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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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Josep Pujadas

> President del Club Balonmano 
Granollers des de 2011

> Màxim responsable de la 
Fundació BMG, vinculada al club

> Assumeix amb naturalitat que 
el BMG és un club formador i se 
sent orgullós d’un planter que 
sembla inesgotable 

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 

Mural de Sixe Paredes a l’Escola Ferrer i Guàrdia. 
Fotografia: 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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FIRA D’ARTESANS
Divendres 3 i 17 de juny
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 4 de juny
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 4 i 25 de juny
Tot el dia. Plaça de la Porxada

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 4 de juny
De 10 a 21 h . Carrer de Josep Umbert

ENCANTS SOLIDARIS. Assemblea d’Aturats 
de Granollers
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de juny
De 9 a 14 h. Plaça de Can Trullàs

ENCANTS SOLIDARIS. Asso. Protectora d’Animals
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de juny
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà 

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 4 i 18 de juny. Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA DEL DISC
Divendres 10 i dissabte 11 de juny
Tot el dia. Plaça de la Corona

FESTIVAL DEL MOTOR DE GRANOLLERS
Diumenge 12 de juny. De 10 a 21 h. Parc Firal

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS PER 
LA QUALITAT DEL VO. “Acostem el camp”
Dissabte 11 de juny. Tot el dia. C. Anselm Clavé, 40

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 11 de juny
De 9 a 21 h Carrers del Rec al Roc

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA. “Tot a 1 euro”
Dissabte 11 de juny
De 8 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

LES GOLFES. Fira de roba i trastos vells
Dissabte 18 de juny
De 10 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS ELABORADORS 
Dissabte 25 de juny. Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA ABAC-GRA 
Brocanters, Antiquaris i Col·leccionistes 
Dissabte 25 de juny
De 9 a 14 h. Parc Firal

Fa 13 anys va mo-
rir Joan Barangé 
i Tusquets, qui 
va ser arquitecte 
municipal de l’Ajuntament 
de Granollers durant més de 20 anys. Entre 
d’altres, Joan Barangé va ser l’autor d’obres 
emblemàtiques de la ciutat dels anys seixanta 
i setanta, com el Pavelló Municipal d’Esports, 
el Parquet, estrenat l’any 1960; l’Escola Muni-
cipal de Treball, nova seu d’ensenyament des 
de 1962; l’Escola Municipal Salvador Llobet i 
el Parc Municipal Torras Villà, inaugurat l’any 
1974.
El Pavelló Municipal d’Esports va ser un edifici 
pioner a la seva època i el tercer pavelló co-
bert de tot l’Estat, després dels de Barcelona i 
Alacant.
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EXTERIOR DEL PAVELLÓ D’ESPORTS, 
QUAN VA SER INAUGURAT 

EL 23 DE MAIG DE 1960. 
ARXIU GENERAL - FONS D’IMATGES / 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’última setmana de juny i l’inici del mes de juliol concentrarà 
activitats a la ciutat en què els protagonistes seran infants i joves. 
Del 26 de juny al 3 de juliol, ens visitaran uns 5000 jugadors i 
jugadores de 385 equips, de 21 països, en una nova edició rècord 
del prestigiós torneig d’handbol base, Granollers Cup. El 58 % són 
equips de nois i el 42 % de noies, que jugaran més de 1.145 partits en 
instal·lacions esportives i també a la plaça de la Porxada. 
D’altra banda, del 27 de juny al 2 de juliol es farà el II Festival Inter-
nacional de Cors de Granollers que organitza la Societat Coral Amics 
de la Unió i que portarà a la capital del Vallès Oriental més de 200 
cantaires francesos, belgues i ugandesos. Els concerts es faran a 
Roca Umbert, a la Sala Tarafa i a l’Església de Sant Esteve, on tindrà 
lloc el concert de clausura dissabte dia 2 de juliol, a les 6 de la tarda. 

Més informació:
www.granollerscup.com  |  www.amicsdelaunio.org

Granollers Cup, 
Trobada Internacional de Cors... 
Infants i joves de diferents 
països del món ens visiten
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REPORTATGE

Acompanyant les empreses 
per estimular l’economia

Més de 12.000 persones treballen en els set 
polígons industrials que té Granollers i que 
generen una facturació anual estimada de 
4.878.810.195 euros. De les 650 activitats 
d’aquests espais productius, 421 són microem-
preses, de menys de deu persones treballa-
dores, mentre que només 15 superen els 250 
empleats. 
En els darrers anys els polígons de Grano-
llers han millorat les infraestructures, s’han 
constituït en associació i disposen gairebé 
tots de fibra òptica. Amb l’acompanyament de 
l’Ajuntament de Granollers s’estan fent passes 
per compartir idees i projectes imprescindibles 
per guanyar competitivitat i generar ocupació. 
Així s’estan impulsant actuacions als polí-
gons per incrementar l’ajuda mútua entre les 

indústries i reduir l’impacte ambiental de les 
activitats econòmiques. Aquesta és una de les 
accions que preveu el Programa d’Actuació 
Municipal i que ja s’està executant amb diver-
ses actuacions. D’una banda els sets polígons 
industrials de Granollers ja s’han constituït com 
a associació i, alhora, formen part d’una taula 
de treball, impulsada per l’Ajuntament, per tal 
que puguin compartir experiències. 
En aquest sentit Granollers està treballant en 
el projecte Ecocongost que pretén implemen-
tar una xarxa de distribució de calor entre les 
empreses dels polígons de Jordi Camp i Con-
gost. Un projecte innovador i ambiciós treballat 
amb institucions diferents, amb aliances amb 
Europa,i amb empreses de la ciutat i catalanes, 
que cerca promoure l’eficiència energètica. En 

 

Persones treballadores ...  1238
Facturació .........................  373.689.479 €
Activitats ...........................  54
Hectàrees .........................  55’4
Parcel·les ..........................  89
Fibra òptica .......................  Desplegada

Any urbanització ...............  2005
Sectors predominants .....  Industrial

Contacte: Associació d’Empresaris del 
PolígonIndustrial Coll de la Manya

info@colldelamanya.com

Persones treballadores ...  3376
Facturació .........................  1.490.703.248 €
Activitats ...........................  117
Hectàrees .........................  63’01
Parcel·les ..........................  172
Fibra òptica .......................  Desplegada

Any urbanització ...............  1973/2009
Sectors predominants .....  Industrial 
  i de serveis 

Contacte: Associació d’Empresaris i 
Propietaris dels p.I. Congost i Jordi Camp

info@picampcongost.cat

CONGOSTCOLL DE LA MANYACAL GORDI · CAL CATALÀ
Persones treballadores ...  1911
Facturació .........................  326.475.531 €
Activitats ...........................  41
Hectàrees .........................  35’15
Parcel·l es .........................  34
Fibra òptica .......................  Desplegada

Any urbanització ...............  2002
Sectors predominants .....  Industrial 
  i de serveis

Contacte: Associació d’Empreses dels 
Polígons del Circuit

calgordicalcatala@gmail.com

Els dos polígons industrials 
més grans de Granollers 
podrien compartir energia, a 
través d’una xarxa de calor, 
fet que beneficiaria la qualitat 
de l’aire i disminuiria costos 
de producció.
Fotos d’aquest reportatge: 
Enric Bartel
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L’Ajuntament treballa per crear una xarxa 
de distribució de calor que estalviï energia 

a les empreses i redueixi l’impacte ambiental 

aquests moments s’està valorant les diferents 
fonts d’energies renovables amb què es po-
dria alimentar aquesta xarxa, entre les quals 
l’excedent de biogàs de la planta de compostat-
ge de residus orgànics del Consorci de Residus 
del Vallès Oriental. De moment ja es coneix 
la demanda energètica de les empreses amb 
més consum dels dos polígons i, alhora, s’està 
buscant finançament i iniciant contactes amb 
empreses per portar a terme aquest projecte 
que també contribuiria a disminuir les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle. Es tracta 
d’un projecte que explora la simbiosi industrial 
consistent en què una empresa pot aprofitar 
per al seu procés productiu els residus, energia, 
matèria o fluids que una altra empresa genera. 
Aquests tipus d’operacions permetrien reduir 
els costos de producció, disminuir la generació 
de residus i avançar cap a l’objectiu de créixer 
sense consumir tant. De moment Granollers 
s’ha fixat en el model de la ciutat danesa de 
Kalundborg que als anys seixanta va confor-
mar un parc ecoindustrial amb un entramat de 
companyies que interactuen amb els recursos 
materials i naturals disponibles tenint cura del 
medi ambient. 

Incrementar la 
col·laboració i 

reduir l’impacte 
ambiental, 

reptes de les 
empreses

Persones treballadores ...  1333
Facturació .........................  308.192.328 €
Activitats ...........................  81
Hectàrees .........................  16’71
Parcel·les ..........................  111
Fibra òptica .......................  Desplegada

Any urbanització ...............  1991
Sectors predominants .....  Industrial

Contacte: Associació d’empresaris del 
polígon industrial font del ràdium

info@poligonfontdelradium.com

Persones treballadores ...  2411
Facturació .........................  1.139.726.485 €
Activitats ...........................  119
Hectàrees .........................  46’04
Parcel·les ..........................  183
Fibra òptica .......................  en curs

Any urbanització ...............  1973
Sectors predominants .....  Industrial 
  i de serveis

Contacte: Associació d’empresaris i 
propietaris dels p.I. Congost i jordi camp

info@picampcongost.cat

Persones treballadores ...  1662
Facturació .........................  1.146.482.807 €
Activitats ...........................  115
Hectàrees .........................  39’71
Parcel·les ..........................  152
Fibra òptica .......................  Desplegada

Any urbanització ...............  2002
Sectors predominants .....  Industrial 
  i de serveis

Contacte: Associació d’Empresaris del 
Polígon Palou Nord

comunicacio@uei.cat

Persones treballadores ...  478
Facturació .........................  93.540.317 €
Activitats ...........................  63
Hectàrees .........................  16’9
Parcel·les ..........................  14
Fibra òptica .......................  En curs

Any urbanització ...............  1997
Sectors predominants .....  Serveis i lleure

Contacte: Unió de Comerciants del 
Ramassar

area@areaeconomicalegal.com

FONT DEL RÀDIUM JORDI CAMP PALOU NORD

RAMASSAR
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La nova plaça Onze de Setembre eliminarà barreres, 
serà més verda i tindrà jocs infantils adaptats

L’Ajuntament de Granollers preveu iniciar el 
dia després de la Diada de Catalunya les obres 
de remodelació de la plaça Onze de Setem-
bre, entre l’avinguda de Sant Esteve i el carrer 
de Quevedo. A banda de crear un espai més 
agradable i d’incrementar-ne el seu ús també 
es resoldran alguns degoters que afectaven 
l’aparcament que hi ha sota i l’aixecament del 
paviment provocat pels arbres. A més, la nova 
plaça es construirà en una única plataforma 

sense graons ni cap altra barrera arquitectòni-
ca. 
El formigó donarà pas a una plaça més verda, 
amb parterres de grans dimensions i vegetació 
variada que portaran frescor i vitalitat. També hi 
haurà trams de llambordins de formigó de color 
que es combinaran amb franges de gespa en les 
zones d’estada i descans.
28 arbres, de diverses espècies, i 25 bancs 
ajudaran a conformar un lloc per estar-s’hi amb 
zones tranquil·les i confortables que, de ben 
segur, incrementaran l’ús que fins ara tenia 
l’espai. 
Una altra de les característiques de la nova 
plaça serà que tindrà el primer espai de la 
ciutat amb jocs infantils inclusius, és a dir, que 
també els podran utilitzar nens i nenes amb 
algun tipus de discapacitat. La zona de jocs 
infantils es situarà a l’extrem nord, allunyada de 
la calçada. Com és habitual en totes les noves 
obres, es substituirà la xarxa d’enllumenat i s’hi 
posaran 16 fanals amb llums leds que consu-
meixen menys, són més eficients i ofereixen un 
major confort. La plaça mantindrà l’escultura on 
cada Onze de Setembre es fa l’ofrena floral amb 
motiu de la celebració de la Diada de Catalunya.

La plaça Onze de Setembre 
guanyarà en espais verds que, de 
ben segur, afavoriran un major 
ús d’aquest cèntric espai

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projec-
te per ampliar la vorera nord del carrer d’Agustí Vinyama-
ta, entre el passeig de la Muntanya i el carrer de Girona. 
S’actuarà en un total de 210 metres lineals amb l’objectiu 
d’incrementar l’espai disponible per al vianant, afavorir-
ne l’accessibilitat i augmentar-ne la seguretat. 
Aquest tram de carrer té una alta intensitat de pas, tant 
de vianants com de vehicles. Per tant la vorera nord 
passarà a tenir 4,3 m de mitjana i mantindrà l’aparcament 
en filera, mentre que a la vorera sud, l’aparcament es 
canviarà de bateria a filera. A més, es crearan orelleres 
en els passos de vianants per millorar la visibilitat entre 
vehicle i vianant. També es farà un nou pas de vianants 
al costat est del pont i el pas de vianants existent a la 
cruïlla amb el carrer de Tetuan es farà elevat, per garantir 
l’accessibilitat, fer reduir la velocitat dels vehicles i afavo-
rir la visibilitat. 
Pel que fa als serveis es preveu la renovació de la xarxa 
de distribució d’aigua potable, l’ampliació de la xarxa 

elèctrica i el soterrament de les línies aèries elèctriques 
i telefòniques existents. El nou enllumenat seran co-
lumnes amb una doble lluminària, una per a la calçada i 
una per als vianants, similar a l’enllumenat instal·lat a la 
reforma executada al carrer de Girona, entre el carrer de 
Vinyamata i el carrer de Josep Irla. També es reforçarà 
la il·luminació dels passos de vianants per millorar la 
seguretat viària.

Arbrat més adequat a l’ús del carrer

A més, es renovarà l’arbrat existent amb la plantació a 
la vorera de dos tipus d’espècies alternades al llarg del 
carrer, de manera que es guanyarà color i variació paisat-
gística. Al primer tram de vorera entre el carrer Girona i 
el carrer de Tetuan, on no hi ha aparcament en filera, es 
proposa plantar només un tipus d’espècie d’arbre de crei-
xement vertical, per tal que la capçada interfereixi menys 
amb els vehicles que circulin per la calçada. També es 
col·locaran bancs i cadires per crear zones de descans.

Aprovat el projecte per ampliar la vorera nord del carrer Vinyamata
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Han començat unes actuacions de millora a l’entorn del 
riu Congost que afavoriran el condicionament de diversos 
marges del riu. Concretament s’han construït dos deflectors 
permeables vegetats a dos meandres del riu a l’altura del 
l’església de Sant Julià de Palou. Aquesta és la primera de 
quatre fases previstes que es desenvoluparan els propers 
dos anys, amb l’objectiu d’afavorir la biodiversitat i el control 
de l’erosió. En total es construiran quatre deflectors vegetats 
amb estaca viva, dos deflectors a cada meandre, per tal de 
garantir la seguretat del marge del riu i el mur de conten-
ció que hi ha al seu interior, a la vegada es mantenindrà un 
espai de llibertat prou ampli per a la llera d’aigües baixes. 
S’han plantat de forma combinada espècies arbustives i ar-
bòries col·locades a la zona interior de l’escullera i a l’extrem 
més allunyat de la llera, on la incidència dels aiguats és 
menor. Aquesta és una actuació pionera perquè s’ha procu-
rat que sigui el màxim de naturalitzada possible i integrada 
al riu.
A més s’ha fet la gestió de la vegetació per millorar-ne el 
comportament hidràulic: tala de troncs o besses situats al 
mig de la llera i que podrien ocasionar problemes hidràulics. 

El Congost, 10 anys a la Xarxa Natura 2000

Aquestes actuacions s’emmarquen en la Xarxa Natura 2000 
amb projectes de recuperació fluvial que ajuden a la res-
tauració ambiental i a la recuperació de la biodiversitat. El 
riu Congost va entrar a formar part de la xarxa Natura 2000 
a l’any 2006, des d’aleshores l’Ajuntament de Granollers ha 
seguit les directrius definides en aquesta xarxa en relació a 
la conservació espais d’aigües continentals. 
• Naturalització del tram urbà del riu Congost
• Eliminació d’espècies exòtiques i invasores 
• Control de l’erosió de marges inestables i naturalizació 

d’esculleres 
• Retirada d’estructures hidràuliques en desús i habilitació 

de passos per peixos
• Millora de la connectivitat transversal i integració del mur 

de contenció en un marge vegetat a Palou Nord 
• Creació d’hàbitats per la fauna i instal·lació de caixes niu

Biodiversitat recuperada

Les actuacions de restauració ambiental han propiciat una 
bona recuperació de la biodiversitat. En diversos estudis fets 
a la llera del Congost s’han inventariat les següents freqüèn-
cies d’espècies:
• 230 espècies vegetals (80 % autòctones i 20 % exòtiques)
• 80 aus nidificants 
• 8 espècies de peixos: 5 espècies autòctones i 3 al·lòctones
• 20 espècies de mamífers
• Una desena d’especies de ratpenats
• Unes 50 espècies de ropalòcers (papallones)

Restauració ambiental i recuperació 
de la biodiversitat al riu Congost
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La Fundació Paco Puerto i l’Escola Municipal 
del Treball compartiran espais i maquinària 
per ampliar recursos i serveis per a l’ocupació. 
Aquest és l’acord de col•laboració vinculat a la 
formació i a la millora de l’ocupabilitat de la ciu-
tadania de Granollers i del Vallès Oriental. Entre 
altres, està previst la cessió d’ús de màquines i 
eines propietat de la Fundació per a la Forma-
ció i l’estudi Paco Puerto a l’Escola Municipal 
del Treball, per al desenvolupament d’accions 

Més eines i recursos per a la formació

Representants de CCOO i de 
l’Ajuntament de Granollers en 
acabar l’acte de presentació 
d’aquest acord a la Sala de 
Govern

Fer un diagnòstic complet de l’escolarització a Granollers en els nivells 
educatius de primària i secundària. Aquest és l’objectiu principal 
d’un estudi que analitzarà i abordarà qüestions com la distribució de 
l’alumnat per centres en funció de les seves característiques socioe-
conòmiques i culturals. Un anàlisi que permetrà conèixer les pautes 
d’elecció escolar de les famílies, la mobilitat de la població per raó 
educativa o els efectes d’una proposta de zonificació escolar. Davant 
la dinàmica canviant de la nostra societat en termes socials, cultu-
rals, de mobilitat i d’ocupació l’Ajuntament revisarà les polítiques 
d’escolarització que actualment es desenvolupen a la ciutat. El resul-
tat de l’estudi, que tindrà el seguiment del Consell Escolar Municipal, 
inclourà un conjunt de propostes d’intervenció educativa a diferents 
nivells de manera participada, tenint en compte les veus dels diferents 
actors municipals així com l’elaboració d’un nou mapa escolar. 

formatives dels alumnes dels cicles formatius 
de mecànica industrial i d’electrònica com 
per als alumnes de formació ocupacional. En 
concret, la maquinària es destina als tallers de 
soldadura, pneumàtica, electricitat, electrònica i 
fabricació mecànica. Entre la maquinària cedida 
hi ha freses, torns, màquina de control numèric, 
panells electrònics… 
Aquest acord entre la Fundació Paco Puerto 
i l’Ajuntament de Granollers implica tam-
bé que la Fundació impartirà formació per a 
l’ocupació en els tallers de mecànica i a les 
aules d’electrònica i d’electricitat, entre d’altres. 
D’aquesta manera, a l’Escola Municipal del 
Treball es cursa tota la tipologia de formació 
professional, la que es coneix com inicial i la 
que es coneix com per l’ocupació.
Poder compartir espais per a la formació i 
maquinària és una manera d’aprofitar recursos 
i poder ampliar els serveis i la qualitat forma-
tiva a alumnes de Formació Professional i de 
formació per a l’ocupació. Pel correcte desenvo-
lupament de la FP cal una actualització cons-
tant del què demanda el món productiu, i també 
de les eines i maquinària que posteriorment els 
alumnes es trobaran en el món del treball.
D’altra banda la Fundació Paco Puerto també 
impartirà formació per a l’ocupació en l’àmbit 
del turisme a Can Muntanyola, Centre de Ser-
veis a les Empreses, que cedirà aules perquè es 
pugui cursar aquesta matèria.

Granollers impulsa projectes per millorar l’equitat educativa
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El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) 
i set ajuntaments del Vallès Oriental (Parets del 
Vallès, Mollet del Vallès, Montmeló, Canove-
lles, Granollers, les Franqueses del Vallès i la 
Garriga) han acordat un posicionament comú 
i consensuat de les millores a incloure en el 
projecte de duplicació de via del tram Parets-la 
Garriga de l’R3 de Rodalies, que està redactant 
l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(Adif). L’informe, emès pel Departament, és un
conjunt d’al·legacions a l’estudi d’impacte 
ambiental del projecte. Les administracions han 
posat en valor que es tiri endavant el projecte, 
han demanat donar un impuls prioritari a les 
obres i han sol·licitat a l’ens estatal la creació 
d’una comissió de seguiment tècnic per tractar 
de forma coordinada tant el projecte constructiu 
com el seguiment dels treballs. Aquesta co-
missió estarà integrada per representants del 
propi organisme estatal, del Departament i dels 
ajuntaments afectats. 
El projecte defineix la duplicació del tram de via 
única de 18,2 quilòmetres comprès entre les es-
tacions de Parets del Vallès i la Garriga, seguint 
el corredor actual, així com el tancament peri-
metral del corredor, la millora de l’accessibilitat 
de les estacions i la modernització de la infraes-
tructura ferroviària. No inclou la supressió dels 
set passos a nivell existents en aquest tram, 
atès que l’Adif preveu fer-ho amb caràcter pevi a 
la duplicació de via

Generalitat i ajuntaments acorden 
un posicionament comú per al 
projecte de duplicació de via 
Parets-la Garriga de l’R3 

A la recerca de 
solucions pel col·lapse 
que pateix la C17 

Alcaldes i regidors dels ajuntaments de la 
Llagosta, Mollet, Canovelles, Montmeló, 
Lliçà d’Amunt, Granollers i Parets reclamen 
a la Generalitat de Catalunya “consens, 
diàleg i planificació envers les propostes per 
millorar la situació de col·lapse que pateix 
la C17. “Que no donin cap pas sense debat 
amb el món local”. Aquest és el missatge 
que els alcaldes i els regidors de la comarca 
han reclamat al voltant de les infraestructu-
res viàries i ferroviàries del territori. D’una 
banda, han fet arribar el seu malestar amb 
la Generalitat per no haver treballat de 
manera conjunta amb el món local les solu-
cions als problemes de mobilitat que pateix 
la C17. D’altra banda, no s’han mostrat ni 
a favor ni en contra del projecte de tercer 
carril que proposa la Generalitat, al seu 
pas per Parets, si bé consideren que abans 
d’iniciar cap actuació, cal fer una reflexió i 
tenir en compte tant la visió com les propos-
tes dels ajuntaments del territori. L’alcalde 
de Granollers, Josep Mayoral, manifesta 
que “el futur del nostre territori passa per la 
indústria i les bones infraestructures viàries 
i actualment tenim mancances. Ens trobem 
amb un entorn que no té la mobilitat ben 
resolta ni en direcció nord-sud ni de llevant 
a ponent. No s’han de prendre decisions a 
curt termini sense una planificació que posi 
la mirada al futur. 

Es demana 
donar un impuls 

prioritari 
als estudis, 

projectes i obres
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cpnl.cat

Cursos
de català
a l’estiu

Juliol i agost 2016

Informació i inscripcions
Dies 9, 13 i 14 de juny 

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

Dies 10, 15, 16 i 17 de juny 
de 10 h a 13 h

Centre de Normalització Lingüística 
del Vallès Oriental

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

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

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

Sant Celoni.

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

600 alumnes han estudiat aquest curs al Centre 
de Formació d’Adults Vallès (CFA). 
Si teniu més de 18 anys i esteu interessats a for-
mar-vos, per exemple, en alfabetització i ensen-
yaments bàsics (de lectura, escriptura i càlcul); 
en llengües (català, castellà, anglès), de nivell 
inicial; si voleu treure-us el Graduat d’Educació 
Secundària; si voleu fer un curs d’accés direc-
te al Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior; 
si esteu pensant a anar a la Universitat i voleu 
preparar-ne la prova d’accés per a majors de 25 
anys i més de 45; si voleu fer informàtica (tant 
si és inicial com si és de perfeccionament), o si 
voleu acreditar les vostres competències en TIC 
(tecnologies de la informació i de la comunica-
ció), l’escola d’adults, pública i gratuïta, és la 
vostra opció. 
Del 13 al 17 de juny, s’informarà i orientarà 
l’alumnat nou a l’escola, situada al c. Veneçuela, 
86, al Centre Vallès. El dia 16 de juny es publi-
carà l’oferta de places i del 20 al 28, les perso-
nes interessades a apuntar-se a alguna de les 
ofertes formatives podran fer les sol·licituds. 

Més informació: 
Telèfon 93 849 98 88 / www.cfavalles.org 

Del 13 al 17 de juny, 
informació per estudiar 
a l’Escola d’Adults 

A l’Escola 
d’Adults es 

poden aprendre 
ensenyaments 
bàsics (llegir, 

escriure); 
llengües, 

informàtica, 
treure’s l’ESO 
i preparar-se 
per fer cicles 

formatius 

A partir de 16 anys

Aula del Consum

XERRADA - COL·LOQUI
ELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS A LA LLAR: 
ENERGIA, AIGUA, TELECOMUNICACIONS. 
TINGUES-HO CLAR I TRIA!

A càrrec de Laia Visa,
tècnica de MAP Assessorament i Serveis SL

Dimarts, 14 de juny, a les 19 h
Sala d’actes de la Biblioteca Roca Umbert 
(carrer d’Enric Prat de la Riba, 77)

ENTRADA LLIURE
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El dilluns 6 de juny, a les 7 de la tarda es presenta a la Sala Tarafa el 13è 
volum de Paraules per a vuit espais, el recull que, des del curs 2003-2004, 
escriuen els estudiants de 1r cicle d’ESO dels centres granollerins. 
Serà un acte especial, ja que aquest curs es publica el darrer volum del 
Paraules: es tanca així un projecte que al llarg de 13 anys ha complert els 
objectius, però que ara demana ser repensat. 
Al llarg de tots aquests cursos, 9.100 alumnes -580 dels quals han 
publicat el seu text- han explicat amb les seves paraules un centenar 
llarg d’espais de la ciutat. Són places, carrers, avingudes, parcs i també 
edificis patrimonials i equipaments municipals, que els nois i noies han 
tingut l’oportunitat de descobrir de primera mà, sovint a través de visites 
guiades que els han permès saber de llocs que potser no coneixien. 
A partir d’aquí, han confeccionat uns textos que ens aporten la seva 
mirada, única i intransferible, sobre edificis carregats d’història, com la 
Porxada, l’Ajuntament, la Casa de Cultura Sant Francesc o Roca Umbert; 
sobre espais naturals, com Can Cabanyes, el riu Congost, la verneda de 
Can Gili o els parcs de Torras Villà o Puig de les Forques; o sobre esdeve-
niments, com el mercat del dijous. 
Des del Servei d’Educació, impulsor i coordinador del volum des de l’inici, 
s’ha anat adequant el projecte a les necessitats que han anat sorgint: 
per exemple, des de fa uns anys el volum recull fotografies fetes pels 
alumnes, per obrir així el ventall de mirades possibles. L’oferta de les 
visites guiades també ha dotat el treball –integrat al contingut curricular 
de l’assignatura de llengua catalana– de rigorositat històrica. Els textos, 
a més, són revisats i polits juntament amb els alumnes, en un procés 
laboriós, però necessari. 
La biblioteca Can Pedrals, Can Torrabadella, el carrer de Corró, l’estació 
d’autobusos, la Fonda Europa, el carrer d’Anselm Clavé “la carretera”, la 
plaça de la Corona i la plaça de les Olles són els espais que recull el dar-
rer Paraules per a vuit espais, un volum amb portada blanca, el color que 
és la suma de tots. Són, de manera expressa, els mateixos que explica-
ven els alumnes del curs 2003-2004, el que encetava la sèrie. Uns indrets 
que al llarg d’aquests 13 anys han viscut canvis, a vegades radicals, i que 
per tant té tot el sentit tornar a mirar i explicar. 
Els llibrets de Mirades per a vuit espais s’han distribuït cada any a tots els 
centres educatius de la ciutat. També es pot consultar la col·lecció sence-
ra a les biblioteques de Can Pedrals i Roca Umbert. 

Més de 4.000 alumnes al Cantània
Els propers caps de setmana del 3, 4, 5, 9, 10, 11 i 12 de juny se 
celebrarà al Teatre Auditori de Granollers la nova edició de Cantània, 
amb la participació d’uns 4.000 nens i nenes, procedents de 94 
escoles vallesanes. Babaua. Les desventures de Mímí és la cantata, 
composta per Jordi Domènech i amb text de Pere Riera, que 
interpreten més de 42.000 infants a ciutats de Catalunya, Espanya, 
Alemanya i Bèlgica. El projecte educatiu, ideat per l’Auditori de 
Barcelona i organitzat a la comarca per l’Associació Cultural i el 
Teatre Auditori, pretén millorar l’educació musical dels alumnes que 
hi participen mitjançant una vivència en directe i compartida.

Amb una vegada no n’hi 
ha prou. Vine a donar sang
Autocar del Banc de Sang i Teixits

Dimarts 7 de juny, de 17 a 21 h 
Plaça de Can Trullàs

13 anys de mirades joves sobre espais 
singulars i amb història de la ciutat 
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Amb la calor, ens tornem a trobar amb les molèsties (picades, possi-
ble transmissor de malalties,...) provocades pel mosquit, l’autòcton i 
l’espècie invasora, el mosquit tigre. Des de l’Ajuntament, es fan ac-
tuacions encaminades a controlar els llocs de cria (punts amb aigua 
estancada) i puntualment es fan tractaments preventius amb larvicides 
biològics als embornals. Les ordenances municipals de civisme recu-
llen de manera genèrica la necessitat de prendre mesures per evitar 
qualsevol tipus de plaga o proliferació. I per aconseguir-ho, s’apel·la a 
la responsabilitat de tots. No deixar recipents amb aigua o plats sota 
els testos (o canviar-la un cop a la setmana per evitar que hi criïn els 
mosquits), fer córrer l’aigua pels desguassos del pati i netejar-ne la 
fullaraca, desar la regadora del jardí cap per avall... són algunes 
pràctiques senzilles per disminuir la presència d’aquest veí tan molest. 

Pràctiques senzilles per disminuir 
la presència del mosquit tigre

El dijous 23 de juny, revetlla de Sant 
Joan, la Flama del Canigó arribarà 
a la Porxada cap a dos quarts de 8 
del vespre, en un acte organitzat per 
Òmnium Cultural. La nit més curta de 
l’any es viurà amb diverses revetlles (a 
la Font Verda,l’Hostal, parc de Ponent, 
centres cívics del Nord, Can Bassa, 
Can Gili...) on no hi faltaran la música i 
la diversió. Les associacions i particu-
lars interessats a encendre la tradi-
cional foguera, caldrà que demanin 
permís a Agents Rurals (oficina del 
Departament d’Agricultura a les anti-
gues escoles de Palou, c. Dr. Fàbregas, 
40-42. Tel. 93 882 77 47), abans de 9 
de juny. Caldrà complir els requisists 
de distància respecte dels edificis, 
cotxes i línies elèctriques, i cremar el 
material adequat (sobretot, fusta). A 
prop tindrem algun mitjà per apagar el 
foc i ens assegurarem que queda ben 
extingit. Els habitatges propers tindran 
finestres i balcons tancats, els tendals 
plegats i la roba,recollida. 

El permís per fer la foguera de Sant 
Joan cal demanar-lo a Agents Rurals 

A la nostra ciutat hi ha atorgades 127 lli-
cències per tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos. Tot i que no consten 
incidències remarcables amb aquests ani-
mals, l’any passat es van obrir 11 expedients 
motivats per alguna mala pràctica, 4 dels 
quals van acabar amb sanció. 
I és que ser propietari d’un dòberman,un 
mastí napolità, un pit bull,un rottweiler o un 
staffordshire, entre d’altres races, comporta 
un seguit de responsabilitats al seu propietari. 
D’entrada, cal tenir-ne la llicència, que s’obté 
a l’Ajuntament del municipi on es viu. 
Per obtenir-la, cal ser major d’edat i s’ha 
d’acreditar la capacitat física i l’aptitud psi-
cològica (certificat que s’atorga als centres 
mèdics que fan les revisions mèdiques de 
conducció); s’ha de tenir una assegurança de 
responsabilitat civil pels danys que l’animal 
pugui fer per un import d’almenys 150.000 
euros i no es poden tenir antecedents per 
condemnes o sancions relacionades amb la 
tinença d’aquest tipus de gossos. 
Aquesta llicència l’ha de tenir tant el propieta-
ri com altres persones que el portin a pas-
sejar. Un cop al carrer, el gos anirà sempre 
lligat amb una corretja o cadena no extensible 
de menys de 2 metres de llargada i portarà 
morrió. Incomplir aquestes dues obligacions 
pot comportar una sanció de 300 €. 
No disposar de la llicència, es considera una 
infracció molt greu i es penalitza amb una 
multa de 2.404 €. La normativa també pro-
hibeix que els particulars facin criar aquest 
tipus de races. 

Les responsabilitats dels 
propietaris de gossos 
potencialment perillosos
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Càmeres i mòbils a punt: arriba el 
Ral·li Fotogràfic Granollers es revela

El dissabte 18 de juny serà normal veure 
pels carrers persones de totes les edats amb 
càmeres a les mans i penjades al coll. És el 
dia del Ral·li Fotogràfic Granollers es revela, 
que per 18è any organitza la Xarxa de Centres 
Cívics (XCC), amb la col·laboració de l’Associació 
Fotogràfica Jaume Oller. L’activitat es repeteix 
per segon any seguit en dissabte a la tarda, de 
manera que els participants canviaran l’habitual 
esmorzar a què dóna dret la inscripció per un 
berenar. Per participar al ral·li, cal apuntar-
se a qualsevol dels centres cívics, fins al dia 
15 de juny, o bé el mateix dia de l’activitat al 
punt d’inici, la plaça de l’Església, de 5 a 7 de 
la tarda. L’organització anunciarà el tema a 
fotografiar just en el moment de començar i per 
entrar a concurs caldrà presentar una col·lecció 
de 4 imatges, una per tema, en format JPG. S’hi 
podrà participar amb tot tipus de càmeres digi-
tals i s’inclou, com a novetat, una categoria de 

El projecte “A les places” dinamitza l’espai públic amb el veïnat
a les places Sant Miquel, Llibertat i Calderón de la Barca 

Aquesta primavera s’està duent a terme el programa municipal 
d’accions socioculturals “A les places”, fruit d’un treball transversal 
de la Xarxa de Centres Cívics i els serveis d’Educació, Cultura, Serveis 
Socials i Joventut, en col·laboració amb les entitats del territori i, en 
aquesta ocasió, el suport de la cooperativa Raons Públiques. Els dies 7 
i 17 de juny, i 7 de juliol, a la plaça de Sant Miquel, i 5 i 30 de juny, a la 
de Calderón de la Barca, el veïnat i persones creatives que s’hi vulguin 
unir construiran un artefacte per dinamitzar l’espai públic (18.30 h). 
El dia 3 de juny, a la pl. de la Llibertat, es faran experiments científics 
conduïts pels instituts Granollers i EMT (17 h). A més, durant el juny 
continua el diagnòstic “A les places”, un procés iniciat l’any passat que 
pretén esbrinar, a partir de l’observació i la conversa amb els veïns i 
veïnes, com s’entén l’espai públic, l’ús que se’n fa i recollir propostes 
d’accions i activitats. Més info: http://wp.granollers.cat/alesplaces/ 

fotos amb mòbil. El preu d’inscripció preveu 4 
modalitats: 3 € (per a infants de fins a 14 anys), 
7 € (adults), 8 € (adult + infant) i 5 € (joves de 
15 a 18 anys). Les categories són 4: infantil (4 
premis en material fotogràfic per valor de 100 
€), adulta (premis en metàl·lic entre 100 i 300 
€), mòbil (valorat en 175 €) i premi simbòlic de 
votació popular. Com ja és habitual, entre els 
dies 11 i 22 de juliol s’exposaran al públic totes 
les col·leccions al Centre Cívic Palou, i el dia 21 
de juliol es farà públic el veredicte del jurat.
Enguany, la prèvia “Prepara’t per al ral·li” s’ha 
centrat en els joves, el retrat i l’espai públic. 
La XCC i el Gra han impulsat durant tot el curs 
un treball amb 75 nois i noies de 3r i 4t d’ESO 
dels centres Celestí Bellera, Antoni Cumella i 
l’Escola Pia, i la fotògrafa social Míriam Mora-
les. El resultat pot comprovar-se al carreró de 
Benet Morató, al costat de la plaça Perpinyà, a 
les parets on hi havia hagut el cinema Majèstic. 

Fotografies premiades en 
la darrera edició del ral·li 
fotogràfic. 
D’esquerra a dreta, imatges 
d’Anna M. Capdevila, 
Marc Morales i Núria Bigas

Més informació: 
www.granollers.cat/rallifo-
tografic 
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16
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

9 a 14 h. Jornada. Empresa i emprenedoria
Jornada de Debat de la Gerència 
de Serveis de Turisme de la Diputació 
de Barcelona
Diputació de Barcelona

21
14 a 17 h. Jornada. Comerciants
Taller de màrqueting olfactiu pel petit 
comerç
Una aroma transmet el que les paraules 
no aconsegueixen
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificada de 15 h
Eines avançades d’excel 
Coneix totes les possibilitats que dóna 
el programa Excel i augmenta la qualitat 
de la teva feina en el dia a dia
Cambra de Comerç

9 a 14h. Jornada. Empresa
Cicle tècnic: Energia a la indústria
Eficiència energètica a la industria
Granollers Mercat

22
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 a 18h. Jornada. Empresa
Workshop xarxes de calor en zones 
urbanitzades
Granollers Mercat

23
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

27
9.30 a 12.30 h. Jornada. Empresa 
i emprenedoria
Oportunitats de negoci a Alemanya
Amb el corresponsal de la xarxa de Boil 
Internacional d’aquest país
Granollers Mercat

29
9 a 14 h. Formació. Empresa i emprenedoria
Treballa el teu networking professional 
(BEN FET) i aconsegueix contactes efectius
+ del 80% dels teus projectes, col·laboracions i 
negocis et vindran pel teu networking
Granollers Mercat

30
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar 
una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

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

Juny 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

2
9 a 14 h. Formació bonificada de 10 h
Back office comercial: gestió, 
comunicació i tècniques de venda 
Gestió del temps, comunicació interna 
i tècniques actives de venda
Cambra de Comerç

9 a 14 h. Formació bonificada de 12h
Techniques de négociation efficaces
Dans cet atelier, nous allons développer les 
techniques de négociation efficaces promues 
par l’Université Harvard
Cambra de Comerç

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

5
9.30 a 12 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Mentre estàs a l’atur treballa amb les idees
Experimenta la creativitat per millorar la teva 
vida laboral
Granollers Mercat

7
10 a 12 h. Formació. Emprenedores
La creativitat, l’ingredient que marca 
la diferència
Eines i recursos per ser més creatives i saber 
innovar en els nostres projectes 
Org. EmpentaGranollers

16.30 a 20.30 h. Taller Punttic. Empresa 
i emprenedoria
Gamificació: introducció d’elements dels 
jocs per entorns no lúdics
Introducció d’elements dels jocs per entorns 
no lúdics
PuntticMuntanyola - Granollers Mercat

9
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificada de 10 h. 
Empresa
Gestió de transport marítim de contenidors 
Processos i operatives del transport marítim en 
contenidors: reduir costos i negociar millor amb 
els proveïdors
Cambra de Comerç

13
9.30 a 13.30 h. Formació de 12 h. Empresa 
i emprenedoria
La creativitat a l’empresa. Entrena’t 
i entrena el teu equip
Aconsegueix fer sessions altament productives 
en generació de noves idees
Granollers Mercat

14
15.30 a 20.30 h. Taller Punttic. 
Emprenedoria i empresa
Vine a fer d’Storyteller: crea el vídeo 
de la teva història empresarial
Granollers Mercat

15
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Tècniques teatrals per comunicar i vendre 
millor
Amb el gest o la paraula sempre ens estem 
comunicant
Granollers Mercat

14
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIMECRES 1

11 h Espai d’Arts
Obertura de l’exposició "Babel", del 
col·lectiu Pole Noise (Ruben Torras i 
Esteban Rubira). Dins l'Open Mac 

19 h Terrassa de l’Espai d’Arts
Sessió de Dj amb Clickman per presen-
tar l'exposició "Babel", de Pole noise, 
col·lectiu format per Ruben Torras i 
Esteban Rubira. Fins les 10 de la nit 
Dins l'Open Mac

19 h Sala Tarafa
Trobada dels clubs de lectura del VO 
amb l’escriptora Alicia Giménez Bartlett

20 h Agrupació Excursionista 
Inauguració de la mostra dels treballs 
finals del curs de fotografia digital de 
l'AF Jaume Oller. Horari de visita: dt., 
dc. i dj., de 20 a 22 h. Org.: AF Jaume 
Oller

21 h Teatre de Ponent
Teatre El teu món. Xavi Lucha. Treball 
final d’interpretació física de l’Institut 
del Teatre

DIJOUS 2

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondèn-
cia. Descobreix què passava a Grano-
llers els anys 30. Activitat setmanal 
organitzada per l’Arxiu Municipal (c. de 
Sant Josep, 7, 2n pis, sala de reunions) 
Més info i inscripció, tel. 93 842 67 37 / 
93 842 67 62, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18 h Avda. Mare de Déu de Montserrat 
(davant del Centre Cívic Jaume Oller)
Enfornem! Fem pa. A càrrec de forners 
artesans. Dins el programa "Viu la pri-
mavera als centres cívics!". Org.: Xarxa 
de Centres Cívics

19.30 h Libreria La Gralla
Presentació del llibre Sin fronteras,  de 
Vicente García Campo (Editorial Desni-
vel)

Portes obertes als arxius
Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, que se celebra arreu del 
món el 9 de juny, l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental (c. de l’Olivar 10) i 
l’Arxiu Municipal de Granollers (c. Sant Josep 7), organitzen jornades de 
portes obertes. A més, l’Arxiu Municipal ofereix dues visites guiades (dc. 
8, 17.30 h, i dj. 9, 12 h, amb reserva el tel. 93 842 67 62); i durant dos dies  
mostrarà documents a l’entorn del bombardeig del 31 maig de 1938.

Nits vibrants amb el Musik N Viu
Un any més tornen les nits de música en directe al Parc Firal. Els dies 
25 de juny, 1 i 2 de juliol, a partir de les 10 de la nit i amb entrada gra-
tuïta, es comptarà amb les actuacions de l’Orquestra Di-Versiones, Els 
Catarres i Solo Banton, entre d’altres. Abans, però, la tarda de l’11 de 
juny a la Porxada, el públic familiar gaudirà del Musik N Viu Kids amb 
l’animació del grup Xiula. I la nit del 18 arribarà la 3a edició del Musik N 
Viu Off, que canvia d’escenari i es fa a la NauB1 de Roca Umbert.

Trobada amb... Giménez Bartlett 
Alicia Giménez Bartlett, creadora de la famosa detectiu Petra Delica-
do i guanyadora del Premi Planeta 2015, visitarà els clubs de lectura 
del Vallès Oriental, el dia 1 de juny, a les 7 de la tarda, a la sala Tarafa. 
D’altra banda, el dia 4 a les 12 del migdia a la terrassa de Can Pedrals, 
el cerveser Oriol Jaumà farà una xerrada degustació sobre la cervesa 
feta al Vallès (per assistir-hi, cal fer reserva prèvia a la biblioteca).
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21 h Teatre de Ponent
Teatre El teu món. Xavi Lucha. Treball 
final d’interpretació física de l’Institut 
del Teatre

DIVENDRES 3

17 h Plaça de la Llibertat
Taller “Posa’t en òrbita”. Per fer una 
volta al sistema solar sense sortir de la 
plaça. Activitat dins el projecte alespla-
ces!. Org.: alesplaces!, EMT i Institut 
Granollers 
Més info: wp.granollers.cat/alesplaces. 

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

18 h Museu de Granollers
Obertura de l’exposició "Paisatges". 
Pintures de paisatges de la col·lecció 
del Museu

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada "El sentiment de l'intestí" Amb 
Leonor Martín

18 h Teatre de Ponent
Gala de lliurament dels premis Buero 
de Teatre Jove (Catalunya)

19 i 22 h Centre Cultural 
Cinema en versió original. Una pastele-
ria en Tokio, de Naomi Kawase

20 h Museu de Granollers
Intervenció pictòrica d'Ana DMatos i 
poètica de Biel Mesquida a l'exposició 
permanent "Mirades i diàlegs"

20 h La Tèrmica. Roca Umbert
Xerrada "Castells humans a la Tèrmica 
de Roca Umbert. Enginyeria mecànica 
versus biomecànica"

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. Babaua. Les desventures de 
Mimí. Funcions els dies 3, 4, 5, 9, 10,11 i 
12 de juny

21 h GRA. Equipament juvenil
Espectacle d’improvisació. “The Mo-
destos Show”. Dins el programa Dnit. 
Més info, www.grajove.cat

21 h Casino de Granollers 
Concert de Gospel benèfic contra 
l'addició a l'alcohol femenina

21.30 h Plaça de l’Església
VIII Caminada nocturna solidària. Amb 
fi de festa al Parc Congost. Org.: Mans 
Unides VO i AEG
Més info, www.mansunidesvor.org

DISSABTE 4

10 h Museu de Ciències Naturals
4t dia de les Papallones. Diferents acti-
vitats relacionades amb les papallones. 
Consulteu la programació a 
www.museugranollersciencies.org

12 h Terrat de la Biblioteca Can Pedrals
Xerrada degustació “El Vallès, terra de 
cervesa”, amb Oriol Jaumà, cerveser
Cal recollir la invitació a la Biblioteca 
Can Pedrals. Aforament limitat
Col·labora: Artcervesers

12 h Sala Francesc Tarafa
Concert dels alumnes de cicle inicial 
d'instrument, de l'Escola de Música 
Amics de la Unió

17.30 , 18.15 i 19 h Museu de Ciències 
Naturals
Pel juny, anem al planetari! "El Gran 
Riu de la Nit: la Via Làctia". Més info i 
reserves, tel. 93 870 96

18 h La Troca. Roca Umbert
Sarau de final de curs de Passaltpas 
Més info i inscripcions: 
info@passaltpas.cat

21 h Teatre de Ponent
Dansa La Juliette no tenia balcó. Amb 
Cia. Indans Dansa

21 h Centre Cultural
Teatre. Enfants del poder. Bertus Com-
pañó presenta una obra de Roger Vitrac

23 h Casino de Granollers
Festa dels anys 80. Amb els Dj's Jose 
Resina i Mariano Dj

DIUMENGE 5 

18 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Xerrada “La vulnerabilitat dels cos-
sos en els processos d’embaràs, part 
i criança”. Amb Serena Brigidi, an-
tropòloga mèdica i cofundadora de 
l’associació Mater-Observatori

18 h Església Sant Esteve de Granollers
Concert Sic Transit. El Rèquiem de Joan 
Brudieu. S. XVI. In Memoriam Granollers 
1938. Amb l'Orfeó Laudate. Direcció de 
David Malet. Org.: Fundació Pro Música 
Sacra. Col.l.: Can Jonch

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Charli Music

19 h Centre Cultural 
Cinema en versió original. Una pastele-
ria en Tokio, de Naomi Kawase

19 h Teatre de Ponent
Dansa La Juliette no tenia balcó. Cia. 
Indans Dansa

21 h Museu de Ciències Naturals
12a Nit dels Ratpenats. Consulteu les 
activitats a 
www.museugranollersciencies.org

DIMARTS 7

18 h Can Jonch
Taula rodona “Bruixes o boges. Qui van 
ser les bruixes?”. Modera Mercè Borràs 
i Pérez, especialista en història de les 
dones. Inscripció prèvia al tel. 93 842 67 
14. Org.: CIRD Col·l.: Can Jonch. Amb el 
suport de l’Institut Català de les Dones

18.30 h Plaça de Sant Miquel
Acció de construcció col·lectiva 
“L’artefacte d’alesplaces!”. Dins 
el projecte alesplaces!. Més info, 
wp.granollers.cat/alesplaces

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries 
“Parlem de l'Islam i fem-ho bé. La 
terminologia no és innocent". A càrrec 
de Dolors Bramon, doctora en Filologia 
Semítica i en Història Medieval per la 
UB. Org.: AGEVO
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DIMECRES 8

16 h Arxiu Municipal de Granollers
Jornada de portes obertes i mostra de 
documents a l'entorn del bombardeig 
del 31 de maig de 1938. Fins a les 18 h 
Dins la commemoració del Dia Interna-
cional dels Arxius i amb motiu del 78è 
aniversari del bombardeig a la ciutat

17.30 h Arxiu Municipal de Granollers
Visita guiada a l'Arxiu (per participar-
hi, truqueu al telèfon 93 842 67 62)
Dins la commemoració del Dia Interna-
cional dels Arxius

19.30 h Llibreria la Gralla
Cloenda del taller d’escriptura, amb 
lliurament de diplomes

DIJOUS 9

9 h Arxiu comarcal del Vallès Oriental
Jornada de portes obertes i mostra de 
documents històrics. Amb motiu del Dia 
Internacional dels Arxius. Fins a les 15 h

10 h Centre de Normalització Lingüísti-
ca del Vallès Oriental
Inici de les inscripcions als Cursos de 
Català per a Adults. Dies 9, 13 i 14 de 
juny, de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h. Dies 
10, 15, 16 i 17 de juny, de 10 a 13 h. Més 
info, tel. 93 879 41 30, 
granollers@cpnl.cat

11 h Arxiu Municipal de Granollers
Jornada de portes obertes i mostra de 
documents a l'entorn del bombardeig 
del 31 de maig de 1938. Fins a les 14 
h i de 16 a 17.30 h. Amb motiu del Dia 
Internacional dels Arxius i del 78è ani-
versari del bombardeig a la ciutat

12 h Arxiu Municipal de Granollers
Visita guiada a l'Arxiu (per participar-
hi, truqueu al telèfon 93 842 67 62). 
Amb motiu del Dia Internacional dels 
Arxius i del 78è aniversari del bombar-
deig a la ciutat

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. Amb 
motiu del Dia Internacional dels Arxius 
i del 78è aniversari del bombardeig del 
38 a la ciutat

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Los silencios del 
olvido, de Jota López Mar

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició "Ramon 
Llull. Llibre d’Amic e Amat". 
Il·lustracions de Jean-Jacques Laigre 
Dins l'any Llull. Mostra produïda l'any 
2004 per la Fundació Palau i Fabre

DIVENDRES 10

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

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Youth (La 
juventud), de Paolo Sorrentino 

19 h Centre Cívic Palou. 
Inauguració de la Mostra de Treballs 
Artesanals del Centre Cívic Palou. Ho-
rari de visita: de dl. a dj., de 16 a 21 h, 
dv. de 17 a 21 h. Org.: Xarxa de C. Cívics

21.30 h GRA. Equipament juvenil
Dansa Bollywood, amb el Centre Asa-
na!. Dins el programa Dnit. Més info, 
www.grajove.cat

DISSABTE 11

8 h Centre Cívic Nord
Visita al Museu Molí Paperer de Cape-
llades. Més info i inscripcions al Centre 
Cívic Nord, tel. 93 840 60 69 
Org.: AV de L'Hostal - Comissió P.A

10 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Workshop de mapping a càrrec de 
l’OOEEVV. Taller d’Introducció a la 
tècnica, adreçat a a adults. Inscripció 
prèvia a espaidarts@rocaumbert.cat . A 
les 19 h es farà la presentació oberta 
dels resultats del taller

10 h Teatre de Ponent
Càsting per participar a “Avui hi som”. 
Experiència vital semblant a un progra-
ma de ràdio. Inscripció prèvia a 
www.teatredeponent.com

17.30 h Plaça de la Porxada
Musik N Viu Kids. Tarda d'activitats, 
jocs i tallers musicals dirigit al públic 
familiar. A les 19 h espectacle infantil 
amb el grup d'animació musical Xiula

19 h Casa de Cultura Sant Francesc
Concert. Les noces de Fígaro (frag-
ments). Amb l'Aula d'òpera Amics de la 
Unió

20.30 h Casino de Granollers
Festa Country de fi de curs. I a partir de 
les 23 h Festa de Country

21 h Teatre de Ponent
Musical. Glups!!. Amb Sifanofa Teatre

22 h Sala Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Kepa Junquera & Sorgi-
nak i La Canya Borda

DIUMENGE 12

11 h Museu de Granollers
Itinerari "Fàbriques i xemeneies". Per 
conèixer el patrimoni industrial de la 
ciutat. Lloc de trobada: Museu de Gra-
nollers. Més info i reserves, 
tel. 93 842 68 41 

12 h Sala Francesc Tarafa
Cantata “El nen enamorat de la Lluna”. 
Concert de final de curs d'Art-9

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Tovares

19 h Teatre de Ponent
Musical. Glups!!. Amb Sifanofa Teatre

19  h Centre Cultural 
Cinema en versió original. Youth (La 
juventud), de Paolo Sorrentino 

DIMARTS 14

17 h Espai Tranquil de Barbany
Obertura de l'exposició "Col·lecció dels 
Beatles". D'Oriol Viñolas

18 h Can Jonch
Taula rodona “Bruixes o boges. Les 
bruixes a Catalunya. ”Modera Mercè 
Borràs i Pérez, especialista en història 
de les dones. Inscripció prèvia al tel. 93 
842 67 14. Org.: CIRD Col·l.: Can Jonch 
Amb el suport de l’Institut Català de les 
Dones

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “La 
catedral com a model de construcció 
interior". A càrrec de Ramón Vila i Forn, 
enginyer químic. Org.: AGEVO
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17 h, Plaça de l’Església
XVIII Ral·li Fotogràfic 
“Granollers es revela”. Més info, 
www.granollers.cat/rallifotografic
Org.: Xarxa de C. Cívics, AF Jaume Oller 
i Federació Catalana de Fotografia

18 h Pl. de Josep Maluquer i Salvador
Ballada de sardanes enllaunades
Org.: Agrupació Sardanista 

19 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Acte de clausura del projecte "Babel" 
Instal·lació artística, audiovisual i sono-
ra, de Ruben Torras i Esteban Rubira

20.30 h Casino de Granollers
Festa Fi de Curs de Balls de saló, i a 
partir de les 23 h Festa de Balls de saló

21 h Sala NauB1. Roca Umbert
Off Musik N Viu. Concert amb els grups 
Fantacles, Deceleratrix Groove Band, 
Jesse James, Slap, i el guanyador del 
I[és] Música. Org.: Servei de Joventut i 
ASGRAM. Més info, www.musiknviu.cat

DIUMENGE 19

12 h Teatre Auditori de Granollers
Concert El pot petit. Amb el cor de Mini-
músics i cor d'Inicis de la Societat Coral 
Amics de la Unió

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Blanco y Negro

19 h Teatre Auditori de Granollers
Musical Matilda. Amb els Petits Cantors 
i el Cor Allegro de la Societat Coral 
Amics de la Unió

DIMARTS 21

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
“Vivaldi, música de la natura". A càrrec 
de Joan Vives, músic i divulgador musi-
cal Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada: "Subministraments bàsics a 
la Llar (energia, aigua, telecomunica-
cions)". A càrrec de Laia Visa, de Map-
Assessorament i Serveis, SL

19 h Centre Cívic Can Bassa
Inauguració de la Mostra de Treballs 
Artesanals del Centre Cívic Can Bassa 
Horari de visita: de dl. a dj., de 16 a 21 
h, dv. de 17 a 21 h. Org.: Xarxa de Cen-
tres Cívics i AV Can Bassa

DIMECRES 15

18.30 h Plaça de Calderón de la Barca
Acció de construcció col·lectiva 
“L’artefacte d’alesplaces!”. Dins 
el projecte alesplaces! Més info, 
wp.granollers.cat/alesplaces

DIJOUS 16

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondèn-
cia. Descobreix què passava a Grano-
llers els anys 30. Activitat setmanal 
organitzada per l’Arxiu Municipal (c. de 
Sant Josep, 7, 2n pis, sala de reunions) 
Més info i inscripció, tel. 93 842 67 37 / 
93 842 67 62, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

19 h Centre Cívic Jaume Oller
Inauguració de la Mostra de Treballs 
Artesanals del Centre Cívic Jaume 
Oller. Horari de visita: de dl. a dj., de 16 
a 21 h, dv. de 17 a 21 h. Org.: Xarxa de 
Centres Cívics i AV Tres Torres

20 h GRA. Equipament juvenil
Jam session de juny. Sessions musicals 
obertes a la participació
Org.: ASGRAM, Pablo Serrano, Victor 
Aiza i Magret de Paco

20.30 h Centre Cultural
Conferència de Marta Millà. Dins el 
Cicle de conferències Gran Centre

DIVENDRES 17

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

18 h Terrassa del Bar de Roca Umbert
Mostra musical dels tallers de timbal i 
gralla. A càrrec dels alumnes dels cur-
sos que s'han fet a la Troca, de gralla 
per a adults i de timbal per a infants

18.30 h Plaça de Sant Miquel
Acció de construcció col·lectiva 
“L’artefacte d’alesplaces!”. Dins 
el projecte alesplaces! Més info, 
wp.granollers.cat/alesplaces

18.30 h Centre Cívic Can Gili
Festa de final de curs de l'AV Can Gili 
Festa per celebrar el final dels cursos i 
les activitats de l'associació

18.30 h GRA. Equipament juvenil
Karaoke jove "Let's sing together!" 
Iniciativa resultant de les darreres 
Jornades de Representants Estudiantils 
de Granollers

21 h Terrassa de Roca Umbert
10a Marató de contes per a adults
Diversió, tendresa, erotisme, intriga, 
por... vine a escoltar aquest còctel 
d’històries

DISSABTE 18

9 h Plaça de la Corona
Jornada d'activitats amb motiu de la 
Setmana europea del càncer de pell. 
Els actes inclouen una xerrada del Dr. 
Joaquim Sola, dermatòleg de l'HGG. 
Taules informatives, col·lecta anual, 
desfilada...

12 h Plaça de la Caserna
Concert de l'aula de música moderna 
de l'Escola de Música Amics de la Unió

17 h Centre Cívic Can Bassa
Festa de final de curs amb l'Associació 
Almaghfira, per celebrar el final 
dels cursos d'àrab i les activitats de 
l'associació, en el marc de les Festes 
del Barri de Can Bassa. Org.: Associa-
ció Almaghfira

17 h Local de l’AV Ponent
Exposició de manualitats realitzades 
per les participants als tallers d'art de 
l'AV Barri Ponent. Fins a les 20 h. Org.: 
AV Barri Ponent



19

DIUMENGE 26

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb David Magen

DILLUNS 27

17.30 h Sala Francesc Tarafa
11a Festa literària i lliurament de pre-
mis Pepi Pagès 2016. Org.: Oncovallès

21 h Escola Art-9
Concert íntim amb Ivette Nadal. Dins 
el cicle "Les 9 a l'Art-9", concerts a la 
fresca al pati de l'escola

DIMARTS 28

20 h Sala NauB1. Roca Umbert
II Festival Internacional de Cors Joves 
de Granollers. Concert del Cor Safari 
(Uganda)

21 h Escola Art-9
Concert amb Lluís Pérez i Roger San-
taeugènia, piano jazz. Dins el cicle "Les 
9 a l'Art-9", concerts a la fresca al pati

DIMECRES 29

21 h Escola Art-9
Concert final de curs dels combos i 
conjunts d'alumnes de l’escola. Dins 
el cicle "Les 9 a l'Art-9", concerts a la 
fresca al pati de l'escola

DIJOUS 30

18.30 h Plaça de Calderón de la Barca
Resultat de l’acció de construcció 
col·lectiva. “L’artefacte d’alesplaces!”. 
Dins el projecte alesplaces!. Més info, 
wp.granollers.cat/alesplaces

20 h Sala Tarafa
II Festival Internacional de Cors Joves 
de Granollers. Concert del Cor Sjaloom 
(Bèlgica)

20 h La Troca. Roca Umbert
Concert a la fresca amb Maria Arnal i 
Marcel Bagés, "Verbena". Dins l'Obert x 
Vacances

21 h Escola Art-9
Concert amb les vocalistes Núria 
Santaeugènia i Marina Santaeugènia, 
acompanyades de piano. Dins el cicle 
"Les 9 a l'Art-9", concerts a la fresca al 
pati de l'escola

19 h Centre Cívic Nord
Inauguració de la Mostra de Treballs 
Artesanals del Centre Cívic Nord. Ho-
rari de visita: de dl. a dj., de 16 a 21 h, 
dv. de 17 a 21 h. Org.: Xarxa de Centres 
Cívics i AV de l'Hostal - Comissió P.A.

DIJOUS 23

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

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondèn-
cia. Descobreix què passava a Grano-
llers els anys 30. Activitat setmanal 
organitzada per l’Arxiu Municipal (c. de 
Sant Josep, 7, 2n pis, sala de reunions). 
Més info i inscripció, 
tel. 93 842 67 37 / 93 842 67 62, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

20 h Parc de Ponent
Revetlla de Sant Joan. Sopar amb mú-
sica del duo "Alonso & Joel"
Org.: AV Barri Ponent

21 h Centre Cívic Nord
Revetlla de Sant Joan a l'Hostal. Amb 
música, cava i coca. Org.: AV de l'Hostal

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

22.30 h Casino de Granollers
Revetlla de Sant Joan amb Choffers

DIVENDRES 24

17 h Centre Cívic Can Bassa
XXI Trobada de Puntaires de Can 
Bassa. Org.:Grup d'Afeccionades a les 
Puntes de Coixí de Can Bassa i AV Can 
Bassa

19.30 h Centre Cívic Palou
Botifarrada i Festa de Sant Joan a Pa-
lou. Org.: AV Sant Julià de Palou

DISSABTE 25

22 h Parc Firal
Festival Musik N Viu 2016. Concerts de 
rock-pop amb Di-Versiones, Pastorets 
Rock, Miquel del Roig, Les Txuripa-
txangues de Dj Vinil i Magret de Paco, 
guanyador del concurs [És] Música 
Més info, www.musiknviu.cat

EXPOSICIONS

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA
Exposició fotogràfica
Treballs finals del curs de l’AF Jaume Oller
De l’1 al 30/6. Inaug.: 1/6, 20 h

AB GALERIA D’ART
38è Aniversari de la galeria 
Fili Plaza, escultures i joies. Del 2 al 29/6

ESPAI D’ART. ROCA UMBERT
“Babel“. Pole noise. Ruben Torras i Esteban 
Rubira. De l’1 al 18/6

ESPAI TRANQUIL BARBANY
Col·lecció dels Beatles
D’Oriol Viñolas. Del 14/6 al 3/8

MUSEU DE GRANOLLERS
“Paisatges“
Col·lecció del Museu. Del 3/6 al 29/1/17
“Ramon Llull. Llibre d’Amic e Amat“
il·lustracions de Jean-Jacques Laigre.
Del 9/6 al 4/9. Inaug.: 9/6, 20 h

XARXA DE CENTRES CÍVICS 
“Mostra de Treballs Artesanals“
Més info, www..granollers.cat/centrescivics 

CONTINUEN...

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

CAN JONCH. C. DE CULTURA PER LA PAU
Síria, la paraula de l’exili. Fins al 16/6

CASINO DE GRANOLLERS
Exposició de pintura. Fins al 12/6

CENTRE VALLÈS (BIBLIOTECA)
Hans Móller. Pintura col·lage. Fins al 30/6

LA TÈRMICA. ROCA UMBERT
“Dones a la fàbrica”. Fins al 31/7

MUSEU DE GRANOLLERS
“Titelles, teatre d’icones”. Fins al 3/7
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu de 
Granollers”. Exposició permanent 

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Formes i textures de la Natura”
Fins al 10/7
“Descobreix els ratpenats”
Exposició permanent
“Escarabats”. Fins al 3/7

SALA CIUTAT
“Un jardí anglès” 
Pau Gasol Valls / Clara Sáez / Raül Salvatie-
rra / Ermisenda Soy. Fins al 26/6



Quin balanç fa del tercer lloc aconseguit a l’EHF?
Extraordinàriament positiu, tenint en compte que 
som un equip relativament jove. Representa dues 
passes més respecte la temporada anterior, que 
vam quedar segons de grup i a punt de jugar els 
quarts de final. Aquest any hem passat la fase de 
grups i hem arribat a la final a 4. Llavors és evi-
dent que no et dóna res de cara a futures compe-
ticions perquè la temporada següent és una altra 
cosa. Però com a entitat, sens dubte, ens ajuda a 
créixer. Ens sentim orgullosos de la trajectòria de 
l’equip i del balanç de la final perquè jugar contra 
l’amfitrió, disputar-li la victòria i només perdre 
d’un gol, un equip (el Nantes) que quan vam 
jugar amb ells estava entre el segon i el tercer lloc 
de la lliga francesa, que és una lliga molt dura... 
I després guanyar el Chambéry, que també és un 
dels equips capdavanters de la lliga francesa, el 
balanç ha de ser extraordinàriament positiu. 

Li sap greu quan veu volar els jugadors que 
s’han format en el club?
Som un club formador i hem d’assumir que 
aquesta és una part de la nostra contribució. 
Alguns d’aquests jugadors que marxen, tornaran 
abans d’acabar la seva carrera esportiva, perquè 
s’han format aquí, coneixen el club i es pot dir 
amb lletres majúscules que l’estimen. I no se’n 
van perquè estiguin malament. Si no perquè són 

 
S’acaba la temporada en el Club 
Balonmano Granollers. És hora de fer 
balanç i de gestionar altes i baixes, en 
els equips de major categoria. I abans 
atendre la ingent visita de la cada 
vegada més gran Granollers Cup, el 
torneig d’handbol base més important 
del sud d’Europa. Aquesta edició 385 
equips, de 21 països, 5000 esportistes 
competint. El president del Balonmano 
Granollers, Josep Pujadas, se sent 
satisfet dels èxits esportius del club, 
que ajuden en la recerca de fonts de 
finançament, imprescindibles perquè 
el club segueixi fent, entre d’altres, una 
tasca modèlica de formació.

jugadors que veuen possibilitats de progressar, i, 
en molts casos, són gent formada acadèmicament, 
per tant, és normal que busquin un altre horitzó 
esportiu. És evident que et dol perquè perds po-
tencial esportiu però ho hem d’assumir.

El planter sembla inesgotable.
El que hi ha és un club que té més de 70 anys 
d’història, que ha fet una trajectòria important, 
que ha tingut molt clar des de molt aviat que havia 
de formar jugadors. Però sí que és veritat que, mi-
rat en perspectiva, es veu la quantitat de jugadors 
que en el passat recent han estat formats en aquest 
club des d’edats molt petites. La formació és una 
inversió. De tant en tant aquesta dedicació dóna 
determinats resultats i aquesta és la clau.

L’equip juvenil ha guanyat el campionat d’Espanya.
I encara tenim alguna altra possibilitat de ser-ho 
en altres categories. La temporada passada els 
cadets i els infantils masculins van quedar cam-
pions d’Espanya. I les noies en categoria infantil 
van quedar sotscampiones d’Espanya i campiones 
de Catalunya.

És desmotivador saber cada temporada qui 
guanyarà la lliga?
Jo crec que no. La lliga ASOBAL no té els mateixos 
recursos que tenia però crec que és una lliga atrac-

Josep Pujadas
ENTREVISTA A
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“El balanç de l’EHF ha estat extraordinàriament positiu, 
tenint en compte que som un equip molt jove”

tiva i molt competida, malgrat que el FC Barcelona 
porti molts partits guanyats sense prendre’n un. 
Assumim que és molt complicat acostar-nos al seu 
nivell, però és que la realitat pressupostària d’uns 
i altres no és que sigui diferent és que és abismal. 
També hi ha aquest estímul i aquestes ganes de fer 
un pas i poder-los guanyar.
El fet que els pressupostos dels clubs de la lliga 
ASOBAL hagin baixat també té una part positiva: 
que s’està treballant més amb els jugadors dels 
respectius planters. 

Amb el Juvenil ja s’ha guanyat el Barça.
Tant el juvenil del Barça com el del Granollers 
són dos grans equips. Tenen jugadors que poden 
arribar a l’elit. És una satisfacció poder guanyar el 
campionat i, a més, en la final jugar contra el Bar-
ça que també treballa la base però amb molts més 
recursos. Malgrat tot es produeixen circumstàn-
cies que, en determinats moments, ens permeten 
superar-los.

Parlem del paper de les noies a la Divisió d’Honor. 
Les noies tenen un mèrit extraordinari. És ini-
maginable el que han fet des d’una perspectiva 
històrica. Hem de tenir en compte que els equips 
femenins no tenen la mateixa trajectòria que 
els masculins. I, malgrat tot, si ens remuntem a 
quatre temporades enrere, assoleixen el campio-
nat d’Espanya i la Divisió de Plata, a la temporada 
següent tornen a fer l’ascens a Divisió d’Honor, 
que no havia passat mai en el nostre club, i durant 
dues temporades hem mantingut la categoria. 

Quin creu que ha estat el secret de l’èxit de la 
Granollers Cup?
El que ha passat és que hem estat capaços de res-
pondre a les expectatives. És veritat que els equips 
vénen a competir però també troben un torneig 
de prou qualitat que fa que molts d’ells repeteixin 
els anys següents. Quan pel volum de gent hem 
hagut de sortir del terme de Granollers ho vam fer 
a les Franqueses, després al cap d’un temps vam 
afegir-hi Canovelles i, darrerament, Vilanova del 
Vallès. La gent surt raonablement satisfeta de la 
Granollers Cup i això fa que el nivell de coneixe-
ment del torneig vagi creixent i que vinguin, de 
vegades, de països molt allunyats. Això fa que la 

“És inimaginable 
el que han fet 

les noies de 
Divisió d’Honor 

des d’una 
perspectiva 

històrica”

Granollers Cup sigui aquest espai de coneixement, 
de nois i noies de països molt diferents.

Caldrà limitar la participació de la CUP? 
Fins a la data hem estat capaços de respondre-hi 
positivament. No només són els jugadors i equips 
que vénen si no les persones que acreditem. A 
cada partit hi ha els elements necessaris perquè es 
disputi en condicions i garanties: taula, cronome-
tradors, marcador, i àrbitres que són àrbitres. Això 
també dóna categoria i qualitat en el torneig. 

El club ha anat sortint d’una situació econòmica 
delicada.
A banda de garantir una certa estabilitat a nivell 
de la institució, la nova junta va haver de fer front 
al deute acumulat que era molt important, no hi 
havia altra que fer un concurs de creditors. No 
només s’ha reordenat el deute i s’ha obtingut la 
confiança dels creditors si no que s’han començat 
a pagar aquests deutes. Això s’ha aconseguit 
administrant de la millor manera possible, amb 
rigor, amb criteris professionals, amb transparèn-
cia, donant informació i treballant molt i molt 
per tal que els pressupostos es compleixin, mirant 
d’obtenir més ingressos que despeses, perquè és la 
condició sine qua non per poder tornar els deutes. 
És un esforç que s’haurà de seguir fent. Això és 
absolutament clau perquè l’entitat vagi pervivint. 

El president del Club Balonma-
no Granollers, Josep Pujadas, 
envoltat de jugadors de l’equip 
sènior i del primer soci del 
club, Eduard Barbany, en la 
inauguració dels jardins que la 
ciutat va dedicar al club el 2014, 
amb motiu dels seu setantè 
aniversari.
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Els grups municipals opinen
Pels drets 
laborals del 
personal municipal

En el darrer Ple vam presentar una moció 
proposant accions per resoldre dos con-
flictes laborals oberts entre empreses sub-
contractades per l’Ajuntament i les seves 
treballadores i treballadors. Conflictes que 
posen de manifest la precarietat, vulnerabili-
tat i indefensió que pateix part del personal 
que treballa subcontractat per l’Ajuntament 
granollerí.
El març, l’UGT denunciava les condicions 
laborals de les treballadores de la nete-
ja d’equipaments municipals, i exigia a 
l’Ajuntament que intervingués per tal que 
l’empresa compleixi el conveni laboral. Les 
treballadores denunciaven que l’Ajuntament 
no s’havia presentat a dues mediacions a 
què havia estat convocat pel Tribunal La-
boral. A l’abril, el sindicat CNT denunciava 
que l’empresa concessionària acomiadava 
el personal de l’enllumenat públic tot i 
que successives sentències havien avalat la 
demanda dels treballadors obligant a la su-
brogació de la plantilla. La plantilla denun-
ciava també que l’Ajuntament de Granollers 
no ha intercedit en el conflicte, malgrat que 
l’acomiadament ha estat declarat nul de ple 
dret. 
L’Ajuntament té a l’abast, en la contracta-
ció pública, una important eina que ha de 
contribuir a aconseguir objectius socials. Per 
aquest motiu vam presentar una moció que 
demanava a l’Ajuntament que intervingui 
com a mediador en els conflictes laborals 
entre el personal que treballa subcon-
tractat per l’Ajuntament i les empreses 
prestadores del servei, vetllant sempre pel 
compliment dels drets laborals. La moció, 
que va ser rebutjada pel govern del PSC, 
també proposava que s’incorpori en les 
subcontractes una clàusula que exigeixi a 
les empreses el compliment del conveni 
corresponent i de les disposicions vigents 
en matèria laboral, de seguretat social, i 
de seguretat i salut en el treball. Tanmateix 
entenem que hauria de ser una funció in-
defugible per part de l’Ajuntament garantir 
la subrogació del personal del servei, en 
cas de canvis en l’empresa adjudicatària del 
contracte. La moció reclamava que una 
comissió analitzi la viabilitat de munici-
palitzar els serveis públics gestionats per 
empreses externes. 

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

1. Porque ningún otro candidato cuenta, 
ni de lejos, con la experiencia y la hoja de 
resultados de Mariano Rajoy: es fiable y eficaz, 
moderado y honesto. 

2. Porque el PP es un partido fuerte, ilusio-
nado y unido, centrado en una campaña en 
positivo para dar soluciones por una España 
mejor.

3. Porque tenemos el equipo más preparado y 
solvente, lleno de profesionales de primera al 
servicio de los españoles.

4. Porque el PP garantiza que sus votos no 
terminarán en otro partido ni servirán para 
investir a otro candidato que no sea Rajoy.

5. Porque el PP conoce a fondo los problemas 
reales de la gente y ha demostrado que garan-
tiza políticas eficaces.

6. Porque con un gobierno del PP, Podemos 
y los independentistas siempre estarán en la 
oposición.

7. Porque la unidad de España y la igualdad de 
los españoles están salvaguardadas con el PP 
en el Gobierno, frente a las amenazas de los 
independentistas y radicales.

8. Porque mientras el resto de los partidos 
confunden la economía con el gasto, el PP se 
dedica a crear empleo, mejorar la confianza, 
fortalecer el crecimiento y extender la recupe-
ración entre todos.

9. Porque estamos en el ecuador de la recupe-
ración: hemos superado la peor de las crisis, 
hemos creado un millón de empleos en dos 
años, hemos salvaguardado las pensiones, 
mejorado la educación y las políticas sociales, 
y ahora hay que seguir alimentando el creci-
miento con nuevas reformas de futuro.

10. Porque el PP tiene el único proyecto 
conocido de futuro: llegar a 20 millones 
de españoles con empleo en 2019, creando 
medio millón de empleos año a año. ¿Por qué 
el resto de partidos no se atreven a hablar de 
empleo? Porque saben que, frente al PP, tienen 
la batalla perdida.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

No “Podemos”, 
no se lo “PPermitiremos”

Sólo si Ciudadanos es decisivo en las próxi-
mas elecciones, será posible un gobierno de 
cambio.
Nuestro país pide y necesita un gobierno 
con un nuevo rumbo político que ponga en 
marcha acciones que nos lleven a la rege-
neración democrática de las instituciones. 
Un gobierno abierto y cercano con Catalu-
ña, que nos dote de un nuevo y más justo 
sistema de financiación y que tome medidas 
urgentes para que volvamos a ilusionarnos 
con ese gran proyecto común que es España. 
Ciudadanos es la garantía de que ese futuro 
Ejecutivo lleve a cabo las reformas que Es-
paña necesita en regeneración democrática 
y lucha contra la corrupción, moderniza-
ción de la economía y para garantizar la 
igualdad y la unión de todos los españoles. 
Lamentamos profundamente que se deban 
repetir las elecciones, que PP y Podemos 
hayan bloqueado la legislatura e impedido 
que se implementen las reformas de máxima 
urgencia que necesitan los ciudadanos. Tras 
las últimas elecciones, hemos tendido la 
mano para lograr alianzas y llegar a acuer-
dos de renovación democrática. Incluso, 
como última alternativa para evitar nuevos 
comicios, hemos propuesto la elección de un 
candidato de consenso no vinculado a nin-
gún partido político… pero, algunos estaban 
más preocupados en repartirse ministerios y 
otros en esconderse rechazando responsabi-
lidades.
Basta ya de aeropuertos vacíos, tramas 
corruptas, autopistas innecesarias, chapuzas 
urbanísticas, pseudo-líderes en televisiones 
de plasma, comisiones ilícitas, ministros 
incompetentes o amnistías fiscales para 
los ricos. Tampoco necesitamos soflamas 
comunistas, demagogia barata, candidatos 
a mesías, muletas de dictadores, dosis extra 
de postureo político, actitudes totalitarias o 
amiguetes de terroristas retirados… no “Po-
demos”, no se lo “PPermitiremos”.
Prometemos diálogo con todos los parti-
dos constitucionalistas. Somos garantía de 
cambio y estabilidad, de sensatez y consenso. 
Trabajaremos para mejorar nuestro país, 
para que volvamos a sentirnos orgullosos 
de nuestro proyecto común. Deseamos una 
España y Cataluña fuertes dentro de la Unión 
Europea.
En las próximas elecciones, el voto útil y 
de consenso, será el de C´s. 

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

10 razones 
para confiar 
en el PP el 26J

Crida-CUPPP C’s
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La diversificació de l’estructura econòmica 
de la nostra ciutat és una de les nostres for-
taleses. Tenim un teixit industrial important 
que cal reforçar. La recuperació econòmica 
i la creació de nous llocs de treball són 
els principals objectius de la nostra política 
de promoció econòmica. Només així, serà 
possible la consolidació del teixit produc-
tiu, la creació de noves iniciatives empresa-
rials i l’establiment de noves empreses que 
permetin la creació de llocs de treball. Un 
dels objectius estratègics és establir aliances 
amb els agents econòmics i socials de Gra-
nollers, també en l’àmbit territorial.
Millorar el desenvolupament de les 
infraestructures tecnològiques és bàsic; 
aconseguir donar un millor servei al teixit 
empresarial i als ciutadans de Granollers, i 
sumar a favor d’una estratègia de compe-
titivitat basada en les TIC i el coneixement, 
és fonamental per desenvolupar noves 
activitats intensives en coneixement.
L’educació i la formació són primordials. 
Per nosaltres és importantíssim do-
nar suport a l’educació de qualitat a les 
nostres escoles i instituts, amb l’objectiu 
d’aconseguir les competències bàsi-
ques i l’excel·lència en un context social 
d’equitat; així com seguir treballant per 
ampliar l’oferta de Formació Professional 
d’acord amb la demanda del teixit produc-
tiu, per tal de completar totes les famílies 
professionals. Les aliances amb Universitats 
tampoc no les descuidem. 
Estem atents a l’evolució dels models de 
negoci per tal d’ajudar els comerços a no 
perdre la vitalitat que els caracteritza i la 
competitivitat territorial, per mantenir 
l’atractivitat comercial que fa de Grano-
llers un espai urbà de qualitat.
Hem de seguir donant suport a les inicia-
tives destinades a promoure el desenvolu-
pament de l’activitat econòmica a Palou, 
posant en valor els productes agrícoles de 
proximitat i de qualitat, potenciant la mar-
ca Productes de Palou.
S’han d’activar els espais d’oportunitat 
que té la ciutat. Seguirem treballant inten-
sament en el Pla Director Urbanístic del 
Circuit amb Montmeló, Parets, el Circuit 
de Catalunya i el Govern de la Generalitat, 
pensant junts en les 600 Ha que envolten el 
Circuit. Volem que aquest pla sigui un nou 
motor econòmic per a la ciutat, per a la 
comarca i per al país.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Fa poques setmanes que la ciutat ha 
acollit la 66a edició de la Fira i Festes de 
l’Ascensió. Una fira que en aquests 66 
anys ha anat canviant, però que, encara 
que tan sols sigui per significat, hauria 
de mantenir l’esperit de ser un lloc de 
concurrència de venedors i compradors. 
Un lloc d’intercanvi, de dinamització 
de l’economia local i comarcal. I aquest 
esperit hauria de tenir vigència –de fet 
més que mai– en temps de crisi.
La pregunta que ens fem des del nostre 
grup municipal és: com està complint 
la Fira el seu paper fundacional? No és 
una pregunta insidiosa, simplement és 
una pregunta que demana respostes. És 
per això que hem demanat a l’equip de 
govern socialista quins són els indica-
dors que s’apliquen per tal de fer un 
seguiment dels resultats de la Fira i de 
l’impacte que té en xifres de retorn 
econòmic als seus expositors, a la ciutat 
i a la comarca en general. Són dades ob-
jectives que creiem que s’han d’estudiar i 
posar sobre la taula, per poder plantejar 
un debat seriós, ampli i en positiu sobre 
quin ha de ser el model de fira que 
volem i ens convé.
Per tant, els debats s’han de fer en fred, 
però amb dades rigoroses sobre la taula i 
obtingudes sobre el terreny. Per això us 
plantegem el segon tema: al novembre 
farem el debat de les ordenances fiscals, 
però ara que s’està fent el cobrament 
dels impostos municipals, ens agradaria 
saber quines observacions i millores 
teniu per poder articular una proposta 
de millora. Sabem que ara és quan es 
generen els conflictes que després hem 
de mirar de resoldre.

Per tant, deures una altra vegada:
– Quina valoració feu de la Fira de 
l’Acensió d’enguany i quines millores 
hi faríeu?
– Quines queixes i observacions teniu 
dels impostos municipals?
Podeu fer-nos arribar les respostes a: 
alex@alexsastre.cat o al telèfon/whats-
app 680 644 330. Gràcies!

Àlex Sastre Prieto
Portaveu

Quan un granollerí o granollerina té una 
petició o vol presentar una proposta a 
l’Ajuntament, massa sovint ho fa únicament 
a través de l’equip de govern i només en 
escasses ocasions acudeix als grups muni-
cipals que exercim la nostra representació 
des de l’oposició.
Un dels motius pels quals passa això és 
perquè es creu que els grups municipals 
“polititzem” les demandes ciutadanes per 
tal de guanyar vots. Una manera de fer que 
el nostre grup municipal no comparteix en 
absolut. Potser també perquè sovint no fem 
prou difusió de la nostra tasca.
Segurament el motiu principal es deu al 
fet que la ciutadania en general no ens 
veu com a mitjà útil per tal que la seva 
sol·licitud sigui tinguda en compte, ja 
que no exercim funcions dins el govern 
municipal. El cert, però, és que els grups 
municipals tenim les nostres pròpies eines 
per influir en les polítiques municipals. 
Els regidors i la regidora del grup munici-
pal d’ERC-Acció Granollers volem exercir 
una oposició útil i per això treballem al 
servei dels ciutadans i ciutadanes, ja sigui 
fent propostes per millorar la ciutat; oferint 
informació i assessorament, tal com hem 
fet al maig amb la subvenció de l’IBI; fent 
gestions per solucionar problemàtiques 
individuals o col·lectives; o donant veu a 
les propostes o necessitats d’aquells que 
acudeixen a nosaltres.
Es tracta d’una feina que no sempre es 
visualitza, perquè només en fem difusió 
quan és necessari. Però al grup de regidors 
d’ERC-AG ens mou la vocació de servei 
públic i tenim clar que el primer són les 
persones. I per aquest motiu estem sempre 
a la teva disposició, sense importar qui vo-
tes o quina orientació política tens respecte 
del futur de Catalunya.
Si vols tractar amb nosaltres qualsevol tema 
relacionat amb la ciutat o simplement 
necessites informació, pots posar-te en 
contacte amb nosaltres al tel. 93 842 67 
11, a través de Whatsapp al 687 456 168 
o enviant un correu electrònic a: erc-ag@
ajuntament.granollers.cat 
També ens trobaràs cada dilluns de 18.30 
h a 20 h al nostre despatx situat a l’edifici 
consistorial de la plaça de la Porxada.

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

Per la recuperació de 
l’activitat econòmica

Un parell de temesOposició útil
PSCCiU ERC-AG 
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