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REPORTATGE
El 5è Pla de 

xoc destina de 
nou 1,5 milions 

d’euros en 
mesures 

contra la crisi

ACTUALITAT
L’Ascensió. Fira i festes, del 5 al 8 de maig

L’Ajuntament podrà disposar de 6 MEUR més, 
gràcies al tancament en positiu de 2015

Granollers, Vila Oberta a la Pau: la ciutat 
recorda el bombardeig de 1938

ENTREVISTA
Adrián Campos, 

Expilot de 
Fórmula 1, 

fundador de 
l’empresa 

Campos Racing
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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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Adrián Campos
expilot de Fórmula 1, fundador de 

l’empresa Campos Racing
> Ha estat la primera empresa 

a instal·lar-se al costat 
del Circuit de Barcelona-
Catalunya, atreta pel Pla 
director que hi promou un 
clúster del motor

> La seva nau de Montmeló 
serà operativa al cent per 
cent aquest mes. De moment, 
ja n’ha sortit un prototip de 
cotxe elèctric encarregat per 
una empresa xinesa

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 VIOLÈNCIA 

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 

Una de les activitats més tradicionals de l’Ascensió, Fem un llibre, 
a la Porxada. Imatge de l’Ascensió 2014 de Toni Torrillas.

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

ENTRADA GRATUÏTA

L’ADOBERIA. Plaça de l’Església, 7. 
Dissabte, de 18 a 21 h i diumenge, de 12 a 14 h 

LA TÈRMICA. C. Prat de la Riba, 77. 
Dissabte, de 18 a 20 h i diumenge d’11 a 13 h
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66a FIRA DE L’ASCENSIÓ
Dijous 5, de 17 a 21 h
Dies 6, 7 i 8 de maig, de 10 a 21 h. Parc Firal

FIRA D’ATRACCIONS
Dies 5, 6, 7 i 8 de maig. De 16 a 24 h. Parc Firal

MERCAT DE PRIMAVERA DE L’AV CONGOST
Dissabte 7 i diumenge 8 de maig
De 8 a 20 h. Plaça de la Llibertat, barri del Congost

ENCANTS SOLIDARIS
Assemblea d’Aturats de Granollers
Ds. 7,14, 21, 28 maig. De 9 a 14 h. Pl. Can Trullàs

ENCANTS SOLIDARIS
Associació Protectora d’Animals
Ds. 7, 14, 21 i 28 de maig. De 9 a 14 h. Pl. Perpinyà 

COL·L. ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 7 i 21 de maig
Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA DEL DISC
Divendres 13 i dissabte 14 de maig
Tot el dia. Plaça de la Corona

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

FIRA ACOSTEM EL CAMP
Dissabte 14 de maig
Tot el dia. C. Anselm Clavé, 40

FIRA DE LES HERBES DE MAIG 
Dissabte 14 de maig
De 10 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 21 de maig
De 8 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

FIRA DE DIBUIX I PINTURA
Dissabte 21 de maig
Tot el dia. Plaça de la Porxada

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 28 de maig
De 10 a 20 h. Carrers Travesseres i Santa Elisabet

ASSOC. ARTESANS ELABORADORS
Dissabte  28 de maig 
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA ABAC-GRA 
Brocanters, Antiquaris i Col·leccionistes 
Dissabte 28 de maig. De 9 a 14 h. Parc Firal

Aquest mes de maig 
es compleixen 30 anys 
de la inauguració de 
l’Escola Mestres Mon-
taña, situada al barri 
de Can Bassa. Aquest 
centre públic recorda 
el matrimoni Joan Montaña i Maria Tuset, que 
van treballar a Granollers com a mestres des 
de l’any 1926 fins l’any 1960. Van ser uns pro-
fessors amb una formació pedagògica sòlida, 
amb idees i comportaments molt avançats per 
l’època que van viure. Treballaven moguts per 
uns ideals d’escola nova, progressista i catala-
na. Quan es va inaugurar l’escola acollia dues 
línies d’EGB i quatre classes de preescolar. 
L’edifici, que va construir la Generalitat sobre 
terrenys municipals, va ser projectat pels arqui-
tectes Martorell-Bohigas-Mackay.

30

MARIA TUSET, ASSEGUDA, EN L’ACTE 
D’INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA MES-

TRES MONTAÑA, ESCOLTA EL SEU 
FILL ORIOL MONTAÑA. DARRERE 

D’ELLA L’ALCALDE GRANOLLERS, 
RAFEL BALLÚS, LA DIRECTORA DE 
L’ESCOLA, M. JESÚS GÜEMES I LA 
REGIDORA FRANCESCA MARTÍN. 

FOTO: ANTONIO ALCALDE / ARXIU 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS

L’Escola Ferrer i Guàrdia 
llueix una intervenció 
artística de Sixe Paredes
Aquest és el resultat de la intervenció artística que Sixe Paredes ha 
plasmat en un mur que dóna al pati de l’Escola Ferrer i Guàrdia. Una 
actuació que s’emmarca en el Pla de paisatge de Granollers, relacio-
nada amb l’entorn urbà, la qualitat de l’espai públic, l’urbanisme i les 
edificacions. Es tracta d’actuar en façanes i espais lliures privats, 
–com aquesta paret de 500 m2–, amb l’objectiu de donar una nova 
vida a aquest mur, a partir d’una intervenció artística.
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REPORTATGE

El 5è Pla de xoc destina de nou 1,5 milions 
d’euros en mesures contra la crisi

Tot i que l’atur continua disminuint 

gradualment, a Granollers encara hi 

ha 4.681 persones sense feina (dades 

del mes de març), moltes de les quals 

han esgotat les prestacions a les quals 

tenien dret. És per aquest motiu que 

l’Ajuntament ofereix de nou un paquet 

de mesures per incentivar l’economia 

i atorgar ajuts socials a les persones 

més necessitades. La mesura més 

destacada és la contractació directa 

d’un centenar de persones per fer 

tasques diverses a la ciutat. 

El Ple de l’Ajuntament de 29 de març va aprovar 
un nou paquet de mesures econòmiques i so-
cials per ajudar els col·lectius més desfavorits 
per la crisi. És el cinquè Pla de xoc que aplicarà 
l’Ajuntament, en aquest cas dins del pressu-
post ordinari, al qual es destinarà 1,5 milions 
d’euros.
Entre les mesures més destacades hi ha un nou 
pla d’ocupació local que permetrà contractar 
persones aturades de llarga durada durant 6 
mesos. S’ocuparan de portar a terme serveis 
d’interès general a la ciutat, com manteniment 
de la via pública, dels equipaments i parcs i 
jardins, etc. En aquest concepte es destinarà 
1.000.000 d’euros que serviran per contractar 
entre 90 i 100 persones. L’Oficina de Treball de 
la Generalitat farà la preselecció de les per-
sones candidates que hauran d’estar inscrites 
com a demandants d’ocupació amb les dades 
actualizades.

Formació complementària per a aturats

A més, com a novetat, es faran cursos de for-
mació complementària,de caràcter transversal 
o professionalitzador, al major nombre possible 
d’aquestes persones contractades en els plans 
d’ocupació. 
D’altra banda, es segueixen oferint subvencions 
per estimular l’activitat econòmica. Ja es poden 

demanar per contractar persones menors de 
30 anys (amb una partida destinada de 45.000 
euros) i persones majors de 45 anys (30.000 
euros), per crear una nova activitat empresa-
rial per part d’una persona desocupada (30.000 
euros) i per finançar els interessos generats 
per un préstec atorgat per una entitat financera 
(15.000 euros). De nou s’atorgaran ajuts a la 
producció i comercialització de productes de Pa-
lou, amb 13.000 euros pressupostats. 
Les bases que determinen els requisits per 
accedir a aquestes subvencions es poden con-
sultar a la seu electrònica dins de la web www.
granollers.cat, de l’Ajuntament de Granollers, 
a l’apartat de Subvencions, ajuts i beques. Les 
sol·licituds s’hauran de presentar a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7) fins al 31 
d’octubre. 

Beques i ajuts per a infants

Les beques i ajuts previstos en el Pla de xoc 
complementen i reforcen l’acció social que ja 
du a terme l’Ajuntament a través del pressu-
post ordinari. Pel que fa a beques menjador es 
destinaran 20.000 euros; 50.000 euros, per a 
l’escolarització en escoles bressol; 21.000 euros, 
per a serveis professionals d’atenció psicològica 
per atendre infants i adolescents de famílies 
proposades pels equips de serveis socials i 
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subvencions 
per contractar  
menors de 30 

anys, majors de 
45 anys, per a 

emprenedors i 
per a productes 

de Palou
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6,5 milions d’euros invertits 
en cinc plans de xoc

Si comptem aquest darrer Pla de xoc 
aprovat, l’Ajuntament de Granollers 
haurà invertit des de 2012, 6,5 milions 
d’euros en aquest tipus de mesures 
extraordinàries per ajudar les per-
sones que pitjor s’ho passen amb la 
crisi. D’aquests 6,5 milions d’euros, 
3,5 corresponen a la contractació de 
gairebé 500 persones. 
A més, entre 2012 i 2015 s’ha subven-
cionat l’activitat econòmica a través 
d’ajuts a 67 projectes empresarials i 
s’han atorgat un total de 1.217 beques 
en el marc del Pla de xoc, addicio-
nals a les que ja atorga regularment 
l’Ajuntament al llarg de l’any. 
357 persones han rebut formació a 
través de cursos per a joves sense 
l’ESO, de cursos per a persones atu-
rades o formació en tecnolgies de la 
informació i la comunicació. 
60 persones menors de 30 anys i més 
grans de 45 han estat contractades en 
el mateix període, 29 de les quals, són 
dones.

Dues terceres parts del pressupost 
corresponen a la contractació directa 

de gairebé 100 persones

d’educació; 30.000 euros per a la compra de 
material escolar i llibres d’ESO; i 30.000 euros 
més per subvencionar els 13 centres educatius 
públics de primària i secundària per fer possible 
la compra de llibres i material escolar.

Més recursos per a habitatge

El Pla de Xoc de 2016 augmenta els recur-
sos destinats a ajuts socials en concepte 
d’habitatge. En concret aporta 10.000 euros 
més, respectivament, a les partides de pobresa 
energètica (30.000 euros) i ajuts al sosteniment 
de la llar (50.000 euros) que el Pla de xoc de 
2015, alhora que incorpora un nova línia de 
subvenció de 15.000 euros per ajudar a pagar el 
lloguer d’habitatges socials.
Per completar aquest capítol es destinen 9.000 
euros al servei de mediació per al lloguer social, 
un conveni en què el Col·legi d’Advocats fa 
d’intermediari perquè famílies derivades pels 
serveis socials municipals puguin aconseguir 
un lloguer social procedents de grans tenidors 
d’habitatges.

Formació per a alumnes sense l’ESO

Aquest 2016 es faran dos cursos a alumnes que 
no han acreditat l’ESO i que no poden acce-
dir als programes de qualificació professional 
inicial, amb l’objectiu de millorar la seva ocu-
pabilitat i/o el seu retorn al sistema educatiu. 
Són un curs d’escenografia i sonorització per 
a 15-20 alumnes, dotat amb 16.000 euros i un 
curs de formació inicial en hoteleria, al qual s’hi 
destinen 22.000 euros. Com en anteriors plans 
de xoc, es farà formació en TIC a persones atu-
rades per tal que puguin acreditar les compe-
tències bàsiques en l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

Subvenció a entitats del tercer sector

S’atorguen subvencions a entitats sense fina-
litat de lucre, que porten a terme programes 
per pal·liar els efectes de la crisi en les perso-
nes més desfavorides. Es el cas de Creu Roja, 
amb18.000 €, per al Projecte Esquitxa’t, un ser-
vei de dutxes i bugaderia per tal que les famílies 
puguin obtenir un nivell satisfactori d’higiene, 
i mantenir i/o adquirir nous hàbits personals i 
també ajuts a la higiene bàsica dels nadons; a 
APADIS, 6.000 euros i a El Xiprer,15.000 euros.

Les reunions de networking 
serveixen per potenciar projectes 
empresarials. Una bona eina per 
estimular l’activitat econòmica

El Pla de Xoc de 
2016 augmenta 

els recursos 
destinats a 

ajuts socials 
en concepte 
d’habitatge
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FIRA DE 
L’ASCENSIÓ, 
PUNT DE 
TROBADA 
MULTISECTORIAL
Del 5 al 8 de maig el Parc Firal de Granollers 
acull la 66a. edició de la Fira de l’Ascensió. Uns 
160 expositors, 12 estands a la Mostra Gas-
tronòmica i 20 expositors a Jugar x Jugar són 
les xifres d’una fira que combina tradició i futur. 
Sense oblidar els sectors més tradicionals 
com l’agricultura i la ramaderia, es mantenen 
els àmbits d’alimentació, indústria i promoció 
econòmica. Com en les darreres edicions, 
l’automoció té una presència destacada, amb 
un espai de 2.800 m2, amb la col·laboració de 
l’UEI Cerclem s’ha assolit una àmplia represen-
tació de vehicles nous a la fira. Hi seran pre-
sents els principals concessionaris de la ciutat 
amb més de 80 vehicles exposats. També estan 
representats la Unió d’Empresaris d’Automoció 
de Catalunya i el Gremi d’Empresaris del Cara-
vaning de Catalunya. 
El turisme pren un protagonisme destacat, 
enguany la comarca del Segrià i Ripoll fan pa-
rada a Granollers per encisar-nos amb els seus 
productes i paisatges. Al marge de l’oferta 
turística no faltarà una amplia representació 
del comerç local de la ciutat i la Mostra Gas-
tronòmica, que arriba a la dotzena edició. 
El passeig per la fira està acompanyat de 
moltes activitats programades i pensades per 
al públic infantil. Així, trobareu el rocòdrom, els 
campionats de futbol benjamí, les passejades 
en ponis...Un dels espais més visitat de la Fira 
és la carpa agrícola ramadera, que presenta 
una novetat: el Mercat de Pagès, amb produc-
tes portats directament pels seus productors. 
Es faran tastets i degustacions i es podran 
veure els animals de corral i de granja: vaques, 
garrins, ovelles, cabres, oques, gallines...

Diversió assegurada a Jugar x Jugar

L’espai on es troben jocs de tot tipus, amb la 
presència d’autors importants i organització de 
campionats i tornejos... No faltarà l’espai Lego 
i els voluntaris i voluntàries de l’associació 
benèfica Ayudar Jugando, que assessoren els 
visitants en el món del joc. Aquesta edició 
s’amplia més el programa d’activitats amb jocs 
populars i tradicionals, a càrrec de L’Anònima: 
canut, 7 i mig, argolla, granota, anelles, rutlles, 
alquerc, molí de nou...

Vine a la Fira amb bus gratuït

Desplaçar-se fins al Parc Firal será molt fácil, 
com cada any circulen busos gratuïts, diven-
dres 6, dissabte 7 i diumenge 8, de 17 a 21 
h, perquè tal que la visita a la fira sigui àgil i 
ràpida. Cada 10 minuts i amb sortida des de 
la plaça de la Constitució un bus farà parada a 
Instituts, plaça de les Hortes, Primer de Maig 
i Piscines Municipals, amb final a la rotonda 
del pg. Fluvial amb el carrer del Camp de les 
Moreres i tornada.

Imatges de l'Ascensió 2015. Fotos: Toni Torrillas

Horaris Fira de l’Ascensió
Dijous, 17 h a 21 h

Divendres, dissabte i diumenge, de 10 h a 21 h

Horaris Mostra Gastronòmica
Dijous, de 19 h a 23.30 h

Divendres i dissabte, de 13 h a 16 h
i de 20 h a 23.30 h

Diumenge, de 13 h a 16 h
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La 66a Fira de l’Ascensió es viurà intensament 
al Parc Firal i als carrers i places. Montserrat 
Roca, infermera, filòloga, doctora en Ciències 
de la Salut i exregidora municipal, pronunciarà 
el pregó que encetarà les festes de manera 
oficial, el dimarts 3 de maig. Com l’any passat, 
els gegants Esteve i Plàcida acompanyaran la 
pregonera i els representants municipals des 
de l’Ajuntament fins a la Sala Tarafa.

Fem un llibre i la Passada

El divendres 6 de maig, festa de l’Ascensió, 
infants i il·lustradors tenen una cita al matí a la 
Porxada, en una nova edició de Fem un llibre, 
la proposta de creació literària que cada any 
organitzen la llibreria La Gralla i el Casal del 
Mestre. La tarda del mateix divendres és per a 
l’Orquestra Montgrins, que farà triplet amb les 

sardanes, el concert i el ball, a les places de 
l’Església i la Porxada. 
L’endemà dissabte, 7 de maig, a partir de les 
4 de la tarda, el parc del Congost acollirà la 
3a edició de les Barraques, la festa popular 
de l’Ascensió, organitzada per Arran, Blancs, 
Blaus, Diables, Xics i Jovent Ignorat. Un espai 
amb activitats familiars de tarda, mostra 
d’entitats i concerts, amb l’actuació de grups 
com La Terrasseta de Preixens i Antídot. 
Ninots, titelles i putxinel·lis seran els prota-
gonistes de la Passada, que es farà el mateix 
dissabte, a les 5 de la tarda. Aquest any, té 
un funcionament una mica diferent, ja que 
“la carretera” esdevé un itinerari on són les 
persones les que es desplacen per veure 
les diferents representacions. Ens visitaran 
companyies professionals que ens mostraran 
diverses modalitats de titelles: de guant, de fil, 

de tija i càmera negra, de peu i vareta, etc. Per 
això caldrà estar atents als horaris programats 
de les diferents representacions per triar la 
que més ens interessi, ja que es mostren de 
manera simultània.
La Casa de Cultura Sant Francesc i la Sala 
Francesc Tarafa també acolliran representa-
cions del “Betlem de Tirisiti”, que de manera 
excepcional es representarà fora d’Alcoi.
Al voltant de la Passada podem gaudir de 
dues exposicions: al Museu, “Titelles, teatre 
d’icones” i a la Troca, a Roca Umbert, “Captu-
rar l’alè”, del fotògraf Jesús Atienza. 

Bestiari de foc, castells, balls i teatre

El diumenge 8 de maig al matí, la Porxada 
veurà els castells de la trobada que protago-
nitzaran Marrecs de Salt, Minyons de Terrassa 
i Xics de Granollers. A la tarda, el grup Rems 
oferirà una cantada d’havaneres a la mateixa 
plaça, amb cremat de rom inclòs. 
El cap de setmana següent, la colla del Drac 
organitza la XXIV Mostra de Bestiari de Foc, 
i l’Esbart Dansaire, la Ballada de l’Ascensió, 
amb grups convidats de Castellterçol i Lleida 
(14 de maig).
Teatre, màgia i música tenen també un espai al 
programa, amb el Mag Lari i l’obra Empúries de 
J. M. Ruera al Teatre Auditori, i les propostes 
de circ cabaret i de teatre d’ombres a Teatre de 
Ponent.
D’altra banda, el vestíbul de l’Ajuntament mos-
tra “La plaça de la Corona”, una exposició de 
l’Arxiu Municipal que certifica amb fotografies la 
transformació d’aquest espai, de finals del s. XIX 
als anys 70. (Programa Ascensió, pàg. 8-9)

NINOTS, TITELLES I PUTXINEL·LIS, 
PROTAGONISTES D’UNA PASSADA DE 
L’ASCENSIÓ AMB DIFERENTS ESCENARIS

Imatges de l'Ascensió 2015. Fotos: Toni Torrillas. A la dreta, El Tirisiti

Montserrat Roca, pregonera de l’Ascensió 2016. Foto: Toni Torrillas
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ACTIVITATS A 
CARRERS, PLACES 
I EQUIPAMENTS 

DIJOUS 21 D’ABRIL
20 h Museu de Granollers
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“TITELLES, TEATRE D’ICONES”
Del 21 d’abril al 3 de juliol

La Troca. Roca Umbert
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
“CAPTURAR L’ALÈ”, DE JESÚS 
ATIENZA
Del 21 d’abril al 12 de maig

DIMECRES 27 D’ABRIL
19.30 h Ajuntament de Granollers 
Vestíbul
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA “LA PLAÇA DE LA 
CORONA” 
Del 25 d’abril al 12 d’agost

DIVENDRES 29 D’ABRIL
21 h La Troca. Roca Umbert 
ASSAIG ESPECIAL DE L’ASCENSIÓ 
DE PINYES DELS XICS DE 
GRANOLLERS
Org.: Xics de Granollers

DIMARTS 3 DE MAIG
18.45 h Plaça de la Porxada
ANADA AL PREGÓ
Cercavila amb l’Esteve i la Plàcida, els 
gegants grossos de la ciutat
Recorregut: pl. de la Porxada, c. Sant Roc, 
pl. de l’Oli, c. Santa Elisabet, c. Corró i Sala 
Francesc Tarafa
Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos de 
Granollers

19 h Sala Francesc Tarafa
PREGÓ DE LA 66a FIRA DE 
L’ASCENSIÓ 
A càrrec de Montserrat Roca Roger, 
infermera, llicenciada en Filologia 
Catalana i doctora en Ciències Socials 
i Salut 

DIMECRES 4 DE MAIG
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
EL MICO I LA TORTUGA, a càrrec de 
Rondallaire
Teatre d’ombres de petit format i 
música en directe

19 h Teatre Auditori de Granollers 
Sala Oberta
INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA 
FOTOGRÀFICA “PAINTING FORMULA 
ONE SLOW SPEED”, DE MIQUEL LISO 
Del 4 al 15 de maig, de 17 a 20 hores 
Org.: Pam deSis 

DIVENDRES 6 DE MAIG
10.30 h Plaça de la Porxada
FEM UN LLIBRE
Inscripcions fins a les 12 h
Org.: Casal del Mestre, llibreria La Gralla
Col·l.: Institut Celestí Bellera

17.30 h. Plaça de l’Església
SARDANES AMB L’ORQUESTRA 
MONTGRINS*

19.30 h Plaça de la Porxada
CONCERT DE L’ORQUESTRA 
MONTGRINS*

22 h Plaça de la Porxada
BALL AMB L’ORQUESTRA 
MONTGRINS*

*(Si plou, es farà al Pavelló Municipal d’Esports, 
el Parquet.)

DISSABTE 7 DE MAIG
A partir de les 16 h Parc del Congost 
BARRAQUES
La festa popular de l’Ascensió
Org.: Arran, Blancs, Blaus, Diables, Jovent 
Ignorat i Xics

17 h Carrer d’Anselm Clavé
LA PASSADA DE L’ASCENSIÓ  
“NINOTS, TITELLES I 
PUTXINEL·LIS”

18 h i 21 h Teatre Auditori de Grano-
llers
OZOM. MAG LARI. MÀGIA
Dues sessions

21 h Teatre de Ponent
GÀBIA. JUNGLE LOW MASK
Direcció: Toni Arteaga

DIUMENGE 8 DE MAIG
9 h Plaça de la Porxada
ESMORZAR DE FORQUILLA
Org.: Xics de Granollers
Més info: https://www.facebook.com/esmor-
zarascensio/

11.30 h Plaça de la Porxada
TROBADA CASTELLERA
Actuació dels Marrecs de Salt, els 
Minyons de Terrassa i els Xics de 
Granollers
Org.: Xics de Granollers

17.30 h Plaça de la Porxada
CANTADA D’HAVANERES, a càrrec 
del grup REMS
Hi haurà cremat de rom

19 h Teatre Auditori de Granollers
OZOM. MAG LARI. MÀGIA

19 h Teatre de Ponent
GÀBIA. JUNGLE LOW MASK
Direcció: Toni Arteaga

DIMECRES 11 DE MAIG
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
EL MILLOR REGAL DEL MÓN, 
 a càrrec de Marta Asmarats
Teatre d’ombres

DISSABTE 14 DE MAIG
Plaça de la Corona 
16 h Plantada de dracs 
17 h Inauguració de la mostra de 
bestiari 
17.30 h Tallers adreçats a tots els 
públics 
19.30 h Concert per amansir les bès-
ties
XXIV MOSTRA DE BESTIARI DE FOC
Org.: Drac de Granollers

18 h Plaça de la Porxada
BALLADA DE L’ASCENSIÓ
Amb l’Esbart Rosa d’Abril de Castell-
terçol, Esbart Arrels de Lleida i Esbart 
Dansaire de Granollers
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

21 h Plaça de la Corona
CERCAVILA DE FOC
Amb les colles convidades 
a la mostra de bestiari
Recorregut: pl. de la Corona, c. d’Anselm 
Clavé, c. St. Roc, pl. de la Porxada
Org.: Drac de Granollers 

21 h Teatre de Ponent
BE GOD IS. CIRC CABARET
Direcció: Blai Juanet, Marc Sastre i Oriol Pla

21 h Teatre Auditori de Granollers
EMPÚRIES, DE J.M. RUERA
Direcció: Salvador Brotons 

DIUMENGE 15 DE MAIG
21 h Teatre de Ponent
BE GOD IS. CIRC CABARET
Direcció: Blai Juanet, Marc Sastre i Oriol Pla

ASCENSIÓ 2016
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VENDA D’ENTRADES ESCENA 
GRAN
TEATRE AUDITORI i TEATRE DE 
PONENT

TAQUILLES  
DEL TEATRE AUDITORI
Dimecres, dijous i divendres,  
de 17.30 a 20 h 
www.granollers.cat/escenagran

ACTIVITATS AL PARC 
FIRAL

CADA DIA
MINIGOLF, CAMPIONAT DE 
MINIFUTBOL, INFLABLES, ESTACIÓ 
DE JOCS, ESTACIÓ DE XUTS 
A PORTERIA PETITA, PONIS, 
ROCÒDROM, JOCS TRADICIONALS 
DE FUSTA

De dijous 5 de maig a diumenge 8 de 
maig 
Parc Firal
APARCAMENT VIGILAT DE 
BICICLETES
Org.: Granollers Pedala

Dijous 5 de maig, de 19 h a 23.30 h 
Divendres 6 i dissabte 7 de maig,  
de 13 h a 16 h i de 20 h a 23.30 h 
Diumenge 8 de maig, de 13 h a 16 h
MOSTRA GASTRONÒMICA
Org.: Gremi d’Hostaleria VO

De divendres 6 de maig a diumenge 
8 de maig 
Tot el dia. Carpa Ayudar Jugando
RACÓ DELS AUTORS AMB 
PROTOTIPS D’AUTORS NOVELLS
Org.: Fira Jugar x Jugar 

De divendres 6 de maig a diumenge 
8 de maig 
Carpa Jugar x Jugar
JOCS FINALISTES DEL VIII CONCURS 
CREACIÓ DE JOCS DE GRANOLLERS
Mostra dels prototips i joc amb els 
autors
Org.: Fira Jugar x Jugar

De divendres 6 a diumenge 8 de maig 
Tot el dia. Carpa Ayudar Jugando
TALLER DE CONSTRUCCIÓ LEGO
Taula gegant de Lego
Org.: Hispalug

De divendres 6 a diumenge 8 de maig
ESPAI FESTIVAL DEL MOTOR DE 
GRANOLLERS
Cotxes infantils de pedals per a nens 
de 4 a 12 anys
Simuladors de Fórmula 1
Org.: Zinkers

Dijous 5 de maig, a les 18 h 
Divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8 
de maig, de 10 h a 21 h
FIRA JUGAR X JUGAR
Jocs d’habilitat, estratègia, riure, 
memòria... 
Org.: Ayudar Jugando

Dijous 5 de maig, a les 18 h 
Divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8 
de maig,  de 10 h a 20 h
FIRA JUGAR X JUGAR
Iniciació al joc japonès Shogi
Org.: Shogi en Español

De dijous 5 a diumenge 8 de maig
FIRA JUGAR X JUGAR
Espai exterior amb jocs tradicionals 
de fusta 
Org.: Compañía la Anónima

De divendres 6 a diumenge 8 de maig
ROCÒDROM
Zona sud del Parc Firal
Org.: AEG 

Divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8 
maig  
Tot el dia. Zona sud del Parc Firal
PASSEJADA AMB PONIS

DIJOUS 5 DE MAIG
18 h Parc Firal
INAUGURACIÓ DE LA 66a FIRA DE 
L’ASCENSIÓ

DIVENDRES 6 DE MAIG
De 10.30 h a 12.30 h 
Zona sud del Parc Firal
IX TORNEIG DE FUTBOL BENJAMÍ 
FIRA I FESTES DE L’ASCENSIÓ
Org.: AITEVO

17 h
FIRA JUGAR X JUGAR
Campionat de Destroy Bcn
Org.: GdM 

DISSABTE 7 DE MAIG
10 h Carpa de campionats de Jugar x 
Jugar 
V CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 
CATAN
Org.: Devir

10 h Carpa Ayudar Jugando
X TORNEIG DE CIRCUS MAXIMUS 3D
Direcció: Jordi Roca

De 10.30 h a 12.30 h Zona sud del 
Parc Firal
IX TORNEIG FUTBOL BENJAMÍ FIRA I 
FESTES DE L’ASCENSIÓ
Org.: AITEVO

16 h Carpa de campionats de Jugar x 
Jugar 
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 
VICTUS
Org.: Devir

20 h Carpa de campionats de Jugar 
x Jugar
GALA DEL JOC DE GRANOLLERS 
Lliurament de premis del IX Concurs 
Ciutat de Granollers de Creació de 
Jocs
Org.: Ajuntament de Granollers

DIUMENGE 8 DE MAIG
A les 10.30 h, partits entre els classifi-
cats dels grups A i B 
A les 13.30 h, lliurament de premis 
Zona sud del Parc Firal
IX TORNEIG DE FUTBOL BENJAMÍ 
FIRA I FESTES DE L’ASCENSIÓ
Org.: AITEVO

Tot el dia 
Carpa de campionats de Jugar x 
Jugar
DEMOSTRACIONS DEL JOC 
MYSTERIUM
Org.: Asmodée  

ESPORTS

DIES 6, 7 I 8 DE MAIG
9 h Club de tir de precisió
(Pg. de les Alzines - Canovelles)

22è TROFEU CIUTAT DE 
GRANOLLERS
Org.: Club de Tir

DIUMENGE 8 DE MAIG
10 h Turó Bruguet, 2
3a CURSA DE L’ASCENSIÓ 5K I 10 KM 
DE MUNTANYA 
Inscripcions: 
www.cracksportsclub.com 
Org.: Crack Sports Club 

DISSABTE 28 DE MAIG
14.30 h Club Natació Granollers
TROFEU DE L’ASCENSIÓ
Participants: clubs del Vallès Oriental 
Categories: prebenjamí, benjamí i 
aleví
Org.: CN Granollers

Acte de foc

Acte adaptat a persones amb mobilitat reduïda



Ajuts municipals per a persones amb escassa 
capacitat econòmica que hagin de pagar l’IBIU
Fins al 31 de maig inclòs es poden demanar ajuts adreçats a persones 
amb escassa capacitat econòmica per fer front a l’IBIU d’aquest any. 

Per rebre aquests ajuts caldrà complir unes determinades condicions:

• Estar empadronat a Granollers abans del dia 1 de gener d’aquest any
• Constar com a contribuent de l’IBIU
• Estar al corrent de les obligacions tributàries
• No tenir cap altre bé immoble
• El conjunt d’ingressos del sol·licitant no ha de superar uns determinats 

ingressos bruts anuals, xifra que varia en funció del nombre de persones 
que viuen a l’habitatge, si hi ha una persona discapacitada o es tracta de 
famílies monoparentals. 

Les bases completes es poden consultar a:
seuelectronica.granollers.cat, apartat Subvencions, ajuts i beques. 

Presentació de sol·licituds i documentació: 
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), c. Sant Josep, 7, bxs. 

L’Ajuntament de Granollers podrà sumar al 
voltant de 6 milions d’euros al pressupost mu-
nicipal de 2016. Aquest fet es deu a la liquidació 
positiva del pressupost de l’Ajuntament de Gra-
nollers de 2015, amb un resultat pressupostari 
ajustat de 7.188.660,99 euros i un romanent de 
tresoreria disponible de 13.694.503,03 €. Aquest 
romanent de tresoreria disponible no es podrà 
aplicar en la seva totalitat a causa de normativa 
estatal que així ho determina. 
No obstant, aquests prop de sis milions d’euros 
tenen ja una destinació. D’una banda serviran 
per amortitzar crèdits que tenen interessos 
elevats, fet que permetrà tenir més capacitat 
de despesa en el pressupost de 2017 i per fer in-
versions al llarg del mandat. A més, s’avançaran 
en el temps inversions d’obra incloses en el 
Programa d’Actuació Municipal que no s’havien 
pressupostat en l’exercici actual. És el cas de 
l’acabament de la urbanització del carrer de Ri-
comà o l’ampliació de voreres de projectes que 

ja estan en fase executiva com les del carrer de 
Ponent i el carrer de Conestable de Portugal. 
Aquests recursos també serviran per posar a 
disposició més habitatge per a lloguer social; 
per activar un programa d’emancipació juvenil 
amb ajuts per al lloguer, entre el 2016 i el 2019; 
i per donar suport a iniciatives d’emprenedoria.
Tant l’Ajuntament de Granollers com el Patro-
nat del Museu han pogut tancar els números 
en positiu malgrat que l’any passat es mante-
nia la situació de crisi, fet que va implicar un 
esforç suplementari per part de l’Ajuntament 
en polítiques socials i en la dotació d’un nou 
pla de xoc. A més, van baixar les transferències 
d’altres administracions, situació que va obligar 
l’Ajuntament a suplementar determinats serveis 
municipals, sense haver-los de tancar. Malgrat 
aquestes dificultats i amb un control rigorós de 
la despesa, l’Ajuntament de Granollers ha tancat 
els darrers exercicis en positiu i amb un endeu-
tament moderat.

L’Ajuntament de Granollers podrà disposar de 6 MEUR 
més, gràcies al tancament en positiu de 2015

Avançar 
inversions, 

aportar recursos 
per a polítiques 

d’habitatge i 
donar suport 

a iniciatives 
d’emprenedoria, 

entre les 
actuacions que 

es portaran a 
terme      
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Aquest és el cinquè any que Granollers participa del projecte Cultura 
Emprenedora a l’Escola a través de la creació de cooperatives escolars 
a càrrec dels alumnes de 5è i 6è de primària. Les escoles Lledoner, 
Granullarius, Salvador Llobet i Salvador Espriu han constituït nou coo-
peratives escolars. Durant el curs l’alumnat aprèn a posar en marxa un 
projecte d’emprenedoria, gestionar un microcrèdit i produir petits articles 
que després vendran en al mercat del dijous, concretament el del dia 12 
de maig. El projecte, impulsat per la Diputació de Barcelona, aposta per 
incrementar la creativitat, la innovació i l’esperit emprenedor dels infants.

Jornades Culturals 
de la Gent Gran
i envelliment actiu 
Entre el 23 i el 29 de maig se celebren les 
33es. Jornades Culturals de la Gent Gran, 
amb un programa de propostes variades 
en què participen una quinzena d’entitats. 
Les jornades volen donar visibilitat a tota 
l’activitat que porta a terme la gent gran 
en diferents àmbits: cultural, participatiu, 
comunitari..., i, alhora, facilitar la trobada 
intergeneracional entre aquest col·lectiu, 
els infants i les famílies. Així, el programa fa 
propostes ja conegudes (trobada de corals, 
de puntaires i mostra de treballs manuals) 
i també de noves, responent als interessos 
de les entitats participants, aplegades en la 
Coordinadora de Gent Gran: un cinefòrum a 
l’entorn del film El cuarteto de D. Hoffman; 
un taller de zumba i una trobada de country. 
Altres activitats seran tai-txi, una xerrada 
sobre les claus per mantenir la memòria, un 
taller de collarets i un altre de dibuix amb 
Pere Bufí, una caminada a la Torreta i la 
representació de l’obra El contrato, de Josep 
Mayals, amb el Grup Gregori. 
Les jornades s’inauguraran el dimecres 25 
de maig, a les 11 del matí, a la Sala Tarafa.

Autocar del Banc de Sang i Teixits

Dimarts 3 de maig, de 17 a 21 h. Plaça de Can Trullàs

Dimecres 4 de maig, de 16 a 20 h. C. Girona, 55 
(davant Escola L’Estel)

La donació de sang, un acte solidari

Amb una vegada no n’hi 
ha prou. Vine a donar sang

Emprenedores: miralls de futur
En el marc del Dia Internacional del Treball s’impulsen diverses 
activitats, algunes adreçades a reforçar el paper de les dones en el 
món laboral. El dilluns 9 de maig, a la Sala Francesc Tarafa, c. Corró, 
47, tindrà lloc una jornada, de 9.30 a 12 h, que té per objectiu mostrar 
models diferents de dones emprenedores, dones referents i models 
d’èxit, si bé encara són poques i poc visibles. Per assistir a la jornada 
cal fer inscripció a través de www.canmuntanyola.cat
D’altra banda, al portal de l’Arxiu Fotogràfic, arxiufotografic.granollers.
cat, es pot visitar l’exposició virtual “Dones i treball al segle XX”, imat-
ges de dones amb diferents oficis i professions.

Les nou cooperatives escolars venen 
els seus productes al mercat del dijous
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Imatge del cartell de les 33es Jornades Culturals de la Gent Gran
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3
9 a 14 h. Formació bonificada de 15 
hores
Creació automàtica de documents 
amb Word
Cambra de Comerç

9.30 a 12.30 h. Empresa i 
emprenedoria
Optimitza l’enviament dels teus 
butlletins
Millora el teu rendiment de les 
campanyes e-mail màrqueting
Granollers Mercat

10 a 13 h. Formació. Emprenedores
Potencia el teu negoci a través 
de la imatge
Aprèn a fer fotografies per vendre 
i seduir amb els teus productes
Org. EmpentaGranollers

4
9 a 14 h. Formació bonificada de 20 h
El nou rol dels ajudants o assistents 
de direcció 
Cambra de Comerç

9.30 a 11.30 h. Jornada. Empresa i 
emprenedoria
Nous instruments imprescindibles per 
impulsar el creixement empresarial 
(subvencions, mercats de valors, 
finances corporatives...)
Org. PIMEC Vallès Oriental

5
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar 
una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions, 
finançament i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

6
9.30 a 12.30 h. Taller Punttic. 
Emprenedoria i empresa
LSSICE – Serveis de la societat de 
la informació i comerç electrònic
Granollers Mercat

9
9.30 a 11.30 h. Jornada. Dones
EMPRENEDORES: miralls de futur
Taula rodona amb experiències 
d’empresàries, inversores, treballadores... 
totes elles EMPRENEDORES!!
Granollers Mercat

10
14.30 a 16.30 h. Formació de 12 h. 
Comerciants
Fotografia d’objectes per catàleg 
i venda online
Presenta el teu producte de forma 
atractiva a les xarxes socials 
Granollers Mercat

11
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Com planificar una web d’empresa 
de forma efectiva
Gestió de continguts, indexació per 
cercadors, adaptació de la web a la 
clientela
Granollers Mercat

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

17
9 a 14 h. Formació bonificada de 10 h. 
Empresa
El comerç exterior en 50 documents
Cambra de Comerç

16.30 a 18 h. Jornada. Empresa 
i emprenedoria
Jornada Dia Internet: El teu negoci 
a Internet
Granollers Mercat

18
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
A la caça de l’inversor/a
Quin és el millor moment per cercar 
inversió privada? Com i on trobar-ho 
i què donar a canvi
Granollers Mercat

19
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar 
una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions, 
finançament i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

24
9 a 13 h. Formació de 28 hores
Itinerari formatiu per a persones 
emprenedores
T’explicarem el cal saber per engegar 
un negoci
Granollers Mercat

25
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 h. 
Empresa i emprenedoria
Ratis de gestió i trucs útils per 
interpretar correctament la marxa 
del negoci i poder prendre decisions
Que la informació econòmica et sigui útil!
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Taller Punttic. 
Emprenedoria i empresa
Vine a fer d’Storyteller: crea el vídeo 
de la teva història empresarial
La màgia de l’Storytelling com a eina 
de connexió emocional
Granollers Mercat

9.30 a 13 h. Taller de 28 h. 
Emprenedoria
Itinerari per persones emprenedores
Granollers Mercat

26
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

9 a 12 h. Jornada. Empresa
Auditories i sistemes de 
gestió energètica
Novetats normatives i tendències
Granollers Mercat

27
Formació bonificada de 30 h. Empresa
L’element internacional de l’IRPF 
Cambra de Comerç

30
9.30 a 13.30 h. Formació
Empresa i emprenedoria
La gestió eficaç del temps 
és molt rendible
Els recursos diners i temps, acostumen a 
ser escassos – optimitza’ls!
Granollers Mercat

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

Maig 2016
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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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Dimecres 18 de maig
19.30. Xerrada entorn a 
l’exposició Síria la paraula 
de l’exili, a càrrec de Joan 
Reventós, director Comité 
Català de l’ACNUR

Diumenge 22 de maig 
11 h Itinerari “Granollers, 
ciutat bombardejada”. Visita 
guiada a alguns dels indrets 
bombardejats de la ciutat. 
Entrada al refugi de la pl. 
Maluquer i Salvador i itine-
rari guiat fins a Can Jonch. 
Centre de Cultura per la 
Pau. Inici del recorregut: 
Museu de Granollers
Preu: 4 € per persona. 
Places limitades. Cal fer 
reserva prèvia al Museu 
Més informació: museuacti-
vitats@ajuntament.granollers.
cat - tel. 938426841

Dijous 26 de maig
20 h Concert amb Trio Satz, 
al pati de Can Jonch. Centre 
de Cultura per la Pau

Diumenge 29 de maig 
Caminada al bosc de la Pau 
11 h. Sortida: Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau
11.30 h. Trobada al bosc de 
la Pau
Col·labora: Ateneu de Granollers

Dimarts 31 de maig
9 h Cementiri de Granollers
Acte memorial del 78è ani-
versari del bombardeig de 
Granollers i d’homenatge a 
les víctimes

De 9 a 19.30 h 
Plaça de la Porxada
Amb pas ferm per un món 
sense barreres, activitat 
amb centres educatius de 
Granollers. 

De 9.30 a 19.30 h 
Plaça de l’Església
Exposició “Ser refugiat. 
Compartint vivències” 
Instal·lació on es podrà veu-
re una tenda d’ajuda huma-
nitària amb tot el material 
que inclou.
Col·labora: ACNUR Catalunya

Diumenge 5 de juny 
18 h Concert d’orgue
 Església de Sant Esteve
Sic Transit. El Rèquiem de 
Joan Brudieu. S. XVI. In Me-
moriam Granollers 1938
Orfeó Laudate; Jonatan 
Carbé, orgue; David Malet, 
direcció
Organitza: Fundació Pro Música 
Sacra
Col·labora: Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau

Dijous 9 de juny
18 h Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau
Presentació del projecte 
“31 de maig de 1938, relats 
d’un bombardeig”, de l’Arxiu 
Municipal de Granollers 
Incorporació de documents i 
testimonis a l’Arxiu Digital
Organitza: Arxiu Municipal de 
Granollers

PORTES OBERTES 
ALS REFUGIS

Refugi de la plaça 
Maluquer i Salvador
Dissabte 28 de maig: 
d’11 a 13 h i de 17 a 20 h
Diumenge 29 de maig: 
d’11 a 13 h
Dimarts 31 de maig: 
de 17 a 20 h

Refugi de l’Ajuntament
Dissabte 28 de maig: 
d’11 a 13 h i de 17 a 20 h
Diumenge 29 de maig: 
d’11 a 13 h

EXPOSICIÓ

Síria la paraula de l’exili
Del 18 de maig al 16 de juny 
a Can Jonch. Centre de Cul-
tura per la Pau
Col·labora: Ajuntament de 
Tarragona

La ciutat recorda
el bombardeig de 1938
Amb Granollers, Vila Oberta a la Pau, torna la programació que 
commemora el tràgic bombardeig que la ciutat va patir durant la 
Guerra Civil. El 31 de maig, el cementiri acollirà l’acte memorial 
i l’homenatge a les víctimes. El mateix dia, els centres educatius 
participaran a l’activitat “Amb pas ferm per un món sense barre-
res”, a la plaça de la Porxada. L’itinenari pels indrets bombar-
dejats (22 de maig), un concert amb el Trio Satz al pati de Can 
Jonch (26 de maig), la caminada al bosc de la Pau (29 de maig), 
les portes obertes als refugis de la pl. Maluquer i Salvador, i Por-
xada (dies 28, 29 i 31 de maig) i l’exposició “Síria paraula d’exili”, 
són altres activitats del programa. 

Amb el suport deOrganitza  
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Fes-te 
l’estiu

2 0 1 6
ACTIVITATS PER A MENORS DE 16 ANYS

Preinscripcions

Per internet 
DEL 2 AL 8 DE MAIG 
A WWW.GRANOLLERS.CAT/ESTIU2016

Presencialment
A L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)
C. SANT JOSEP, 7 BXS.
EL 4 I 5 DE MAIG, DE 8.30 H A 19 H

Per a més informació
WWW.GRANOLLERS.CAT/ESTIU2016 
TELS. 010-938426610

LES DATES DE LES ACTIVITATS D’ESTIU 

SÓN DEL 27 DE JUNY AL 22 DE JULIOL

Comparteix i relaciona’t amb els 
tallers formatius ‘Entre dones’
El Centre d’Informació i Recursos per a Dones 
(CIRD) organitza la cinquena edició del curs “En-
tre dones: un espai d’intercanvi d’experiències i 
aprenentatge compartit”. Es tracta de 12 sessions, 
gratuïtes, que tenen per objectiu oferir un espai de 
creixement i enfortiment personal i relacional per 
a dones, dotant a les participants d’eines i recur-
sos per gestionar les seves vides amb autonomia i 
amb una actitud positiva.

El curs és un itinerari formatiu amb la finalitat que 
les dones participants estiguin en disposició de 
definir un projecte personal de creixement i par-
ticipació, ja sigui a l’àmbit personal, social com 
laboral.

Cal inscripció prèvia trucant: 93 842 67 14

ENTRE DONES
Espai d’intercanvi d’experiències 

i aprenentatge compartit
Tallers formatius

Maig-juny 2016. Cinquena edició
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIUMENGE 1

10 h GRA. Equipament juvenil
Inscripcions obertes al curs de pre 
monitor/a de lleure. Dirigit a joves de 14 a 
17 anys. Fins al 17 de juny a www.grajove.cat

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Choffers

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Phoenix, de 
Christian Petzold (2014). Org: AC

19 h Teatre Auditori de Granollers
Musical. West Side Story. Adaptació lliure 
de Romeu i Julieta. A càrrec dels cors de la 
Societat Coral Amics de la Unió, que celebra 
el 20è aniversari, i l’OCGr 

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Somni d’una nit d’estiu. A càrrec 
d'alumnes de l'Institut Celestí Bellera

DIMARTS 3 

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

15 h Biblioteca Roca Umbert
Trobada amb... Carme Ballús, escriptora 
L’autora del llibre Portes endins visita el club 
de lectura de català fàcil. Col·labora: Servei 
de Català de Granollers-CPNL

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Art i 
il·lusió: una manera de viure”. Amb Lluís 
Estopiñán, artista plàstic. Org.: AGEVO

18.30 h Centre Cívic Can Bassa
Taller “Fes-t’ho tu mateix!. Reparacions de 
petits electrodomèstics”. A càrrec de Miquel 
Caballé. Dins el programa “Viu la primavera 
als centres cívics!”. Cal fer reserva al CC 
Can Bassa, tel. 93 870 62 03, 
canbassa@centrescivics.granollers.cat

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. Papusza. De Joanna 
Kos-Krauze i Krzysztof Krauze. Org.: AC

Activitats obertes al 1r Open MAC

Dins la trobada professional del MAC, s’inclou una nova proposta 
adreçada al públic general, l’Open Mac. La iniciativa s’obre més enllà 
dels límits físics i temporals del certamen. Aquesta 1a edició comptarà 
amb un ambaixador de luxe: el polifacètic i multipremiat creador Joan 
Fontcuberta, qui oferirà una classe magistral el dia 19 a les 19 h al TAG.

El millor cinema 
de muntanya
Per veure els documentals 
més premiats i espectaculars 
sobre muntanya i natura cal 
tenir present la Primaveral de 
Cinema de Muntanya que es fa 
al Centre Cultural. Organitzada 
per l’Agrupació Excursionista de 
Granollers i l’AC, la mostra, que 
arriba a la 16a edició, ofereix 4 
films: Sibèria. Escalada en gel, 
de Rafa Vadillo, Anton Fontde-
vila i Xavi Pérez (10/5) ; Live for 
Passion, de Pavol Barabás (12/5); 
Degrees North, de Guido Perrini 
(17/5); i Jeff Lowe’s Metanoia, de 
James Aikman (19/5)

Joves i dansa al 
Tots Dansen
Amb la finalitat d’introduir els 
joves al llenguatge del moviment 
i de la dansa contemporània, el 
Teatre Auditori de Granollers i 
l’AC acullen el projecte pedagò-
gic “Tots Dansen”. Alumnes dels 
instituts Lauro (Les Franque-
ses), Eugeni Xammar (l’Ametlla), 
Escola Municipal del Treball i 
Celestí Bellera, juntament amb 
professors de l’institut i una pro-
fessora de dansa, han treballat 
una coreografia del reconegut 
Álvaro de la Peña. Els resultats 
es presenten els dies 19 (20 h) i 
20 (21h) al Teatre Auditori.
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DIMECRES 4 

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. “El mico i la tortuga”, a 
càrrec de Rondallaire. Teatre d’ombres. A 
partir de 3 anys

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (0-15 mesos). “Ballmane-
tes”, amb Montse Dulcet, pedagoga musical. 
Cal fer inscripció prèvia a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada de l’Oficina Jove: “Vull treballar 
de cangur”. Per a joves de més de 16 anys 
Inscripció a www.grajove.cat

18 h Centre Cívic Nord
Taller de saquets terapèutics d’herbes
 A càrrec de Beatriu Quintana, artesana 
cosmètica. Inscripció a 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions 
o a qualsevol centre cívic

18.30 h Centre Cívic Nord
Taller “Fes-t’ho tu mateix! Petites repara-
cions de fusta”. A càrrec de Josep Ontañón, 
fuster. Dins el programa “Viu la primavera 
als centres cívics!”. Cal fer reserva  al CC 
Nord, tel. 93 840 60 69, 
nord@centrescivics.granollers.cat

19 h Teatre Auditori
Inauguració de la mostra fotogràfica 
“Painting Formula One Slow Speed” 
by Miquel Liso. Org. Pam deSis

DIJOUS 5 

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació de l’Informe Anual 2014/15 
d’Amnistia Internacional

21 h Teatre de Ponent
Dansa-teatre. Solamente... Lorca. A càrrec 
d'Arsènic Espai de Creació

DIVENDRES 6 

17 h Casino de Granollers 
Taller de collage

17.30 h Plaça de l’Església
Ballada de sardanes de l’Ascensió. Amb la 
cobla Els Montgrins. Org.: Agrupació Sarda-
nista de Granollers

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les vos-
tres mans! Us atreviu?”. Més info i reserves, 
tel. 93 870 96 51

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. 3 Coeurs (3 cora-
zones, 2014). De Benoît Jacquot

20 h Nau B1. Roca Umbert
Assaig obert d’In Crescendo. Cal fer reserva 
a www.rocaumbert.com/naub1/assaig-obert-
in-crescendo

DISSABTE 7 

10 h Plaça de Joan Oliver
Sortida familiar de primavera. Org.: Asso-
ciació Al Maghfira

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

17.30, 18.15 i 19 h Museu de C. Naturals
Pel maig, anem al planetari!. “Mart i Sa-
turn”. Més info i reserves, tel. 93 870 96 51

23 h Casino de Granollers 
Festa dels anys 80. DJ Neus Barbany

DIUMENGE 8 

9 h Plaça de La Porxada
Esmorzar de forquilla. Org.: Xics de Grano-
llers. Més info, www.facebook.com/esmorza-
rascensio

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb David Magen

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. 3 Coeurs (3 cora-
zones, 2014). De Benoît Jacquot

DIMARTS 10 

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Eugeni 
Xammar i Puigventós”. A càrrec de Jaume 
Clotet, periodista i historiador. Org.: AGEVO

18.30 h Centre Cívic Can Bassa
Taller “Fes-t’ho tu mateix!. Reparacions de 
petits electrodomèstics”. A càrrec de Miquel 
Caballé. Dins el programa “Viu la primavera 
als centres cívics!”. Cal fer reserva al CC 
Can Bassa, tel. 93 870 62 03, 
canbassa@centrescivics.granollers.cat

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil: La llibreria 
de les noves oportunitats, d’Anjali Banerjee 
Dinamitzat per Carme Ballús, professora 
de llengua i literatura. Col·labora: Servei de 
Català de Granollers-CPNL

19.30 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició “Els maleïts 
porquets de Granollers”. De Sam Banon

20.30 h Centre Cultural
Primaveral de Cinema de Muntanya
Sibèria, Escalada en gel a la frontera llunyana 
Org: Agrupació Excursionista de Granollers i 
Associació Cultural

DIMECRES 11 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. “El millor regal del món”, 
amb Rondallaire. Teatre d´ombres. A partir 
de 3 anys

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura “Clàssics al dia”:  La vida i 
la mort d’en Jordi Fraginals, de Josep Pous 
i Pagès. Dinamitza Montserrat Lorente, 
professora de literatura

18.30 h Centre Cívic Nord
Taller “Fes-t’ho tu mateix! Petites repara-
cions de fusta”. A càrrec de Josep Ontañón, 
fuster. Dins el programa “Viu la primavera 
als centres cívics!”. Cal fer reserva  al CC 
Nord, tel. 93 840 60 69, 
nord@centrescivics.granollers.cat

18.30 h Centre Cívic Nord
Taller “Dibuixant la natura”. A càrrec de 
Fabio Castro, il·lustrador. Inscripció a 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions 
o a qualsevol centre cívic 

19.30 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre Mossegades al cor 
d’Arian Botey. Presentació a càrrec de 
Matthew Tree. Lectures de fragments per 
Mariona Casanovas i Paco Asensio; piano, 
Jordi Masó

21 h Teatre de Ponent
Cabaret. Bellesa, bellesa. Un cabaret defor-
mat. Amb la Cia fac-òf 

DIJOUS 12 

18 h Avda. Mare de Déu de Montserrat (da-
vant del CC Jaume Oller)
Enfornem!. “Fem pa”. Dins el programa 
“Viu la primavera als centres cívics!”. A 
càrrec d’artesans forners

18 h Espai Tranquil de Barbany
Punt d’informació del Camí de Sant Jaume 
Amb Joan Mercader

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks: “Charlie Chaplin and the 
evolution of humour”. Conversa en anglès 
Dinamitza i col·labora: Cambridge School 
Activitat adreçada a majors de 18 anys

20.30 h Centre Cultural
Primaveral de Cinema de Muntanya
Live For Passion. Org: AEG i AC
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DIVENDRES 13 

17.30 h Places Porxada, Maluquer i Salvador 
i Església
Concurs (És) Música. Per identificar i donar 
suport a les iniciatives musicals joves

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les vos-
tres mans! Us atreviu?”. Més info i reserves, 
tel. 93 870 96 51

18 h Sala Tarafa
Lliurament de premis. LIX Edició del Con-
curs Literari Escolar Can Pedrals

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

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. My Old Lady (Mi 
casa en París). D’Israel Horovitz

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

20 i 22 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre GPS. La gent. Amb la Cia. Pérez & 
Disla

DISSABTE 14 

10 h Espai d’Arts
Taller de ceràmica experimental. A càrrec 
de Laura Carvajal. Inscripció prèvia a 
espaidarts@rocaumbert.cat

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (0-15 mesos). “Ballmane-
tes”, amb Montse Dulcet, pedagoga musical
Cal fer inscripció prèvia a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

17 h La Troca. Roca Umbert
Ballar x Ballar. Organitza: Passaltpas

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. El xai Shaun. Recomanada 
a partir de 4 anys

18 h Espai d’Arts
Clausura de l’exposició “Un mundo dentro 
de otro mundo”. Amb l’artista urbà Sixe 
Paredes i l’educador Pau Farell

18 h Centre Cultural
Dansa. Festival flamenc. A càrrec de 
l’Hermandad Rociera Can Bassa

23 h Casino de Granollers 
Festa de Country

DIUMENGE 15 

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Tempo

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert. “Slava! Slava! Slava!. La Pasqua 
Ortodoxa”. Amb el quartet vocal català-
eslau CatAlinka. Org.: Fundació Pro Música 
Sacra Granollers

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Don Joan de Molière. Direcció: David 
Selvas Interpretació: Julio Manrique, Manel 
Sans, Anna Azcona, Cristina Genebat, Javier 
Beltrán i Nausicaa Bonnín

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. My Old Lady (Mi 
casa en París). D’Israel Horovitz

DIMARTS 17 

19 h Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil. Mecanos-
crit del segon origen de Manuel de Pedrolo 
Col·l.: Servei de Català de Granollers-CPLN

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Què és 
la grafologia? Les seves aplicacions”
A càrrec de Carles Díaz i Reche, pèrit 
cal·lígraf judicial. Org.: AGEVO

20.30 h Centre Cultural
Primaveral de Cinema de Muntanya
Degrees North. Org.: AEG i AC

DIMECRES 18 

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

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. “Contes que fan plorar de 
riure”, amb Sandra Rossi. A partir de 3 anys

19 h Biblioteca Roca Umbert
Trobada amb... Maria Assumpta Redondo, 
escriptora. L’autora del llibre La Figurín 
visita el club de lectura de català fàcil 
Col·l.: Servei de Català de Granollers-CPNL

DIJOUS 19 

19 h Associació de Veïns Congost
Xerrada: “Càncer de pell i melanoma: com 
detectar-lo i com prevenir-lo”. A càrrec de 
Joaquim Sola, dermatòleg de la Unitat de 
Dermatologia de l’HGG

19.30 h Teatre Auditori
Classe magistral “La fúria de les imatges”, 
impartida per l’artista visual i assagista 
Joan Fontcuberta. Inici de l’Open Mac. Més 
info a www.audiovisualmac.cat i 
www.fontcuberta.com

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Polpa de Jordi Masó 
Amb la presència de l’autor i els editors 
Editat per Males Herbes

20 h GRA. Equipament juvenil
Jam session. Org.: ASGRAM i col·lectiu jove

20 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. “Tots dansen”. Projecte de dansa als 
instituts. Coreografia: Álvaro de la Peña

20.30 h Centre Cultural
Primaveral de Cinema de Muntanya
Jeff Lowe’s Metanoia. Org.: AEG i AC

DIVENDRES 20 

17.30 h Parc Firal
Bici-escola de primavera. Per a persones 
adultes que volen aprendre a anar amb bici. 
Es repeteix dv 27/5, 17.30 h. Més info, 
www.granollerspedala.cat

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time. Hora menuda en anglès. “Bye 
bye everyone”. Per a infants d’1 a 4 anys. 
Inscripció a www.granollers.cat/inscripcions-
biblioteques. Dinamitza i col·l.: Kids and Us

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les vos-
tres mans! Us atreviu?”. Més info i reserves, 
tel. 93 870 96 51

18 h Davant del Centre Cívic Jaume Oller
Trobada per teixir en públic. Dins el pro-
grama “Viu la primavera als centres cívics!” 
Creació col·lectiva per guarnir l’espai públic 
Org.: Xarxa de Centres Cívics

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Bridge of Spies 
(El puente de los espías). D’Steven Spielberg 

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert. Adreçat a joves de 12 a 30 
anys. Inscripcions a www.grajove.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. “Tots dansen”. Projecte de dansa als 
instituts. Coreografia: Álvaro de la Peña

23 h Nau B1. Roca Umbert
Concert amb T.R. Retrobada de Ton Rulló i 
la seva banda. Més informació 
www.rocaumbert.com/naub1



NÚM. 140

18

PROGRAMACIÓ CULTURAL
GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MAIG DE 2016

18 h. GRA Equipament juvenil
Xerrada de l’Oficina jove: “Llengua de sig-
nes. Trencant barreres”. Inscripció a 
www.grajove.cat 

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Alè de taronja sencera 
de Cesk Freixas. A càrrec de l’autor. Editat 
per Tigre de paper

DIJOUS 26 

9 h Pistes Municipals d’atletisme
Jornades de portes obertes d’activitat física 
per a gent gran. Dins les 33es Jornades 
culturals de la gent gran. Inscripció: dies 12 
i 19 de maig de 10 a 12 h a l’Espai Actiu de la 
Gent Gran (C. Roger de Flor, 127
Tel. 93 879 16 59)

17 h Plaça de La Porxada
Taller de zumba, a càrrec d’Andersson Gar-
cía, professor de zumba a l’EspaiCaixa. Dins 
les 33es Jornades culturals de la gent gran

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Practica l’anglès jugant!. Per 
a nens i nenes de 8 a 12 anys. Dinamitza i 
col·l.: Cambridge School. Inscripció prèvia a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques. 

19 h Biblioteca Roca Umbert
Trobada amb... Jenn Díaz, escriptora 
L’autora del llibre Belfondo visita el club de 
novel·la. Dinamitza: Maite Roldán

19.30 h CTUG. Roca Umbert
Conferència: “Càncer de pell i melanoma” A 
càrrec del Dr. Joaquim Sola. Org: Universitat 
Popular de Granollers (UPG)

20 h Museu de Ciències Naturals
Ponència “El senglar al Vallès Oriental. 
Evolució i conflictes”. A càrrec de Carme 
Rosell, doctora en Biologia i Berta Pericas, 
enginyera forestal. En el mateix acte es pre-
sentarà el número 20 de la revista Ponències 
del Centre d’Estudis de Granollers
Organitza: Centre d’Estudis de Granollers

20.30 h Centre Cultural
Conferència de Toni Benet. Dins el Cicle de 
conferències Gran Centre

21 h Bar de Roca Umbert
Jam Session L’Olla de grills

DIVENDRES 27 

10 h Plaça de La Porxada
Taller de dibuix lliure “Dibuixem la Por-
xada”, a càrrec de Pere Bufí, professor de 
dibuix a l’EspaiCaixa. Dins les 33es Jorna-
des culturals de la gent gran

DISSABTE 21 

9 h Casino de Granollers 
Taller de gospel

10 h Espai d’Arts
Taller de serigrafia artesanal. A càrrec 
d’Ermisenda Soy. Inscripció prèvia a 
espaidarts@rocaumbert.cat

13 h Parc de Can Guitart
Concurs de truites. Org.: AV Barri Ponent

20 h GRA. Equipament juvenil
Concert de Lluna Plena. Org.: ASGRAM

21 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle còmic. Amb David Guapo, #que-
nonosfrunjanlafiesta2

21 h Teatre de Ponent
Teatre. La cita. Amb la Cia. La fornal 
d’espectacles

22 h Parc Torres Villà
Nocturn de tai-txi i txi-kung. Dins el Calen-
dari Verd de Primavera

22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Joan Miquel Oliver i Roger 
Puig. Més info www.rocaumbert.com/naub1

22 h Museu de Granollers
La Nit dels Museus. En el marc del Dia 
Internacional del Museus

23 h Casino de Granollers 
Festa de balls de saló

DIUMENGE 22 

9 h Plaça de Can Bassa
Celebració de la Festa del Rocío

9.30 h Davant del Parc de Ponent
Caminada popular per la Serra de Ponent. 
Recorregut de 10 Km. Inscripció i recollida 
de tiquets: AV Barri Ponent. Org.: AV Barri 
Ponent

11 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. “Granollers, ciutat bom-
bardejada”. Més info i reserves, 
tel. 93 842 68 41. Col·labora: Can Jonch. 
Centre de Cultura per a la Pau

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Blanco y Negro

18.15 h Teatre Auditori de Granollers
Presentació de l’espectacle Las 4 estaciones 
de Victoria. A càrrec de Jordi Sora, crític de 
dansa del col·lectiu Recomana

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Las 4 estaciones de Victoria. Amb 
Elephant in the black box company

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Bridge of Spies 
(El puente de los espías). D’Steven Spielberg

19 h Teatre de Ponent
Teatre. La cita. Amb la Cia. La fornal 
d’espectacles

DILLUNS 23 

10 h Parc de Torras Villà
Taller de tai-txi. A càrrec de Marc Ricard, 
professor de tai-txi a EspaiCaixa. Dins les 
33es Jornades culturals de la gent gran

15.30 i 16.30 h Casal d’avis de la Font Verda
Xerrada-taller pràctic.”La prevenció del de-
teriorament cognitiu a la societat de l’envelli-
ment actiu. Claus per mantenir la memòria”. 
A càrrec d’Alejandro Postigo, tallerista de mo-
tricitat, memòria i estimulació cognitiva. Dins 
les 33es Jornades culturals de la gent gran

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. Victòria de Pau Miró. Club 
de lectura dinamitzat per Francesc Viñas, 
professor de literatura

DIMARTS 24 

10 h Biblioteca Roca Umbert
Cinefòrum. El cuarteto, de Dustin Hoffman. A 
càrrec de Sònia Díaz, responsable de Serveis 
a la Gent Gran a Doble Via Cooperativa. Dins 
les 33es Jornades culturals de la gent gran

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Tres 
apunts històrics fotogràfics del meu 
Granollers dels anys 50”. A càrrec del 
Dr. Genís Tura, pediatra especialista en 
Neonatologia. Organitza: AGEVO

DIMECRES 25 

11 h Sala Francesc Tarafa
Inauguració de les 33es Jornades Culturals 
de la Gent Gran i presentació de treballs 
manuals

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time Mr. Bear can’t sleep. A partir de 
4 anys. Dinamitza i col·labora: Cambridge 
School. Inscripció prèvia a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (16-36 mesos). “Poetes a 
pèl!”, amb Montse Dulcet, pedagoga musi-
cal. Inscripció prèvia a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
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18 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Ballades enllaunades
Org.: Agrupació Sardanista

 21 h Teatre de Ponent
Teatre. El profeta. Amb la Cia La Calòrica

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

DIUMENGE 29 

10.30 h Plaça Folch i Torres
Pedalada clàssica. Amb bicicletes clàssi-
ques i d’època. Inscripcions a partir de les 
9.30 h. Més info, www.granollerspedala.cat

12 h Sala Ciutat. Centre Cultural
Visita i diàleg amb els autors de l’exposició 
“Un jardí anglès”. Pau Gasol, Clara Sáez, 
Raül Salvatierra i Ermisenda Soy

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Teatre. El contrato, a càrrec del Grup Gre-
gori. Autor: Josep Mayals. Dins les 33es 
Jornades culturals de la gent gran

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Duo Tucan

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. “45 Years” (45 
años). D’Andrew Haigh 

 19 h Teatre de Ponent
Teatre. El profeta. Amb la Cia La Calòrica

DIMARTS 31 

10 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Taula informativa, durant tot el dia, sobre 
el càncer de pulmó. Dia Mundial sense 
Tabac. Org.: Oncovallès

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

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Música 
i cine”. A càrrec de Frederic Sesé, llicenciat 
en Art i Musicologia. Organitza: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de Pràctica Filosòfica. “El món actual 
com a obra d’art, Eugenio Trias i Umberto 
Eco”. Dinamitzat per Mariano Fernández i 
Joan Carles Gómez, professors de filosofia.

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les vos-
tres mans! Us atreviu?”. Més info i reserves, 
tel. 93 870 96 51

17.30 h Sala Francesc Tarafa
Trobada de corals. Dins les 33es Jornades 
culturals de la gent gran

18 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors.Trobada de Clubs infantils 
(Superlectors Liles, Superlectors verds i 
Llibres voladors). Amb la narradora Martha 
Escudero i les Bestioles fastigoses de Roal 
Dhal

18.30 h Centre Cívic Can Gili
Taller “A taula! Sopar vietnamita”. A càrrec 
d’Àlvaro Brun, cuiner. Dins el programa “Viu 
la primavera als centres cívics!”. Inscrip-
cions a: www.granollers.cat/centrescivics_
inscripcions o a qualsevol centre cívics

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. 45 Years (45 
años). D’Andrew Haigh 

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Obeses. “Monstres i Princeses

21 h Arsènic. Roca Umbert
Jam teatre

21.30 h GRA. Equipament juvenil
Dnit. Espectacle de rumba amb Tararea, de 
Carles Ridao

DISSABTE 28 

10 h Espai Actiu de la Gent Gran(C. Roger de 
Flor, 127)
Caminada a la Torreta. Dins les 33es Jorna-
des culturals de la gent gran. Inscripcions 
al C. Portalet, 4, 3r pis, del 23 al 26 de maig, 
de 10 a 12 h

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (16-36 mesos). “Poetes a 
pèl!”, amb Montse Dulcet, pedagoga musi-
cal. Inscripció prèvia a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques.

16 h Plaça de La Porxada
Gran trobada de puntaires. Dins les 33es 
Jornades culturals de la gent gran

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “Alerta! 
Llibres que mosseguen”. Amb Glòria Gorchs 
Per a infants a partir de 5 anys

18 h Plaça de La Porxada
Ball de country, amb Pere Asensi i Ton Cal-
dero, de l’Assoc.Tot Country Granollers. Dins 
les 33es Jornades culturals de la gent gran

EXPOSICIONS

AB GALERIA D’ART
“Koloraj laboris
Cinc artistes del País basc”
Fins al 27/5 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 
“La plaça de la Corona”
Fotografies de l’Arxiu Municipal 
Fins al 12/8

CAN JONCH
“Síria la paraula de l’exili”
David González
Del 18/5 al 16/6
Inaug.: 18/5, 19.30 h 

C.C. CAN BASSA
“Treu-li suc a la sexualitat”
Diputació de Barcelona
Fins al 12/5

ESPAI GRALLA
“Els maleïts porquets de Granollers”
Sam Banon
Del 10/5 al 12/6
Inaug.: 10/5, 19.30 h

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Formes i textures de la Natura
2a mostra de la SCFN
Del 6/5 al 10/7 

SALA F. TARAFA
Mostra de treballs manuals 
33es Jornades Culturals de la Gent Gran
Del 25 al 28/5

SALA AIRE F 
“Un passeig per la Bretagne”
Juan Tejero Gomez
Del 12/5 al 29/7
Inaug.: 12/5, 20.30 h

TEATRE AUDITORI 
“Painting Formula One Slow Speed” 
by Miquel Liso 
Org. Pam deSis 
Del 4 al 15/5
Inauguració: 4/5, 19 h

Consulteu totes les exposicions a 
www.granollers.cat/exposicions



La seva empresa, Campos Racing, ha estat la 
primera del sector del motor a instal·lar-se al 
costat del Circuit de Barcelona-Catalunya. 
Nosaltres tenim dues seus: Alzira i Barcelona. Els 
tres darrers anys hem crescut molt i mentre que 
la base valenciana està molt bé, la de Barcelo-
na, a l’Ametlla, calia remodelar-la per posar-la a 
l’altura dels nostres projectes actuals. Vam saber 
del projecte del Circuit [Pla Director del Circuit-
PDU], de creació d’un conglomerat d’ empreses 
relacionades amb l’automobilisme, el motoci-
clisme, els serveis a la competició…i vam decidir 
venir al més a prop possible. Durant el mes de 
maig estarem operatius al cent per cent a la nau de 
Montmeló. Estem paret per paret amb el circuit.

Quin pes ha tingut l’existència del PDU en la 
seva decisió? 
En un principi pensàvem fer-ho tot des de Valèn-
cia, però el fet d’haver-hi aquest pla ens va fer op-
tar per aquí. Hem de tenir en compte que, des del 
meu punt de vista, avui a Campos Racing treballen 
els millors tècnics d’Espanya. La crisi va fer que 
molts quedessin sense feina, tots plegats estàvem 
una mica perduts i jo els vaig reunir: després 
de 35 anys al món de les carrereres sabia quins 
eren els millors. Les persones importants dins de 
l’empresa també en són socis d’alguna manera, no 
sóc l’únic. A l’empresa tenim diferents projectes i 

 
Adrián Campos és un expilot valencià de 
Fórmula 1 que ha estat 30 anys al món 
de l’automobilisme. Després d’haver-ne 
passat més de la meitat competint en 
campionats de monoplaça i turisme, va 
decidir, l’any 1998, crear la seva pròpia 
escuderia automobilística, Campos 
Racing. La seva empresa ha estat la 
primera a instal·lar-se a l’entorn del 
Circuit de Barcelona-Catalunya, atreta 
per l’existència del Pla director per a la 
creació d’un pol d’activitats relacionades 
amb el món del motor. Hem parlat amb 
ell al pàdoc de Campos Racing al Circuit 
en un dia d’entrenaments del campionat 
d’automobilisme GP3.

campionats, i cadascun té un responsable. Jo sóc 
l’únic que estic en tots. 

Vostès tenen dos àmbits de treball, la competi-
ció i el vehicle de carrer. Com es distribueixen 
la feina les dues seus? 
A Montmeló treballem en el Mundial de turismes, 
la Fórmula E [cotxes elèctrics] i en els projectes 
d’enginyeria, hi tenim el nostre centre d’R+D 
[Recerca i Desenvolupament]. I a Alzira, ens cen-
trem en el GP2, GP3 i la Fórmula 3. 

Tenen un conveni amb una gran empresa xinesa 
del sector de l’automoció, BAIC BJEC. Per a ells 
han desenvolupat un prototip de cotxe elèctric, 
que acaben de presentar a la Xina. 
Sí, aquest acord és molt important perquè ja no és 
només treballar en les carreres; ens permet traslla-
dar tota l’experiència que tenim en aquest camp 
en el disseny d’un esportiu de carrer. I aquí ens 
sentim còmodes. Pensem que de la competició en 
surt el que després es trasllada als cotxes de carrer. 
Tota l’experiència en Fórmula E ens ha anat molt 
bé per fer aquest prototip. I a Espanya tenim grans 
tècnics. En 4 mesos hem fet el que ens han dema-
nat. Tant de bo puguem continuar col·laborant. 

Què aporta el seu prototip? 
En el prototip s’estudien les solucions per apli-

Adrián Campos
Expilot de Fórmula 1, fundador de l’empresa Campos Racing

ENTREVISTA A
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L’experiència de 
Campos Racing 

en Fórmula E  
ha estat clau 

en la fabricació 
del prototip 
esportiu de 

carrer

©
 T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S

20

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MAIG DE 2016 NÚM. 140



21

“Quan vam saber del Pla del Circuit de Barcelona-Catalunya, 
vam decidir venir al més a prop possible”

car al cotxe de carrer, no només de gamma alta. 
Tothom vol anar cap al Tesla, el cotxe que més es 
ven ara i que ha baixat el nivell, de manera que 
el seu preu ja és mitjà-baix. Com més informació 
tecnològica tinguis, millor. Si fem el símil amb el 
mòbil, veurem que fa 20 anys tenien les dimen-
sions d’una maleta. 
El nostre prototip és cent per cent fabricat aquí i 
amb proveïdors de la zona, pràcticament tots són 
espanyols. Ha estat possible gràcies a l’experiència 
de la nostra gent, enginyers que abans han fet 
superesportius elèctrics, motos elèctriques, un 
submarí elèctric...  

Un equip de l’empresa xinesa ha estat treba-
llant aquí amb vosaltres. Com ha anat aquesta 
col·laboració?
No és fácil, primer per l’idioma. Han estat deu 
persones de l’equip de Baic, que han fet aporta-
cions al disseny de la carrosseria, d’acord amb 
els gustos d’allà. Ens vam posar d’acord i ha estat 
relativament fàcil. Ells tenien les idees clares i no-
saltres hi hem aportat tota la tecnologia. Ha anat 
prou rodat i ens han permès treballar ràpid. 
Les marques asiàtiques s’han adonat que són més 
àgils que les europees o les americanes. Busquen 
els millors dissenyadors a Europa i ells es dedi-
quen a fabricar. Ens enorgullim que hagin confiat 
en nosaltres 

Vostè creu fermament en la formació; és per 
això que organitza un curs universitari de tèc-
nics especialistes en motorsport.
Sí, fem aquest màster entre Madrid, Alzira i el Cir-
cuit de Catalunya, on fem les pràctiques. S’adreça 
als perfils acadèmics d’enginyeria mecànica, 
electrònica, aerodinàmica i de telecomunicacions, 
i també a mecànics. Ens ha permès identificar els 
millors: cada any que el fem donem feina a entre 
nou i deu enginyers. El component afició és molt 
important per mi: que algú sigui prou afortunat 
per poder-se guanyar la vida amb el que més li 
agrada. Jo ho he pogut fer  i procuro que la gent 
que està amb mi pugui fer el mateix. 
Ara estem pensant a fer el màster cada dos anys en 
lloc de cada un. No podem assumir tota la gent 
que voldríem. Ha tingut molt èxit. Abans havíem 
de buscar enginyers estrella estrangers, agafar-los 

“Abans havíem  
de buscar 
enginyers 
estrella a 

l’estranger, 
ara la gent jove 
d’aquí és tan o 

més bona que la 
de fora”

d’altres equips: ara la gent jove d’aquí és tan o 
més bona que la de fora. 

Actualment Campos Racing compta amb una 
plantilla de 60 treballadors. Hi ha perspectives 
de creixement? 
Exactament, som 90 persones, comptant els que 
hi ha a temps parcial. El món de les carreres és 
complicat, cada any treballem amb nous clients. 
En canvi, el servei d’enginyeria és un treball a 
mitjà termini. Per tant, ens convé anar equilibrant 
aquests dos àmbits i anar amb compte perquè no 
ens falti la feina. 

El futur és per al cotxe elèctric? 
Quan les bateries tinguin prou autonomia… Amb 
un elèctric no pots anar de Barcelona a Madrid, 
has de parar a recarregar i això tarda una estona. 
L’híbrid sí que et permet fer aquest trajecte. Ara 
bé, per als conductors, sobretot en ciutats grans, 
quan mirin què gasten amb un dièsel o amb un 
elèctric, la diferència a final de mes serà molt 
gran. Per no parlar dels temes mediambientals. 
Però també hi ha d’haver tota una infraestructu-
ra que ho faci posible, una xarxa per recarregar. 
Probablement hi arribarem, però no sé quan tri-
garem. Sé que hi ha grans empreses treballant en 
les infraestructures i que molts pàrquings ja tenen 
punts de recàrrega. 

Prototip de cotxe elèctric 
fabricat per Campos Racing a 
Montmeló. En la imatge, part de 
l’equip responsable al Circuit de 
Barcelona-Catalunya, on es va 
provar el vehicle abans d’enviar 
a la Xina
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Els grups municipals opinen

Fum i soroll 

Granollers es troba novament amenaçada 
per un projecte especulatiu que posa en 
perill la salut –més soroll i contamina-
ció– i el territori, fragmentant corredors 
biològics, augmentant la pressió sobre el 
riu Congost i la plana de Palou, i urba-
nitzant els pocs espais naturals que resten 
a la ciutat. El Pla Director del Circuit, 
megaprojecte urbanístic d’oci, comerç i 
turisme com Barcelona World, que afec-
ta també Parets i Montmeló, té l’objectiu 
de potenciar l’afluència permanent de 
públic a l’àmbit del Circuit sense tenir en 
compte els efectes devastadors que tindrà 
sobre el medi aquest impacte continuat 
combinat amb l’hiperfreqüentació. El 
projecte planteja un parc temàtic del 
motor i contempla trinxar el Vallès 
amb més carreteres i asfalt: variant de la 
C-17, autovia C-35, nova versió per eta-
pes del Quart Cinturó. Al sud de Palou, en 
sòl no urbanitzable, a tocar del riu i Can 
Cabanyes, es preveu un kàrting gegant 
amb boxs, torre de control, tribunes, 
pàdoc i edificis de suport apte per a tota 
mena de vehicles a motor. Un kàrting 
que funcionarà com a annex d’ampliació 
del Circuit i que a Rajadell i Llinars ja 
han rebutjat per contaminant i sorollós. 
En definitiva, més barreres, fum, soroll i 
pressió sobre espais naturals i agraris al 
límit del col·lapse. Per acabar de rematar 
el comerç i l’hostaleria granollerina, el 
PDU preveu un nou eix comercial i de 
serveis i reserva un sostre edificable de 
27.000 m2 a nous hotels. Avui sabem 
del cert que la salut de les persones està 
estretament lligada a la salut dels hàbi-
tats on vivim. Sabem que el model del 
totxo, el petroli i els parcs temàtics és 
un model fallit que s’alimenta de diner 
públic i recull beneficis privats. Avui 
sabem que l’única opció de futur passa 
per fer un reset al sistema i apostar per 
l’economia verda, ètica i solidària. No 
ens vendran la moto.

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

VOLVEMOS A INSISTIR EN LA NECESIDAD 
QUE SE APLIQUEN NUESTRAS PROPUES-
TAS DEL PRESUPUESTO 2016.
Es muy fácil decir, LO ESTUDIAREMOS, LO 
MIRAREMOS.
Pero este grupo municipal vive en el PRESEN-
TE, es AHORA cuando la gente necesita las 
cosas.

GRANOLLERS NECESITA MÁS PANELES 
INFORMATIVOS EN LOS 16 BARRIOS.

Los ciudadanos de Granollers necesitan mucha 
más información de la que se les está dando.
A los ciudadanos de Granollers en muchísi-
mas ocasiones no les llegan cosas importantes 
como son las ayudas que se conceden desde el 
ayuntamiento y eso nos preocupa.
Solicitamos que el ayuntamiento explote al 
máximo la difusión de la información, que 
explote al máximo la imprenta municipal 
que tiene. Que haga posters, pancartas, flyers 
y folletos informativos de la información 
importante.
Este ayuntamiento se gasta mucho dinero en 
publicidad de actos culturales y deportivos, 
pero en lo esencialmente importante que 
son las cosas que afectan y importan a los 
ciudadanos solo encontramos información en 
el Granollers informa y en la página web del 
ayuntamiento.
Solicitamos paneles informativos metálicos en 
cada uno de los 16 barrios de Granollers para 
que nuestros ciudadanos estén informados al 
100 % de los que pasa en la ciudad.
Solicitamos más paneles informativos en los 
casal d’avis, centros cívicos, cerca de las escue-
las, queremos que la información no se quede 
en las paredes del ayuntamiento, sino que esté 
presente en todo los rincones de la ciudad. 

GRANOLLERS NECESITA PARQUES BIOSA-
LUDABLES EN LOS 16 BARRIOS

Aprovechémonos de las subvenciones que da 
la Diputación de Barcelona para poder instalar 
parques biosaludables para nuestra gente ma-
yor. Nuestra ciudad tiene suficientes espacios 
verdes en los 16 barrios para ubicar diferentes 
equipos de gimnasia que permitan mantener la 
forma física, mejorar la movilidad, aumentar la 
flexibilidad y tonificar la musculación de todo 
el cuerpo de nuestra gente mayor.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

La imposición 
de la “desconexión” 

La imposición del independentismo está 
presente diariamente en nuestras vidas.
Un fiel ejemplo de ello son las banderas 
talla XXL que adornan las calles (e incluso 
el balcón) de muchos de nuestros ayun-
tamientos, especialmente durante la fiesta 
mayor del municipio. Fiestas que, en lugar 
de ser un motivo de unión, fraternidad y 
celebración de todos los ciudadanos, se 
convierten en patrimonio reivindicativo de 
una parte de la población.
Y para que el forastero (o foráneo) no ten-
ga ninguna duda del nivel de compromiso 
del pueblo en cuestión o del activismo de 
la ANC en la localidad, no pueden faltar los 
murales al más puro estilo Úlster o la pre-
visible estelada a la entrada del municipio, 
siendo ésta cuanto más grande, mejor.
Si eres funcionario y no estás a favor de 
la independencia, toma doble ración de 
presión. Si hay que desobedecer (a lo que a 
ellos les convenga), se desobedece que para 
eso están los funcionarios, para cumplir 
las órdenes sin tener en cuenta las leyes. 
“Nosotros sólo cumplíamos órdenes”, 
frase muy recurrida en la historia, vincu-
lada a hechos casi siempre ignominiosos y 
reprobables.
La universidad les pertenece. Ellos boico-
tean y agreden, en nombre de la “justicia 
y la libertad”, a todo aquel que a sus aulas 
va a realizar una conferencia o a transmitir 
un punto de vista distinto al suyo. ¿No son 
esas actitudes fascistas?
Ya se han apropiado del 11 de septiem-
bre, antaño la Diada de todos, ahora la de 
ellos, la de los “buenos catalanes”. También 
fomentan que se denuncie a pequeños co-
merciantes por utilizar el castellano en sus 
establecimientos, ignorando que Cataluña 
es bilingüe.
Lo suyo es una huida hacia adelante lan-
zando una gran cortina de humo para tapar 
sus innumerables casos de corrupción, 
sus vergüenzas. Saben y les duele que, por 
ejemplo los Pujol, sean de la misma calaña 
que los Rato o Bárcenas de Madrid. Saben 
que el “Espanya ens roba” simplemente ya 
no cuela.
Tras 100 días de Puigdemont en el gobier-
no, es cierto que la desconexión continúa 
pero, de la realidad.

Enric Meseguer
Portavoz Grupo Municipal C´s Granollers
Facebook: Ciutadans Granollers
Twitter: @CsGranollers
e-mail: granollers@ciudadanos-cs.org

Volvemos a insistir
Crida-CUPPP C’s
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El Pla Director Urbanístic del Circuit de 
Catalunya és un instrument que enforteix 
el circuit i el dota per al futur, com a gran 
equipament tractor del país i ho fa refor-
çant el seu encaix en el territori.
L’objectiu general és facilitar a l’entorn 
del circuit la creació d’un pol d’activitats 
econòmiques relacionades amb el món del 
motor.
El Pla té com a objectiu establir el marc per 
desenvolupar tot el seu entorn: reservar 
espais de sòl no urbanitzable i protegits 
mediambientalment, espais per instal·lar-hi 
empreses i activitats vinculades al motor, 
espais per a serveis al propi circuit, espais 
de formació. 
Amb especial sensibilitat en els aspectes 
mediambientals i paisatgístics i endreçant 
ordenaments urbanístics anteriors ja 
existents, com el previst sector industrial 
abans anomenat sector 125.
Eixos principals del Pla: la creació i creixe-
ment d’empreses del sector del motorsport, 
la seva internacionalització, la dinamització 
de la recerca i la transferència tecnològica 
amb els centres tecnològics de Catalunya 
per implantar noves tecnologies, l’atracció 
de talent i la captació d’inversió, la forma-
ció, l’ocupació, la projecció exterior i el 
turisme.
El Pla té un àmbit d’actuació en els tres 
municipis (Granollers, Parets del Vallès 
i Montmeló) que en conjunt afecta una 
superfície de 574 Ha, de les quals la 
meitat, 257Ha, ho seran de superfície no 
urbanitzable, per protegir espais oberts i 
espais verds que permetrà, amb l’ampliació 
de l’espai natural de Can Cabanyes prevista 
amb altre planejament, assegurar i protegir 
un important corredor natural transversal 
entre les serres de llevant i de ponent.
L’automoció té un paper essencial a 
l’economia catalana, representa el 9,7 % 
del PIB català i dóna feina al 8,7 % de la 
població. L’existència del Circuit Barcelona-
Catalunya ha potenciat aquesta relació de 
Catalunya amb el sector de l’automoció, 
sector capdavanter en la innovació i aplica-
ció de programes R+D. Amb l’impuls que 
significarà el desenvolupament del PDU, 
podem aspirar a incrementar la localització 
d’empreses d’alta qualificació i generadores 
de llocs de treball de qualitat, afavorides 
per la vinculació entre el món del motor i 
el Circuit.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Vivim un temps en què els ciutadans 
ens exigiu –i amb raó– que reinventem 
la política. En especial a aquells partits 
que tenen més història i que hem patit el 
desgast que suposa governar i arrossegar 
una sèrie de vicis que fan que moltes 
persones hagin perdut la seva confiança 
en nosaltres.
Diuen que rectificar és de savis i per tant 
alguns hem emprès el camí per tal de 
regenerar l’eina dels partits polítics, 
perquè torni a ser útil per a les persones. 
Els companys de Demòcrates van fer el 
pas de crear un nou partit i la gent de 
Convergència estem en un moment de 
Torn Obert, un procés participatiu que 
volem fer extensiu al màxim de gent 
possible. Un procés que ha de recons-
truir l’espai polític que hem representat 
durant molts anys.
Volem, per tant, que no es repeteixin 
els errors del passat i aquest no pot ser 
un procés de refundació d’esquena a la 
gent. Ens interessa (vaja, no és que ens 
interessi, és que és imprescindible!) la 
teva opinió. T’ho poso fàcil, només has 
de respondre una pregunta:
– Quins 3 elements exigiries a un partit 
polític per tal de poder comptar amb el 
teu suport?
Ens pots fer arribar la teva opinió a través 
del correu electrònic alex@alexsastre.
cat o bé per whatsapp al telèfon mòbil 
680 644 330. També ho pots fer arribar 
a l’adreça de l’Ajuntament si ets més de 
correu tradicional.
Moltes gràcies per endavant per dedicar-
nos uns minuts del teu temps! 

Àlex Sastre Prieto
Portaveu Grup Municipal de Convergència 
i Demòcrates de Catalunya

Durant aquest mes de maig les famílies 
més vulnerables de la nostra ciutat podran 
sol·licitar a l’Ajuntament una subvenció 
per fer front al pagament d’un dels impos-
tos municipals que més esforç els suposa: 
l’Impost sobre Béns Immobles o IBI.
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de 
Granollers ofereix aquesta ajuda, això sí, amb 
algunes modificacions respecte l’any passat 
després que el nostre grup municipal denun-
ciés el mal disseny de les bases del 2015 i la 
manca de difusió d’aquestes, qüestions que 
van provocar que només s’atorguessin 5.000 
dels 100.000 € pressupostats. 
Una de les principals novetats és que al 2016 
també podran demanar la subvenció els 
llogaters obligats per contracte a pagar l’IBI, 
una de les demandes fetes pel grup municipal 
d’ERC-AG. 
D’altra banda, s’incrementen els ingressos 
màxims per accedir a l’ajuda en 3.000 € de 
mitjana. A més, els criteris que s’estableixen 
tenen més en compte la situació de les famí-
lies, tal com havíem reclamat, de manera que 
al 2016 tant les famílies monoparentals com 
aquelles amb persones discapacitades al seu 
càrrec tindran un límit màxim d’ingressos 
superior.
Malgrat l’esforç fet per l’equip per millorar 
els criteris de les bases, des d’ERC-Acció 
Granollers creiem que segueixen sent unes 
bases que no parteixen d’una diagnosi social 
prèvia i que, en conseqüència, no responen a 
la situació real de les famílies. 
El que no varia respecte a les bases del 2015 
és la difusió que es farà de la subvenció, 
així com el termini fixat per presentar les 
sol·licituds. Els granollerins i granollerines 
tindran només 6 setmanes, del 18 d’abril 
al 31 de maig, per poder demanar l’ajuda, 
malgrat que el nostre grup va reclamar un 
termini molt més ampli per poder presentar 
les sol·licituds. 
Creiem que la difusió prevista serà absolu-
tament insuficient per poder arribar a totes 
les famílies que ho estan passant malament. 
Per aquest motiu, des d’ERC-AG volem posar 
el nostre granet de sorra per tal d’intentar 
que l’ajuda arribi a tothom i per això ens 
posem a disposició de la ciutadania per tal 
de resoldre tots els dubtes relacionats amb 
aquesta ajuda. 
Podeu contactar amb nosaltres trucant al 
938426711 o a través del correu electrònic 
erc-ag@ajuntament.granollers.cat.

Pep Mur i Planas
Portaveu d’ERC-AG
Pep@pepmur.cat

Què és i què pretén 
el Pla del Circuit

Començar de nouSubvencions per 
pagar l’IBI

PSCCiU ERC-AG 
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