves perspectives. 
Gran feina per endavant!

Josep M. Noguera i Amiel
Regidor del Grup Municipal 
Convergència i Demòcrates de Catalunya

A Granollers, quan no plou, els carrers 
estan més bruts. I els darrers mesos no 
ha plogut massa, a la nostra ciutat.
La manca de neteja a la ciutat és, de fet, 
la queixa més habitual entre els grano-
llerins i granollerines, sobre tot entre els 
veïns i les veïnes dels barris perifèrics. 
És evident que cal avançar en 
l’organització i l’eficiència dels serveis 
de neteja de la ciutat, i per això el nostre 
grup municipal ha reclamat millores en 
diverses ocasions. I la resposta que rebem 
sempre per part de l’equip de govern és 
que els problemes se solucionaran quan 
entri en vigor el nou contracte de neteja 
viària i de recollida de residus. 
Així doncs, sembla que el nou contrac-
te de neteja serà miraculós, al menys 
segons la percepció del PSC, donada la 
seva resposta a totes les nostres deman-
des envers la neteja. Plogui o no, tots els 
nostres carrers estaran ben nets! 
Un miracle que s’està fent de pregar, 
però, ja que la licitació del contracte es 
va iniciar ara fa un any i fa 5 mesos que 
hauria d’estar adjudicat.
I si bé és cert que tot indica que el nou 
contracte millorarà el servei, el nostre 
grup municipal definitivament no creu 
en els miracles, i estem convençuts que 
aquest nou contracte serà insuficient 
per acabar amb les queixes dels veïns. I si 
hem de pregar, millor fer-ho per dema-
nar que plogui!
Al nostre programa municipal vam 
proposar la posada en marxa del pro-
jecte “Dissabte, millorem la neteja del 
barri!” que consisteix a traslladar tots els 
serveis de neteja de l’Ajuntament a un 
barri, com a mínim cada sis mesos, per a 
realitzar-hi una neteja a fons. Una actua-
ció als diversos barris que aniria acom-
panyada d’accions de sensibilització a la 
ciutadania, cercant-ne la coresponsabili-
tat i fomentant el voluntariat cívic. 
Aquesta seria, al nostre parer, una solució 
eficaç i tangible que podria acabar amb 
el malestar de la ciutadania envers la 
neteja. 

Pep Mur i Planas
Portaveu Grup Municipal ERC- AG
www.pepmur.cat

Granollers, llarga 
trajectòria ambiental

Nou president, nou govern: 
cap al procés constituent

Contracte miraculós?
PSCCiU ERC-AG 
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