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Josep Vila
director del Cor Infantil

> 50 nois i noies de l’escola de Música 
Amics de la Unió han participat a 
l’òpera Otello al Liceu de Barcelona

> És la 4a vegada que els cors infantils 
de l’escola col·laboren amb aquesta 
institució

> Els hem acompanyat en una de 
les funcions per saber com viuen 
aquesta experiència

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: Carrer de Jaume Camp i Lloreda, el passatge situat entre 
la plaça de Maluquer i Salvador i el carrer de Santa Elisabet, al 
costat de la Biblioteca de Can Pedrals.

Jaume Camp i Lloreda (La Garriga 1917-Granollers 1993) va ser 
l’impulsor a la nostra ciutat d’algunes de les institucions culturals 
més importants de Catalunya, com Òmnium Cultural, que va 
fundar l’any 1969, i la Comissió Fabra. Com a polític va ser un ferm 
defensor de la democràcia i la justicia. Entre 1983 i 1987 Camp va 
ser regidor de l’Ajuntament de Granollers per CiU

Fotografia: Xavier Solanas

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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FIRA DEL DISC
Divendres 4 i dissabte 5 de març
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA D’ARTESANS
Divendres 4 de març, plaça de la Porxada
Divendres 18 de març, plaça de la Corona
De 8.30 h a 20.30 h

FIRA DE VI I FORMATGE
Dissabte 5 de març
De 9 a 21 h. Plaça de Lluís Perpinyà

ENCANTS SOLIDARIS
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de març
De 9 a 14 h. Plaça de Can Trullàs

ENCANTS SOLIDARIS
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de març
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà (excepte el dia 5, 
a la plaça Maluquer)

COL·LECTIU ARTESÀ 
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 5 i 19 de març
Tot el dia. Plaça de les Olles

GASTROTAPES. Ruta Granollers 
De l’11 al 26 de març 
Tot el dia. Restaurants de Granollers 

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS PER LA 
QUALITAT DEL VO. “Acostem el camp”
Dissabte 12 de març
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA DE PALMES I PALMONS
Del 16 al 19 de març
Tot el dia. Plaça de la Porxada

OPEN NIGHT GRANOLLERS 2016 
Divendres 18 de març 
De 20 h a 0 h. Illa de vianants 

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 19 de març
De 8 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS 
ELABORADORS DE CATALUNYA
Dissabte 19 de març 
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 26 de març
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA ABAC-GRA 
Brocanters, Antiquaris i Col·leccionistes 
Dissabte 26 de març
De 9 a 14 h. Parc Firal

El dia 2 de març 
es compleixen 30 
anys de la inaugu-
ració del pavelló 
de bàsquet del 
carrer de Girona. 
Aquest esde-
veniment coincidia amb el 55è aniversari del 
naixement del bàsquet a la nostra ciutat, en un 
partit de categoria femenina. Antoni Novoa era 
el president del CB Granollers que va impul-
sar la construcció d’aquest equipament en un 
moment en què el bàsquet granollerí jugava 
a la màxima categoria del bàsquet estatal. 
D’aquesta manera el CB Granollers deixava de 
jugar al Pavelló Municipal d’Esports on ho havia 
fet durant 26 anys.

30

“CHICHI” CREUS, BASE DEL 
CACAOLAT GRANOLLERS, EN UNA 
JUGADA DEL PARTIT INAUGURAL 

DEL PAVELLÓ QUE ES VA DISPUTAR 
CONTRA UNA SELECCIÓ DE 

JUGADORS CATALANS. 
AUTOR I FONS: 

PERE CORNELLAS/AMGR

Declaració conjunta dels Consell 
dels Infants i de Cooperació sobre 
infants refugiats desapareguts
Dos consells de la ciutat, el d’Infants i el de Cooperació, han 
treballat junts per explicar, en forma de declaració, la situació 
actual que passa la població refugiada davant les desaparici-
ons d’infants. El treball conjunt ha esdevingut una declaració 
sobre els 10.000 infants refugiats desapareguts. Una mostra 
de solidaritat i preocupació per part dels dos consells, una 
mostra més de la ciutadania fent-se escoltar.
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REPORTATGE

Granollers, ciutat per a tothom 
preparada per assolir nous reptes

Més de 500 accions s’inclouen en 
el Programa d’Actuació Municipal 
(PAM) 2015-2019 que es va presentar 
públicament aquest mes de febrer. 
El PAM és el full de ruta del govern 
de la ciutat per als propers anys on 
es marquen les prioritats d’actuació, 
derivats de deu eixos estratègics i 
deu projectes clau. L’acompliment del 
PAM es podrà anar seguint a través de 
www.granollers.cat/pam i cada any es 
farà una presentació pública davant 
la ciutadania per rendir comptes del 
treball municipal.

Més de 500 accions per dur a terme des d’ara 
i fins al 2019; 35 milions d’euros previstos 
d’inversió per poder-les executar. Aquestes 
són les grans xifres que defineixen el Progra-
ma d’Actuació Municipal (PAM) que ja està 
començant a aplicar el govern de la ciutat. Un 
document que és un compromís amb la ciu-
tadania, derivat del programa electoral gua-
nyador en les darreres eleccions municipals, el 
seguiment del qual es pot fer a través de www.
granollers.cat/pam. 
El PAM s’estructura en deu eixos estratègics 
i deu projectes clau i es substenta sobre dues 
idees centrals expressades per la primera tinent 
d’alcalde i coordinadora del document, Alba 
Barnusell: “volem una ciutat que defensi els 
drets socials, perquè ningú es quedi enrere; i, 
alhora, una ciutat moderna, atractiva, innova-
dora, amb oportunitats per a tothom, i oberta al 
món”. 

“Tornar a la ciutat els 30.000 llocs de treball 
que Granollers tenia abans de la crisi”. Aquest 
és el desig que va expressar el tinent d’alcalde 
Jordi Terrades en la presentació del PAM. Amb 
aquest objectiu es preveuen activar nous espais 
que generin oportunitats econòmiques i labo-
rals com el Pla Director del Circuit, gairebé 600 
hectàrees que es destinaran a usos industrials, 
de serveis, comercials, que han de contribuir a 
especialitzar el territori en la indústria vincula-
da al motor.

Espais de qualitat i cura del medi ambient

Una ciutat amb qualitat urbana i ambiental 
que afavoreixi el benestar de la ciutadania, un 
altre dels principis que inspiren aquest PAM i 
que es traduirà a seguir estalviant energia a la 
ciutat i als edificis municipals i alhora implantar 
projectes nous com l’Ecocongost, que intercan-
viarà calor entre les empreses dels polígons 

La Sala Francesc Tarafa 
va acollir la presentació 

del Programa d’Actuació 
Municipal que es 

desenvoluparà 
d’aquí al 2019

El PAM recull objectius i 
actuacions com reforçar el 
paper de Granollers com a 

ciutat de referència en el 
treball per la pau; promoure 

estratègies per impulsar 
polítiques de desenvolu-

pament econòmic com 
l’associació C17 ; o seguir 

creant espais de qualitat, com 
la urbanització de la part nord 

del carrer de Girona
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El treball en 
xarxa, la visió 

àmplia del 
territori, el 

compromís amb 
el medi ambient i 
la transparència, 

criteris 
d’actuació 
municipal

Roca Umbert s’ha de consolidar com 
un centre d’atracció del talent en l’àmbit 
de la cultura, la innovació i la creativitat

de Jordi Camp i Congost, per buscar una major 
eficiència energètica. Per millorar la qualitat de 
l’espai públic s’incrementarà fins als 70.000 m2 
l’illa de vianants i, entre d’altres, es continuaran 
ampliant voreres.

Plans de xoc i habitatge

Seguir acompanyant les persones que pitjor ho 
estan passant amb la crisi, continua sent una 
prioritat. Per aquest motiu, l’Ajuntament es 
planteja seguir fent plans de xoc, mesures ex-
traordinàries socials, formatives i de promoció 
econòmica (vegeu la pàg. 7). 
Conscients de la dificultat d’accedir a l’habitatge 
per a molta gent, l’Ajuntament abordarà un pla 
integral que faci una diagnosi de les necessitats 
d’habitatge social, de l’estat de conservació i de 
les mancances del parc immobiliari existent, 
així com dels instruments disponibles per asso-
lir l’accés a un habitatge en condicions assequi-
bles per a totes les persones.

Potenciar la Formació Professional

En matèria educativa, l’Ajuntament continuarà 
defensant l’oferta de les escoles bressol munici-
pals i de l’Escola de Música, que han patit reta-
llades en el seu finançament i que l’Ajuntament 
ha hagut de cobrir per no incrementar el cost 
per a les persones usuàries. Una altra de les 
prioritats és potenciar la Formació Professional, 

per adequar l’oferta formativa a la demanda de 
les empreses planificant a mig i llarg termini; 
seguir ampliant el nombre d’alumnes que fan 
FP dual, que combina l’aprenentatge en una 
empresa amb la formació acadèmica; incentivar 
la participació dels centres de FP en programes 
de mobilitat internacional; i seguir impulsant 
programes per a què els i les joves no abando-
nin els estudis prematurament i poder tornar 
a encaminar els qui els hagin deixat. A més es 
preveu convertir un centre públic d’FP en una 
centre integral i de referència de les famílies 
professionals que ofereixen. Finalment es vol 
posar en marxa un tercer centre públic de FP, 
en uns terrenys de la Bòbila, a tocar de l’estació 
de mercaderies i la perllongació del passeig de 
la Muntanya, en un sector que s’ha de desenvo-
lupar urbanísticament.

Els compromisos del PAM

Més enllà de les accions del PAM, l’alcalde 
de Granollers Josep Mayoral va explicar que 
després d’un últim mandat en què s’ha hagut 
de fer front a la crisi i evitar el desballestament 
dels ajuntaments, ara “s’obren nous temps a la 
ciutat”. En aquest sentit, Mayoral creu que “si hi 
ha una ciutat capaç d’atrapar aquestes oportu-
nitats, és la nostra”. Així, va expressar els cinc 
compromisos que guiaran el govern de la ciutat: 
l’equitat, els drets socials, el medi ambient, la 

CAN JONCH. Centre de Cultura per la Pau  
Carrer del Rec, 19, tel. 93 842 68 34 
voluntariat@granollers.cat
www.granollers.cat/voluntariat

OG_CARTELL_A4_INTEMPORAL.indd   1 17/09/14   10:52
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L’Ajuntament seguirà aplicant 
un pla d’eficiència energètica 
en els edificis municipals; 
continuaràdefensant l’Escola 
Municipal de Música, que ha 
patit retallades en el finança-
ment; i seguirà desenvolupant 
un nou model integrat de 
Formació Professional que 
permet treballar conjunta-
ment als sectors educatiu i 
empresarial.

qualitat i la cultura de pau. Entre les accions per 
lluitar contra la desigualtat, l’alcalde va anun-
ciar el deplegament del programa europeu de 
garantia juvenil per facilitar l’accés dels joves al 
mercat de treball. 

Actuacions a diferents barris

Quant a la millora dels espais públics va esmen-
tar que s’arranjarà l’espai lliure comprès entre 
el carrer Pallars, la perllongació del carrer Es-
teve Terrades i el camí de Can Bassa. A Grano-
llers Nord i al Lledoner es portarà a terme la re-
novació del carrer de Girona, entre el carrer de 
Francesc Ribas i el barri de Can Mònic. Al barri 
Congost, s’urbanitzarà el sector de darrera del 
pavelló poliesportiu. A la Font Verda s’estudiarà 
la possibilitat d’habilitar unes escales o rampa 
mecàniques al carrer de Carles Riba. A Sant 
Miquel, es farà la primera fase de la remode-

A www.granollers.cat/pam s’actualitzarà 
l’estat d’execució de les més de 500 accions 

del Programa d’Actuació Municipal

L’objectiu d’aquest mandat 
és desplegar el planejament 
del Pla Director Urbanístic 
del Circuit i captar inversions 
públiques i privades per 
fer-ho possible

lació de la plaça de Sant Miquel. I, a Palou, es 
construirà un nou camp de futbol en el mateix 
emplaçament de l’actual. També es farà la nova 
ordenació de la plaça de Barangé i l’entorn del 
camp de futbol del carrer Girona, entre d’altres. 
En relació al compromís de Granollers amb la 
cultura de pau, l’alcalde va assegurar que vol 
consolidar la secció catalana d’Alcaldes per la 
Pau i que tingui la seu a Can Jonch.

Captar i organitzar esdeveniments

Entre les noves oportunitats, Mayoral va desta-
car que cal consolidar Granollers com a des-
tinació de turisme esportiu. En aquest sentit 
s’inscriu la petició que ha fet la ciutat per acollir 
el Mundial d’Handbol femení de 2021 (més 
informació a la pàg.11) o noves ofertes com un 
museu de l’handbol. Un altre pol d’oportunitats 
serà Roca Umbert concebut com un “gran 
districte cultural” on s’urbanitzaran carrers i 
places que s’obriran a la ciutat. 
En temes educatius, Josep Mayoral va explicar 
que es desplegarà l’oferta de graus universitaris 
i nous cicles formatius de grau superior a Gra-
nollers amb un acord amb la Universitat de Vic. 
Per seguir garantint la convivència es disposarà 
de l’oficina de suport a les comunitats de veïns, 
per identificar problemes i compartir solucions. 
Mayoral va insistir en el compromís de fer cada 
vegada més transparent la gestió municipal, 
posant totes les dades a disposició de la gent. 
Respecte a la política social va anunciar que 
s’estendrà a tot Granollers el projecte Radar, 
d’acompanyament a persones grans que viuen 
soles amb la implicació del veïnat del barri. 
L’Ajuntament continuarà fent aliances amb 
altres municipis per promoure l’economia i 
reivindicar millors infraestructures; i amb el go-
vern de Catalunya per fer possible el nou edifici 
de Policlínica o l’ampliació de l’hospital per a 
malalts mentals. 
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ACTUALITAT

El Pla de xoc de 2015 ha donat un 50 % més 
d’ajuts per atendre la pobresa energètica

El Consell Econòmic i Social de Granollers ja 
coneix el balanç del Pla de xoc de 2015 pel qual 
l’Ajuntament havia previst un total d’1,5 mi-
lions d’euros, assignats gràcies al bon resultat 
pressupostari de les finances municipals. Les 
mesures extraordinàries del Pla de xoc de 2015 
van ser aprovades per unanimitat en el Ple del 
mes de març de 2015.
Pel que fa als fons gastats, cal destacar que 
hi ha dues partides que s’han hagut de suple-
mentar per atendre la demanda. Ha estat el cas 
de l’import destinat a pobresa energètica que 
inicialment comptava amb 20.000 euros i, final-
ment, se n’han gastat 30.355 euros (un 51,77 % 
més), per fer front al pagament de les despeses 
de llum, aigua i gas. Aquests ajuts atorgats han 
beneficiat 494 persones de 134 famílies. Tam-
bé en matèria d’habitatge s’han donat 85 ajuts 
(35.953 euros) per atendre despeses urgents 
relacionades directament amb la continuïtat de 
les famílies a les llars. 

Més ajuts per contractar joves

La segona partida que ha requerit més diners 
són les subvencions a les empreses per con-
tractar joves menors de 30 anys residents a 
Granollers, per a la qual hi havia inicialment 
45.000 euros i se n’han gastat  53.185,20 € (un 
18,19 % més) corresponents a 13 contractes. 
1.063.500 euros, la partida més gran del Pla de 
xoc, correspon a la contractació directa de per-
sones aturades de llarga durada que ha bene-
ficiat 101 persones durant 6 mesos, que han fet 
feines d’interès general per a la ciutat. D’altra 
banda s’han subvencionat a empreses 6 contrac-

tes de persones més grans de 45 anys residents 
a Granollers per valor de 28.538,40 euros. 
Respecte les beques de menjador i ajuts so-
cials, se n’han atorgat 41, només un 33 % de 
la partida prevista, ja que amb aquests diners 
s’atenen casos sobrevinguts al llarg del curs, no 
coberts per processos ordinaris o per com-
plementar les beques que atorga el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. Per contra s’han 
donat 57 beques d’escoles bressol, correspo-
nents a la totalitat de la partida prevista, 50.000 
euros; s’han donat 203 ajuts per a la compra 
de material escolar d’alumnat de secundària; i 
s’han subvencionat 13 centres educatius públics 
de primària i secundària amb 30.000 euros per 
fer possible la compra de llibres, material esco-
lar i altres despeses.
Una de les novetats d’aquest últim Pla de xoc ha 
estat oferir suport psicològic professional a in-
fants i adolescents de famílies proposades pels 
equips dels serveis socials i docents. En aquest 
sentit s’han fet 373 sessions de teràpia.

Altres ajuts a empreses

Dins del capítol de subvencions a les iniciatives 
empresarials, s’ha finançat el 100% del cost dels 
interessos dels préstecs atorgats per una entitat 
financera a 4 nous projectes empresarials de 
Granollers, que han estat acompanyats pel Ser-
vei d’Emprenedoria de Can Muntanyola. Altres 
14 projectes corresponents a persones desocu-
pades que han iniciat un negoci propi han estat 
subvencionats per valor de 32.436,10 euros.
Pel que respecte a la formació a joves sense 
l’ESO es va fer un curs d’escenografia i sonorit-
zació a 18 alumnes, amb l’objectiu que aquests 
joves puguin accedir als programes de qualifi-
cació professional inicial, per millorar la seva 
ocupació i/o el seu retorn al sistema educatiu.
Finalment es va atorgar subvencions nomi-
natives a entitats del Tercer Sector, que fan 
programes per pal·liar els efectes de la crisi 
en les persones més desfavorides. En concret 
han estat Creu Roja, amb 10.000 euros; APADIS, 
amb 6.000 euros i El Xiprer, amb 15.000 euros.
Les mesures extraordinàries contra la crisi que 
formaran part del Pla de xoc de 2016 es pre-
veuen aprovar en el proper Ple del mes de març.
L’Ajuntament de Granollers ha aplicat ja quatre 
plans de xoc consecutius en els quals s’han 
invertit 5 milions d’euros.

Aquest mes de 
març s’aprovarà 

un nou paquet 
de mesures 

extraordinàries 
contra la crisi 

per valor d’1,5 
milions d’euros

En l’últim Consell Econòmic 
i Social de Granollers es va 
donar compte de com s’havien 
distribuït definitivament el 
milió i mig d’euros del Pla de 
xoc de 2015
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8
9.30 a 13.30 h. Jornada
III Networking de dones emprenedores
Amplia la teva xarxa de contactes i 
estableix sinèrgies professionals 
Org. Assoc. de dones EmpentaGranollers 

9 a 14 h. Formació bonificada
Gestió eficient de Persones (RRHH) 
per a PIMEs 
Cambra de Comerç

9
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Utilització simple i eficient del certi-
ficat digital, signatura electrònica i 
facturació electrònica a l’empresa
Eines i mecanismes per facilitar la seva 
implantació
Granollers Mercat

10
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament
Granollers Mercat

14
9.30 a 12.30 h. Formació Empresa 
i emprenedoria
Protecció de Dades en Xarxes socials
La presència a les xarxes socials és una 
necessitat per a l’empresa però com 
podem protegir la nostra privacitat?
Punt Tic - Granollers Mercat

16
9 a 15 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Avalua les idees de negoci amb el 
mètode “Business Canvas Model”
Converteix una idea en un bon model 
de negoci
Granollers Mercat

17
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

21
9.30 a 12.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Mailchimp 2: Optimitza l’enviament 
dels teus butlletins
Millora el teu rendiment de les campanyes 
e-mailmarqueting
Punt Tic - Granollers Mercat

30
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Treballa el teu elevator pitch amb tèc-
niques de visual thinking i l’ajuda de 
vídeos. De primera impressió, només 
n’hi ha una!
Aconsegueix l’atenció en un temps òptim
Granollers Mercat

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

Març 2016

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

1
14 a 17 h. Formació
El teu comerç a Instagram
Promociona el teu negoci a la xarxa social 
que ha crescut més ràpidament
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificada
Gestió eficient de Persones (RRHH) 
per a PIMEs 
Donar a conèixer totes les utilitats dels 
dispositius mòbils i augmentar així la seva 
coordinació i productivitat personal 
i d’equips
Cambra de Comerç

10 a 14 h. Programa d’acompanyament

Millora el màrqueting 
digital del teu comerç
Coneix totes les possibilitats que 
t’ofereixen les xarxes socials per 
incrementar les teves vendes

Granollers Mercat

2
9,30 a 12,30 h. Formació
Mailchimp per emprenedors 
L’ E-mail màrqueting per a emprenedors
Granollers Mercat

3
9,30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

4
9 a 14 h. Formació bonificada 
de 15 hores
El Quadre comandament 
Implantar un QCI per indicadors a 
l’empresa. Millorar els coneixements en 
matèria de gestió i direcció empresarial
Cambra de Comerç

10 a 14 h. Formació bonificada 
de 12 hores
Meetings Skills: Atrévete a dar el salto 
y participar más en reuniones 
Help professionals build more confidence 
and skills in  meetings.
Cambra de Comerç

7
9 a 14 h. Formació bonificada 
de 10 hores
Gestió personal i d’equips amb 
dispositius mòbils
Donar a conèixer totes les utilitats dels 
dispositius mòbils i augmentar així la seva 
coordinació i productivitat personal 
i d’equips
Cambra de Comerç

9.30 h. Trobada Cambra 
Prevenció de Riscos Penals: La nova 
figura del “Compliance Officer”, 
el responsable de l’acompliment 
normatiu a l’empresa
Cambra de Comerç
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Els Bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Granollers, organitzen una jornada amb 
l’objectiu d’animar la ciutadania a donar sang, sota el lema “Els Bombers 
t’acompanyen a donar sang”. 
L’autobús del Banc de Sang i Teixits ja és ben conegut a la ciutat, ja que 
periòdicament, cada segon dimarts de mes, el podem trobar a la plaça de 
Can Trullàs. Aquest mes de març, extraordinàriament, el vehicle vindrà 
el dissabte 5 de març, en lloc del dimarts 8, a la plaça de l’Església, amb 
motiu de la campanya impulsada juntament amb els Bombers. 
Durant tot el dia, de 10 a 2 i de 5 a 9, hi haurà un inflable per als més 
petits i al migdia els Xics de Granollers faran un taller d’iniciació als 
castells. A la plaça hi haurà exposats alguns vehicles, com l’antic ca-
mió autoescala dels bombers de Mataró o un altre d’extinció forestal. A 
més, també serà possible emprovar-se la roba que es posen per treba-
llar, els anomenats equips d’intervenció. La campanya “Els Bombers 
t’acompanyen a donar sang” arribarà a una vintena de ciutats. La darrera 
edició va permetre superar el miler de donacions en una setmana. 

Dissabte 5 de març, vine a donar sang 
amb els Bombers, a la plaça de l’Església

Campanya de manteniment, poda i substitució de 
l’arbrat
Coincidint amb l’hivern podem observar que 
en els carrers i places de Granollers s’hi fan 
operacions relacionades amb el manteni-
ment de l’arbrat. Al voltant de 2.500 arbres, 
dels 18.500 que hi ha a la ciutat, es poden, 
se’ls redueix la capçada o se li fa algun tipus 
d’activitat de formació i manteniment per 
educar l’arbre jove (es corregeixen males 
formacions, es vetlla per la seguretat, cercant 
l’equilibri per a què tingui una estructura sòli-
da i adaptada a l’espai disponible).
Altres vegades l’esporga s’ha de fer perquè a 
la ciutat hi conviuen arbres que no són ade-
quats per al lloc que estan plantats. Són ar-
bres que es van fent grans i que cada vegada 
estan més a prop de balcons o finestres, que 
toquen cables, que no deixen passar la llum, 
tapen semàfors, etc. De vegades són arbres, 
com les moreres, les mèlies o les troanes, que 

deixen caure fruit i, per tant, embruten vore-
res i portals. En ocasions, la tala és una opció 
en espècies amb arrels molt agressives que 
destrossen canonades de clavegueram a la 
recerca d’aigua i nutrients o que rebenten el 
paviment buscant aire. També s’eliminen els 
arbres estructuralment insegurs, malmesos 
per antigues ferides de poda. 
A més de podar i talar ocasionalment, 
l’Ajuntament substitueix anualment 300 arbres, 
talats l’any anterior, i els canvia per espècies 
que s’adapten millor al medi urbà. Pot ser que 
quan es planten aquests nous arbres donin 
sensació visual d’empobriment però a la llarga 
permetrà gaudir d’arbres més sans i més sem-
blants als que trobem a la natura. En cinc anys 
tindrem un arbrat més adaptat a les caracte-
rístiques de l’espai urbà i molt més sostenible 
quant a futures podes i tractaments.

El dimecres 9 de març, de 9 a 2 del migdia, amb 
motiu de la celebració del Dia Mundial del Glau-
coma, tothom qui ho vulgui es podrà prendre la 
pressió ocular així com rebre consells i informa-
ció sobre aquest trastorn. 
La valoració de la pressió intraocular la farà 
un oftalmòleg i el punt d’atenció se situarà a 
la plaça de Perpinyà. Allà mateix es reparti-
ran tríptics i, si cal, es derivarà la persona a 

l’especialista. La iniciativa s’inscriu en les 
Jornades de Prevenció del Glaucoma que 
promou la Fundació Agrupació, entitat amb la 
qual l’Ajuntament de Granollers té un conveni 
per a l’organització d’activitats de promoció de 
la salut. 
El glaucoma afecta 60 milions de persones a 
escala mundial. Segons l’OMS, és una de les 
primeres causes de ceguesa.

Jornada de 
prevenció 
sobre el 
glaucoma
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Quines garanties s’ofereixen als propietaris?
Assegurança per cobrir la renda i per garantir l’acompanyament 
legal en cas d’impagament

Quins requisits han de complir els sol·licitants de lloguer?
Ser major d’edat. No disposar d’un habitatge en propietat, o del 
seu dret d’ús i gaudi 
Tenir ingressos regulars suficients per poder pagar un lloguer 
(la renda de lloguer no podrà representar més del 30% dels 
ingressos de la unitat familiar/convivència demostrables)

Com ho he de fer?
Inscrivint-me al Registre de sol·licitants d’habitatges amb 
protecció oficial

Per a més informació demaneu hora a Granollers Promocions 
C. de Sant Jaume, 16-26, 5a planta (Despatx 501) de Granollers. 
Tel. 93 860 12 00 i www.granollers.cat/urbanisme-i-habitatge

JORNADES DE PORTES OBERTES

a les escoles bressol i llars d’infants

Curs 2016 / 2017

ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS

EBM Giravoltes 
Ctra. de Caldes, 52  
93 861 65 65
Dilluns 18 d’abril, de 18 a 20 h 

EBM El Teler  
C. Corró, 349   
93 849 64 40
Dilluns 25 d’abril, de 18 a 20 h

EBM Tortuga
C. Garrotxa, 8
93 870 93 52
Dimecres 27 d’abril, de 18 a 20 h

ESCOLES BRESSOL I LLARS 
D’INFANTS PRIVADES

LLI L’Alzina 
C. Corró, 187 (Cant. Berenguer III, 3)
93 849 52 84
Dissabte 20 de febrer, de 10 a 13 h
Dissabte 12 de març, de 10 a 13 h

LLI Mare de Déu de Fàtima
Ctra. de Caldes, 19
93 849 38 83
Dijous 17 de març a les 17.30 h

EB Els Rossinyols
C. Menéndez Pelayo, 2-4-6
93 870 84 76
Visites concertades

EB Els Barrufets
Pl. Espanya, 52-56
93 013 91 01
Dissabte 12 de març, de 10.30 a 13 h

LLI El Món Màgic 
C. Vallès, 39 - Francesc Macià, 60
93 870 68 99
Dissabte 2 d’abril, de 10 a 13 h

LLI Xerric-Xerrac 
C. Bruniquer, 5, baixos
93 879 48 48
Visites concertades

LLI El Petit Príncep 
C. Corró, 159-161
93 840 32 09
Dissabte 12 de març, de 10 a 13 h

LLI Pinotxo 
C. Josep M. de Segarra, 25
93 879 33 50
Dissabte 2 d’abril, de 10 a 13.30 h
Visites concertades durant el curs

Vols llogar un pis 
a bon preu a 
Granollers? 

Tens un pis per llogar 
a Granollers i vols 
fer-ho amb garanties?
La Borsa de mediació per al lloguer us posa 
en contacte per assessorar-vos, formalitzar el 
contracte i fent-ne el seguiment. 
És un servei municipal gratuït.
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El millor moment de l’handbol femení a Grano-
llers suma un al·licient per seguir creixent en 
en el futur: la petició de la ciutat d’organitzar el 
Mundial d’Handbol femení per a 2021.
El Club Balonmano Granollers és un dels cinc 
únics clubs d’handbol d’Europa, i l’únic a l’Estat, 
que té els dos equips sèniors jugant a la màxi-
ma categoria. El primer equip femení fa dues 
temporades que juga a la Divisió d’Honor i el 
segon equip competeix aquesta temporada a la 
Primera Nacional Plata. A més, cal sumar un 
altre equip sènior femení, un juvenil, dos cadets, 
un infantil, un aleví i un benjamí, 9 equips de 
fèmines en total. Aquestes dades reflecteixen el 
compromís del Club Balonmano Granollers amb 
la promoció de l’handbol femení en els darrers 
anys que, juntament amb l’experiència a orga-
nitzar esdeveniments com la Granollers Cup 
i el Mundial d’Handbol masculí de 2013, són 
una aposta ferma per intentar assolir aquest 
torneig. 

Candidatura mediterrània

Granollers lidera aquesta candidatura a la qual 
s’hi ha sumat Castelló de Plana i Lleida, amb-
dues amb equips femenins militant a la Divisió 
d’Honor Plata, i Tarragona, ciutat que organit-
zarà els Jocs del Mediterrani de 2017 i que en 
el seu territori hi ha tradició d’equips femenins 
d’handbol (Amposta, Ascó, Tortosa...). Aquesta 
candidatura de l’arc mediterrani s’enfrontarà a 
Rússia, Hongria i Noruega-Dinamarca per ser 
escollida seu del Mundial. L’anunci de qui serà 
la guanyadora es coneixerà aquest estiu durant 
els Jocs Olímpics de Río de Janeiro. El mes de 

Granollers demana organitzar 
el Mundial d’Handbol femení de 2021

maig s’hauria de tancar el document que reculli 
el detall de la candidatura que haurà de valorar 
la Federació Internacional d’Handbol després 
que la Real Federación Española de Balonmano 
la presenti i defensi. 

Temps per buscar recursos

La celebració del Campionat del Món Femení 
de 2021, que es jugaria la primera quinzena de 
desembre, preveu una participació de 24 equips, 
de cinc confederacions, més la participació 
directa de la selecció amfitriona.
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral ha 
explicat que la candidatura de Granollers ha 
de ser “competitiva i forta”, i que hi ha temps 
per buscar espònsors i recursos per cobrir el 
pressupost estimat al voltant dels 5 MEUR. 
“Estic convençut que hi haurà internacionals 
de Granollers en aquest Mundial”, ha assegurat 
l’alcalde Josep Mayoral. 

Aquest estiu 
sabrem si la 
candidatura 
conjunta de 
Granollers, 

Castelló de la 
Plana, Lleida 

i Tarragona 
acollirà el 

Campionat del 
Món

De l’11 de març a l’11 de maig, es pot fer efectiu el pagament de:

• Taxa per les entrades de vehicles a través de les 
 voreres o dels terrenys de domini públic (guals)
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica (circulació)
Les entitats financeres on es pot pagar, amb el corresponent avís de pagament són:

CatalunyaCaixa • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA • ServiCaixa - Caixa-
Bank “la Caixa” • Santander Central Hispano • Banc Sabadell • Bankia, SA

Els càrrecs dels rebuts domiciliats el 11/04/2016

Calendari fiscal | 2016

A l’esquerra, jugada del 
primer equip femení del BM 
Granollers; a la dreta, acte de 
presentació de la candidatura
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DIMECRES 2 DE MARÇ

A partir de les 10.30 h. UGT-VO
10.30 h. “Treu suc de la conciliació”, amb Aida 
Ruiz, directora Fundació Aurèlia Capmany 
12 h. “Protecció social i dona”, amb Isabel 
López , defensora del delegat de la UGT Cata-
lunya
Inscripció prèvia al tel. 93 870 42 58

DISSABTE 5 DE MARÇ

21 h. Teatre de Ponent
Trio Satz. Música de cambra amb instruments 
originals

20.30 h. Teatre Auditori de Granollers
Performance amb Estel Ibars, M. José Con-
de, Mariona Vega i Nora Baylach 

21 h. Teatre Auditori de Granollers 
Només són dones. Amb Míriam Iscla, Maika 
Makovski i Sol Picó

DIUMENGE 6 DE MARÇ

Acte central del 
Dia Internacional de les Dones 
12 h. Plaça de la Porxada
Mantra de la dona, lectura del mani-
fest, performance i entrega dels premis 
de l’XI Concurs de Cartells i del Certamen 
Literari De dona a dona. 
Exposició de cartells 
Exposició “El feminisme està de 
moda”, fotografies de Júlia Perelló

DIMARTS 8 DE MARÇ

De 9.30 h a 13.30 h. Centre de Serveis a les 
Empreses Can Muntanyola 
III Networking de Dones Emprenedores 
Inscrip. prèvia: www.canmuntanyola.cat

16 h. Escola Municipal del Treball 
“Sóc dona i treballo de... Professions mas-
culinitzades”. Modera: M. Eugènia Marin, 
tècnica en Polítiques d’Igualtat de Gènere

17 h. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Les Tertúlies de l’Arxiu: “El treball de la 
dona a la fàbrica”

21 h. Teatre de Ponent
Dones sonores. Amb Gemma Reguant

12 h. Plaça de la Porxada 
Performance 

DISSABTE 12 DE MARÇ

20 h. Tèrmica de Roca Umbert. Façana
Exposició “Dones a la fàbrica”, visita a 
càrrec d’Anna Maimir i Òscar Turull, 
llicenciats en història

21 h. Teatre de Ponent
Mulliers. Cia Endinsart. Dir.: Jaume García

DIUMENGE 13 DE MARÇ

De 12 a 14 h. Escola Pia. Edifici Secundària
Xerrada. “Eduques igual els teus fills que 
les teves filles?” 
A càrrec de la Taula d’Igualtat de Gènere

19 h. Teatre de Ponent
Mulliers. Cia. Endinsart. Dir.: Jaume García 

DIJOUS 17 DE MARÇ

19 h. Biblioteca Roca Umbert
24 hores a la vida d’una dona, de Stefan 
Zweig. Club de lectura 

DISSABTE 19 DE MARÇ

De 10.30 h a 14.30 h. Espai d’Arts de Roca 
Umbert
“Alex a Granollers”. Taller visual i perfor-
matiu de la teoria queer (per a públic major 
d’edat). Amb Nataly Prada, artista

EXPOSICIONS

De l’1 al 16 de març. Gra
Exposició de l’XI Concurs de Cartells del 
Dia Internacional de les Dones

Del al 8 al 20 de març
Hospital de Granollers
Del 21 al 31 de març. Bibl. Can Pedrals
“El feminisme està de moda” 
Fotografies de Júlia Perelló

A partir del 12 de març, cada cap de setma-
na. Tèrmica de Roca Umbert. Façana
Ds., de 18 a 20 h i dg.,d’11 a 13 h
Exposició “Dones a la fàbrica”

ALTRES

De l’1 al 31 de març
Document del Mes de l’Arxiu
Entrevista a una extreballadora de la 
fàbrica Roca Umbert
Més info: www.granollers.cat/arxiu

A partir del 8 de març
“Dones i espai públic” 
Fotos històriques de 1880 a 1940 
http://arxiufotografic.granollers.cat

El diumenge 6 de març se celebra a Granollers l’acte cen-
tral del Dia Internacional de les Dones. La Porxada acollirà 
la lectura del manifest a càrrec de la Taula d’Igualtat de 
Gènere, per recordar que encara queda molta feina per 
fer a l’hora de visibilitzar i valorar el paper de la dona a la 
societat. L’activitat es complementarà amb una performan-
ce amb estudiants de l’INS Celestí Bellera i el lliurament 
dels premis de l’11è Certamen Literari De dona a dona i del 
Concurs de Cartells. També es podran veure les fotogra-
fies de Júlia Perelló amb la mostra “El feminisme està de 
moda”, en què han participat dones vinculades als grups 
d’ajuda al maltractament i d’enfortiment personal del 
CIRD. El Centre d’Informació i Recursos per a Dones és el 
servei municipal que impulsa una programació que uneix 
formació, treball, música, teatre, fotografia, literatura, 
educació, memòria... , entre els dies 2 i 17 de març. 

Més info: Centre d’Informació i Re-
cursos per a Dones. Tel. 93 842 67 14. 
www.granollers.cat/igualtat
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La Sala de Concerts Nau B1 de Roca Umbert 
presenta una programació amplia i diversa. Des 
del 20 de febrer la B1 ha estrenat un nou con-
cepte i una nova etapa. D’una banda, la gestió és 
municipal amb la implicació de persones i enti-
tats vinculades a l’àmbit musical. D’altra banda, 
la Sala de Concerts programa els dissabtes, 
música en viu. Una programació estable que po-
tencia el talent musical local i comarcal, a càrrec 
de grups emergents i d’altres més consolidats 
que seran els teloners dels caps de cartell, grups 
i artistes del panorama musical del moment; 
sense oblidar la programació familiar. En acabar 
els concerts, la música continuarà sonant a la 
B1 fins a les 3 hores a càrrec de disc jockey de la 
comarca.
L’11 de març arriben a la B1 Els Catarres, una de 
les bandes més populars i estimades del mo-
ment. El grup ha sabut elaborar un segell propi: 
sonoritat acústica a mig camí del folk i el pop, 
combinada amb ritmes ballables.
Acompanyaran Els Catarres, el grup del Baix 
Montseny i Maresme, Raska, que portaran el ser 
ska festiu.
I el 19 de març serà el torn dels Strombers, que 
han esdevingut un referent de les festes populars 
arreu de Catalunya. Les seves cançons homenat-
gen la cultura popular amb el seu so inconfusible 
i festiu. Els Showarma i Els Falafels oferiran el seu 
directe alegre i contundent.
La Nau B1 és una sala concebuda per sumar 

estils musicals i implicar a la programació el 
Teatre Auditori de Granollers, el Gra, les escoles 
de música, les entitats, les associacions i els mú-
sics que hi trobin el seu espai. La programació 
d’aquesta primavera és variada i diversa, la po-
deu consultar a la contraportada del butlletí. Una 
programació que no oblida el públic familiar amb 
Landry el Rumbero, el 2 d’abril, el Festival infantil 
de música: Minibeat, durant tot el diumenge 24 
d’abril i els Somnis de Sorra el 28 de maig.

Música en viu els dissabtes a la Sala de 
Concerts Nau B1 de Roca Umbert

The Crab Apples han tancat 
l’acte de presentació de la 
nova etapa de la Nau B1

Milers de documents dels anys 1900 a 1990: 
2.000 fotografies, 4 pel•lícules en super 8, 2 
vinils, 3.000 postals, 1.900 estampes religioses, 
un conjunt aproximat d’1 metre de documents 
i un nombre indeterminat de programes de mà 
de cinema, cromos, cartells i dibuixos, en-
tre d’altres. Aquest és el contingut de la nova 
Col•lecció Josep Bosch Ganduxer de l’Arxiu 
Municipal de Granollers, donada pels germans 
Rafael, Montserrat, Margarita, Jordi, Neus i 
Maria Rosa Bosch Ganduxer.
Josep Bosch i Ganduxer, fill de Granollers, havia 
estat fuster ebenista i un gran col•leccionista 
de rellotges, discos, fotografies, postals i altres 

La família Bosch Ganduxer fa donació a l’Arxiu i al Museu
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objectes, entre els quals, obres artístiques 
d’Amador Garrell i Soto, amic seu. Destaquen: 
dibuixos originals utilitzats com a grafisme, 
per editar publicitat de diversos comerços 
de Granollers, plaques de vidre d’anuncis de 
comerços de la ciutat;  retrats d’estudi del 
fotògraf Josep Bosch i Comas...
La família ha formalitzat la donació al Mu-
seu de Granollers de 22 pintures i dibuixos 
d’Amador Garrell Soto. Aquestes donacions, a 
més de contribuir a incrementar el patrimoni 
local, complementen el testimoni artístic de 
l’obra del granollerí Amador Garrell, l’any del 
centenari del seu naixement.
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La vida de diverses famílies de Granollers i altres 
pobles de la comarca s’ha vist alterada entre finals 
d’any i principis d’aquest. La raó: la participació 
dels seus fills i filles, una cinquantena en total, a 
l’òpera Otello, de Giuseppe Verdi, que entre gener 
i febrer s’ha presentat al Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona. Una adaptació de la tragèdia de William 
Shakespeare estrenada a Berlín l’any 2010 que no 
ha deixat a ningú indiferent, amb una posada en 
escena espectacular i un protagonisme indiscutible 
dels nois i noies, amb edats entre els 8 i els 16 
anys, que actuaven en tres dels quatre actes que té 
de l’obra.
Aquesta és la quarta vegada que els cors infantils 
de l’Escola de Música Amics de la Unió de Gra-
nollers participen en una producció de la prime-
ra institució lírica del país. Van debutar amb El 
cavaller de la rosa (2009-10) i van seguir amb 
Cavalleria rusticana / Pagliacci (2010-11) i Tosca 
(2013-14). Per en Josep Vila, director de l’escola 
i del Cor Infantil, això suposa “un premi, un re-
coneixement a la feina que fem i una oportunitat, 
un regal a les vides d’una pila de nens dels nostres 

 
Aquests són els nois i noies, alumnes de l’Escola 
de Música Amics de la Unió de Granollers, que 
han participat a l’òpera Otello, de Verdi, presentada 
entre gener i febrer al Gran Teatre del Liceu de 

cors –Infantil, Petits Cantors, Inicis...– que de 
segur que els marcarà, en un grau o altre”.
El procés de preparació d’una òpera com aquesta 
és llarg i feixuc. Al novembre es feia el càsting 
infantil, amb una premissa important: l’alçada. 
La producció demanava nens i nenes que no 
passessin d’una certa alçada, i també un grup 
d’adolescents. “En Josep va fer una ratlla amb 
llapis a la paret, si no la superaves, hi podies anar”, 
explica la Núria Sagalés, de 13 anys, que amb 
aquesta és la segona vegada que canta al Liceu.

Conciliar els estudis amb els assajos 
i funcions

La gran majoria de nois i noies de l’escola vol-
drien cantar al Liceu, però el seu desig ha de 
coincidir amb la voluntat de les famílies, que han 
de veure clar que els possibles entrebancs es veuen 
superats pels avantatges, per l’oportunitat personal 
i musical que representa. Moltes hores d’assaig 
–en plenes vacances de Nadal–, anar a dormir 
tard –les funcions entre setmana acabaven a les 11 

REPORTATGE

El paper de 
la família és 

clau a l’hora de 
donar suport i 

acompanyar el 
fill o filla en una  

experiència  
com aquesta 

Al Liceu amb el Cor Infantil

Barcelona. És la 4a vegada que els cors infantils 
de l’escola canten en una producció d’aquesta 
institució; l’any que ve ho faran a l’òpera Werther. 
Els hem acompanyat en una de les funcions. 
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Josep Vila, director del cor: 

“Participar a l’òpera Otello 
és un reconeixement a la feina que fem 

i un regal a la vida dels nens dels nostres cors”

de la nit–, els viatges en bus, una pila de sopars i 
dinars d’entrepà i carmanyola..., tot plegat, s’ha de 
conciliar amb les classes a l’escola o a l’institut i 
l’activitat acadèmica, que segueix amb la mateixa 
intensitat, si bé “a vegades, com que els mestres 
ho sabien, ens disculpaven i ens deixaven entregar 
els deures l’endemà”, explica la Júlia Ginestet, 
d’11 anys. 
“Sí, és una experiència, però també una feina-
da, unes setmanes d’estrés i d’anar cansat, però 
l’esforç es veu compensat, tornaria a repetir; de 
fet, tinc l’esperança que tornin a necessitar joves 
en la propera producció”, diu en Narcís Nogué, 
de 16 anys, que ja va fer Cavalleria rusticana i que 
guardarà “un gran record d’Otello”, una expe-
riència que “pots posar al currículum, que és un 
plus i que permet posar a la pràctica tota la teoria 
musical apresa”.
Treballar amb el Liceu suposa un “altíssim ni-
vell d’exigència: la fidelitat a la partitura ha de 
ser absoluta i hi ha un equip de gent, a més del 
director, que vetlla perquè sigui així”, explica en 
Josep Vila. El tracte que es dóna als nois i noies és, 
en tot moment, “de professionals, se’ls demana el 
mateix que al cor d’adults o que als solistes”. Així 
ho confirma la Marta Carbonell, mare de dues 
membres del Cor Infantil i que cada dia ha acom-
panyat el grup en aquesta aventura. “És maco veure 
com es construeix un espectacle des de zero i com 
ha evolucionat des del primer dia fins a la darrera 
funció: al principi estaven tensos, en canvi aquests 
últims dies estan més relaxats i disfruten actuant”. 
El fet que els personatges principals els interpretin 
cantants diferents en funció del dia, ha fet patir 
una mica els nois i noies del Cor Infantil: “En una 
escena que amaguem Otello, algun solista es movia 
molt i algun altre molt poc; cada cop ha estat dife-
rent”, explica la Mireia Sagalés, de 15 anys.

Posar-se a la pell de nens refugiats

L’acció d’aquest Otello del segle XXI se situa en un 
camp de refugiats, una adaptació arriscada que ha 
provocat comentaris de tota mena. De fet, si en els 
primers assajos costava posar-se a la pell dels nens 
i nenes refugiats, un cop caracteritzats per l’equip 
de vestuari i maquillatge, els joves cantaires trans-
formaven el seu gest i expressió d’acord amb el 

Treballar amb el 
Liceu suposa un 

altíssim nivell 
d’exigència. 

El tracte que es 
dóna als nois 
i noies és de 

professionals 

personatge interpretat. Cadascun tenia un cover 
o doble que havia de fer els mateixos moviments 
a l’escenari i amb qui compartia vestuari, o sigui 
que el grup de cinquanta s’ha dividit en dos i s’ha 
alternat en els assajos finals i en les 9 funcions, 
cosa que ha alleugerit la hores de dedicació.
La Carla Gómez i la Mariona Salamero, de 8 anys 
d’edat, són de les més petites del grup. Totes dues 
van tenir clar que hi volien participar “perquè 
el Liceu és un gran teatre” i perquè “hi hem fet 
molts amics”, no només entre els companys i el 
cor professional d’adults del mateix Liceu, sinó 
també entre tot el seu equip de caracterització. 
Per l’Eva Vilchez i la Mon Vives, de sastreria, 
els nens i nenes han estat “superbé, educats, 
endreçats, curosos en la feina i hi ha hagut una 
bona relació entre els nois més grans i els petits”. 
Aquesta oportunitat de barrejar edats també és 
ben valorada per en Josep Vila, que ho veu com 

Els nois i noies amb qui hem 
parlat en aquest resportatge, 

caracteritzats de refugiats 
i a punt de sortir a escena. 

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix: Clàudia Roca, Narcís 

Nogué, Júlia Ginestet, Mario-
na Salamero i Carla Gómez.

Al mig, el Cor Infantil amaga  
el protagonista de l’òpera, 

Otello, en una de les escenes.

A sota, Marta Carbonell, 
enmig de les seves filles, 

Mireia i Núria Sagalés. Totes 
tres han viscut intensa-

ment l’experiència, com a 
mare acompanyant i com a 

cantaires.  
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un fet a “potenciar” dins de l’escola de música, 
pels lligams que estableixen i pel fet que facilita 
l’adaptació quan, per exemple, els petits comencin 
al Cor Infantil. 
Una altra característica de treballar en un òpera 
de primer nivell com aquesta és que en un assaig 
pots sentir com es parlen amb normalitat diversos 
idiomes, perquè hi participa gent de tot el món. 
El primer dia una de les responsables d’escena, 
alemanya, va explicar tot l’argument d’Otello en 
anglès perquè els nois i noies es posessin en si-
tuació, mentre un altre responsable els ho traduïa 
al català: “Tot i la barrera de l’idioma, han anat 
resolent tot el que la direcció demanava; s’han 
esforçat moltíssim, han reforçat molt els cantants... 
dramàticament, eren un coixí molt important. Són 
uns nens preciosos, me’ls quedo tots!, i amb molt 
bona base musical”, explica una de les regidores 
de l’obra, la Laia Daniels. 

Nens que han trepitjat molt escenari

En aquesta adaptació, les veus infantils (també 
conegudes com a blanques), només tenen una 
intervenció de tres minuts en el segon acte, però, 
en canvi, el moviment i la presència escènica dels 
nois i noies és quasi permanent, excepte al final. 
Això demana un aplom i una seguretat que han 
superat amb nota en cada escena en què interac-
cionaven amb els solistes, ja fos Jago, Desdemona 
o Otello. “No és fàcil trobar nens així, habitual-
ment tenen més vergonya”, explica Daniels. “Al 

L’idioma no 
ha estat un 

problema 
a l’hora de 

treballar en 
una producció  
internacional 
com aquesta. 

currículum de cada nen ja hi ha molt escenari 
trepitjat”, aclareix Vila, “perquè des de petits 
s’insisteix en la interpretació i que la posada en 
escena sigui natural, espontània i integrada amb la 
música”. Això es fa a través de cantates, musicals o 
petites operetes, des de ben petits, al Cor d’Inicis.
I és que actuar no només és moure’s, és també 
estar-se quiet, i en aquesta òpera els nens i nenes 
s’hi han hagut d’estar molta estona, d’immòbils, a 
vegades amb postures incòmodes, fins i tot. “A les 
darreres funcions, alguns estàvem refredats i ens 
havíem d’aguantar la tos...”, exemplifica la Núria. 
Al final, després dels nervis i les pessigolles a 
l’estómac, arribava la recompensa final, el mi-
llor premi: l’aplaudiment del públic. “És brutal”, 
explica la Clàudia Roca, de 15 anys, que ja havia 
cantat a Tosca, i que tenia clara la seva responsabi-
litat i la de tot el grup a l’hora “d’estar al nivell”. 
Amb el teló abaixat, era moment per respirar 
fondo i relaxar-se; llavors, l’excitació es traslladava 
als camerinos dels solistes. Ara tocava aconseguir-
ne els autògrafs i fer-se fotografies amb tots i 
cadascun d’ells. “Amb 16 anys vaig debutar en 
l’òpera Carmen, explica un dels cantants que feia 
d’Otello, el nord-americà Carl Tanner–. En aquell 
moment els solistes no es van voler fer fotos amb 
els cantants més joves. Aquí això no ha passat. Crec 
que és important aquest contacte i proximitat, fa 
estimar més la música a les noves generacions”.

El Cor d’Adults del Liceu i el 
Cor Infantil en un moment de 
l’òpera, que tenia una posada 
en escena espectacular. 

Els nens amagant de nou 
l’Otello, en aquesta ocasió 
interpretat pel tenor 
José Cura.
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Els grups municipals opinen

40 anys d’independència

El 27 de febrer vam celebrar el 40è aniver-
sari de la proclamació de la República Àrab 
Sahrauí Democràtica (RASD), reconeguda 
per 84 estats, entre els quals no figura Es-
panya tot i comprometre’s amb la celebració 
d’un referèndum el 1974. 
El 1975 l’Estat espanyol, en uns acords consi-
derats nuls per l’ONU, va decidir entregar 
l’antiga colònia del Sàhara Occidental al 
Marroc i Mauritània. L’endemà de la retirada 
dels soldats espanyols, el Front Polisari va 
proclamar la independència. Bombardejos 
marroquins van castigar la població provo-
cant-ne l’èxode i l’establiment en campa-
ments de refugiats al desert algerià de Tinduf. 
El 1979 la RASD i Mauritània signaren la pau 
i van alliberar part del territori. El Marroc, 
amb la col·laboració dels Estats Units, inten-
sificà la repressió, bombardejant la població 
amb napalm i fòsfor blanc, massacrant-la i 
provocant l’exili de nous refugiats. 
Durant els anys 80, el Marroc, amb el suport 
d’experts israelians, de la capital de l’Aràbia 
Saudita i de la tecnologia euroamericana, 
alçà 6 murs al desert al llarg de 2.700 km 
i va envoltar-los de mines, aïllant el Sàhara 
ocupat del Sàhara lliure. 
El 1991, amb intermediació de l’ONU, es va 
signar un acord d’alto el foc que incloïa la 
celebració d’un referèndum el 1992. 
Cal remarcar que la monarquia espanyola 
i els governs PP-PSOE que s’han alternat a 
l’Estat, han estat ferms aliats d’un Marroc 
que vulnera els Drets Humans més fonamen-
tals, i s’han mostrat impassibles durant 40 
anys d’ocupació en què el poble sahrauí 
sobreviu en camps de refugiats o viu sot-
mès a una duríssima repressió en les zones 
ocupades, en què el referèndum segueix 
esperant, el mur continua vergonyosament 
alçat i segueix havent-hi víctimes de les 
mines. 
Aquesta tardor els campaments de Tinduf 
patiren catastròfiques inundacions, per 
la qual cosa vam sol·licitar una aportació 
d’emergència de 7.500 € al Consell Munici-
pal de Cooperació, que fou concedida, i que 
complementarem amb el 33% d’ingressos 
mensuals del nostre grup. 
Pel dret a l’autodeterminació dels pobles, 
per la democràcia, visca la RASD!

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

Estimado grupo municipal del PSC de 
Granollers, 
Debo decirle que estoy MUY DESCONTEN-
TO con su forma de hacer de esta últimas 
semanas. A este grupo municipal le hubiese 
gustado ser invitado a conocer de antema-
no el PAM, Plan de Actuación Municipal 
para esta legislatura, al igual que hacer sus 
propuestas.
Fue un GESTO MUY FEO presentar un 
plan a los ciudadanos para estos 4 años de 
legislatura sin haberlo enseñado antes a los 
grupos municipales.
Existe una junta de portavoces, la cual us-
ted dirige y en la que estamos los portavo-
ces de los diferentes grupos políticos, en el 
que se debe informar y manifestar el parecer 
de la corporación hacia temas de competen-
cia municipal y de interés ciudadano.
Todos los que formamos parte del ple-
no, queremos lo mejor para esta ciudad. 
Rogamos NO CAMINEN SOLOS en esta 
legislatura, CAMINEMOS TODOS JUNTOS 
EN GRUPO.
Nos gustaría que comprendiesen que estos 
4 años de legislatura, por mucho que 
tengan mayoría absoluta, NO PUEDEN 
GOBERNAR SOLOS. Los grupos municipa-
les de la oposición estamos aquí, existimos. 
TRABAJEN EN EQUIPO, COLABOREN 
CON NOSOTROS,  déjenos participar en 
mejorar Granollers con nuestras ideas y 
propuestas.
Para finalizar le quería hacer una pequeña 
reflexión en 3 frases:
Reunirse en equipo es el PRINCIPIO. 
Mantenerse en equipo es el PROGRESO.
Trabajar en equipo asegura el ÉXITO.
Desde aquí, invitamos a todas aquellas per-
sonas que piensen o sean afines a nuestras 
siglas a que se unan a nuestro proyecto, a 
nuestra ilusión, de mejorar la ciudad y la 
calidad de vida de la gente.
MUY PRONTO INAUGURAREMOS UNA 
NUEVA SEDE, así que ya saben, si quieren 
conocer donde estaremos y  asistir a la inau-
guración, pónganse en contacto con noso-
tros (vía whattsapp, email ,redes sociales).

#SentimGranollers
#SentimosGranollers

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

Oposició constructiva, 
no destructiva 

L’equip de govern ha presentat el Pla 
d’Actuació Municipal, el PAM, per a la 
legislatura 2015- 2019. 
La nostra labor serà auditar que es com-
pleixi tota proposta i pla d’acció inclosa 
en aquest PAM. D’altra banda, prenem 
la paraula donada pel PSC i esperem que 
sigui cert que aquest “full de ruta” per als 
pròxims quatre anys estarà obert a inclou-
re propostes i idees de la resta de forma-
cions polítiques. Tenen el nostre vot de 
confiança, ja que entenem que l’objectiu 
de tots els grups municipals no és altre 
que aconseguir un Granollers millor. 
No dubtarem a proposar iniciatives o 
a donar suport a propostes que benefi-
ciïn Granollers i els seus ciutadans, que 
aportin prosperitat i oportunitats de futur. 
Els ciutadans estan per sobre de qualsevol 
bandera o sigla política, ens hi devem en 
tot moment. 
Fem una crida clara i honesta a tots els 
grups polítics i especialment al PSC, per 
treballar de manera conjunta en la creació 
i implementació d’iniciatives que pro-
mocionin la marca Granollers, atreguin 
empreses, creïn llocs de treballs i aconse-
gueixin una ciutat més justa i sostenible. 
Interpel·lem a la generositat i al be comú. 
Volem que la nostra ciutat sigui un refe-
rent a Catalunya. 
Hem començat una ronda de consultes 
als veïns i comerciants de cadascun dels 
barris de la ciutat. La nostra prioritat és 
detectar mancances i impulsar accions de 
dinamització i reactivació pensades per a 
cada barri. Fer partícips els ciutadans de la 
política municipal és fonamental per a la 
salut de la nostra democràcia. 
Si una idea és positiva per a Granollers, 
hi donarem suport sense mirar de quin 
partit procedeix. Seguirem fent una opo-
sició constructiva i no pas destructiva. 
Ens posem a plena disposició de tots els 
ciutadans i associacions. Els convidem a 
contactar amb nosaltres i a explicar-nos 
les seves propostes, idees o preocupa-
cions. 

Enric Meseguer 
Portavoz Grupo Municipal C´s Granollers 
Facebook: Ciutadans Granollers 
Twitter: @CsGranollers 
e-mail: ciutadans@ajuntament.granollers.cat

Carta  al  equipo 
de gobierno

Crida-CUPPP C’s
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El Programa d’Actuació Municipal és un 
document estratègic de les actuacions del 
govern de la ciutat. És un compromís 
explícit amb els granollerins i grano-
llerines.
Marca les prioritats i és la referència a 
l’hora d’elaborar els pressupostos anuals, 
i els plans i programes d’acció concrets 
que se’n deriven. 
Està basat en els valors defensats pel 
govern i obert a totes aquelles aporta-
cions que no en siguin explícitament 
contradictoris, atent als canvis socials i 
de l’entorn, a les relacions i aliances amb 
altres administracions i a les aportacions 
i propostes dels ciutadans i ciutadanes de 
Granollers. 
Un programa de govern que posa 
l’èmfasi en el treball i en la defensa 
dels drets socials i també en la feina 
per seguir fent una ciutat innovadora, 
amb empenta i amb oportunitats per a 
tothom. Un programa d’actuació que 
no és només un bon propòsit, és una 
proposta realitzable perquè hem fet els 
números. Permet mantenir els serveis pú-
blics, incrementar la despesa social cada 
any, desenvolupar programes per captar 
talent i creativitatprogrames per captar 
talent i creativitatprogrames per captar 
talent i creativitat, i fer noves inversions 
fins a l’any 2019 d’uns 35 milions 
d’euros. I tot això mantenint un esforç 
fiscal baix.
Avui, que massa persones viuen el pre-
sent i el futur amb incertesa, l’objectiu 
principal de l’Ajuntament és treballar 
per la igualtat i per la cohesió social, 
per combatre fermament les desigualtats.
Granollers és avui una de les ciutats que 
manté uns indicadors més positius pel 
que fa a facturació i productivitat de les 
seves empreses. Treballarem per crear no-
ves oportunitats econòmiques; per seguir 
donant suport a l’empresa i a la innova-
ció; per redefinir l’estratègia comercial 
i per crear sinergies amb restauradors i 
hotelers; per explotar les potencialitats de 
Roca Umbert i del Pla del Circuit.
Ens hem proposat que la ciutat torni a 
tenir 30.000 llocs de treball.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El grup municipal de Convergència i 
Demòcrates hem presentat les principals 
propostes i línies que planteja de cara al 
Pla de xoc 2016 que finalment es debatrà 
i s’aprovarà al mes de març. 
La línia segueix la dels anys anteriors. El 
grup valora el Pla de xoc com a necessari 
per fer front a les emergències socials que 
es deriven de la crisi econòmica actual. 
Tot i això, aquests plans de xoc han 
d’anar a l’arrel del problema: l’atur i 
la creació de llocs de treball. Hem de 
passar d’un pla de xoc de contenció social 
a un altre de transformació estructural.
El Pla de xoc actual és útil per donar 
resposta a les necessitats immediates de 
la gent que ho està passant malament, 
però té mancances a l’hora de facilitar 
instruments per revertir la  situació. 
Moltes de les propostes van en la lí-
nia d’incentivar la contractació esta-
ble des de l’empresa, més que no pas 
contractar de manera temporal des de 
l’administració. 
Les principals propostes són les següents:
- Crear una partida de subvenció per 
contractació d’aturats de llarga durada de 
100.000 €.
- Incrementar les partides de subvenció 
per contractació a majors de 45 anys i a 
joves, a 100.000 € cada una.
- Incrementar a 50.000 € la partida 
d’ajuts per pobresa energètica per fer 
front als pagaments dels serveis bàsics.
- Ampliar el projecte Singulars amb 
30.000 €, per incloure joves sense ESO, 
que puguin fer pràctiques a una empresa 
per facilitar-los la reentrada al món for-
matiu o l’apropament al món laboral.
- Pla de rehabilitació d’habitatges per tal 
de posar-los a una borsa de lloguer social 
o bé ser usats com a pisos d’emergència 
social durant un període no inferior a 3 
anys. 50.000€.

Àlex Sastre
Portaveu del Grup Municipal 
Convergència i Demòcrates de Catalunya

A Granollers, segons les darreres dades dispo-
nibles, la xifra d’aturats se situa en les 4.890 
persones, gairebé un 10% inferior respecte 
de l’any anterior. Sembla, doncs, que l’atur 
recula a poc a poc, una bona notícia, tot i que 
no podem obviar una altra de les conseqüèn-
cies nefastes de la crisi, que és l’increment 
desmesurat de la precarietat del nostre mercat 
laboral. 
És evident que la lluita contra l’atur i la crea-
ció d’ocupació ha de ser una de les priori-
tats del nostre Ajuntament. Però no es tracta 
d’aconseguir la creació de llocs de treball 
fàcils i ràpids; el veritable repte és aconseguir 
una ocupació estable i de qualitat, lligada a 
les necessitats reals de l’economia productiva 
local i acompanyada de processos de forma-
ció qualificadora.
Per aconseguir crear ocupació de qualitat i 
lluitar contra la precarietat laboral cal treba-
llar en polítiques transversals de promoció 
econòmica, com ara la de la  millora de 
l’ocupabilitat, que adeqüi la formació de 
les persones a les necessitats de l’estructura 
econòmica de l’entorn. I no podem oblidar, 
més encara en un municipi com el nostre, la 
importància de fomentar la formació, espe-
cialment la professional, tot vinculant-la molt 
més amb el teixit empresarial.
En aquest sentit, seguim pensant que els 
plans d’ocupació de Granollers, tal com els 
formula l’equip de govern, només ofereixen 
una solució temporal a les persones que se’n 
beneficien. Això no vol dir que hi estiguem 
pas en contra; de fet són la millor eina per 
donar resposta a aquelles persones amb més 
dificultats per trobar feina, i en situació o risc 
d’emergència social. Però de ben poc servei-
xen si no es complementa les hores de treball 
amb una formació que els permeti millorar les 
oportunitats de trobar feina un cop finalitzin 
els sis mesos del pla. 
També cal potenciar iniciatives generadores 
d’ocupació. Per exemple, impulsant la creació 
i funcionament de cooperatives, principal-
ment en el sector social, o desenvolupant una 
economia basada en el coneixement, la capaci-
tat productiva de la indústria i els serveis de 
valor afegit.
Finalment, considerem imprescindible posar 
en marxa, entre d’altres, plans de modernitza-
ció i manteniment dels polígons industrials, 
un pla de xoc per a la simplificació adminis-
trativa i polítiques de promoció de la dina-
mització de les activitats econòmiques del 
municipi i d’atracció de noves empreses.

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

Compromís amb 
la ciutadania

Pla de xoc 2016Generar ocupació 
de qualitat 
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Sala de Concerts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts

20.02.16 blaumut  lausana
11.03.16 els catarres  raska

19.03.16 strombers  showarma i els falafels
01.04.16 aspencat

02.04.16 landry el rumbero
09.04.16 orquestrina galana

 aires del montseny
16.04.16 ramon mirabet  the crab apples

24.04.16 minibeat. festival infantil de música
joan colomo, za!, nyandú...

06.05.16 in crescendo: assaig obert
14.05.16 t.r. retrobada de ton rulló 

i la seva banda
21.05.16 joan miquel oliver

28.05.16 somnis de sorra
11.06.16 kepa junkera & sorginak

18.06.16 musik n viu off

Pú
bl

ic
 F

am
ili

ar
!

www.granollers.cat/escenagran

www.rocaumbert.cat/naub1


