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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 Castillo

> Porta 25 anys a la docència, és 
professor de l’Escola Pia i a la 
Universitat de Vic

> Viu l’educació amb passió i 
constata que Granollers té 
molt bons mestres i professors

> Encara amb optimisme els 
reptes ineludibles que té 
l’escola del segle XXI

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 

Els Gegants de la ciutat durant la Festa Major de Blancs i Blaus 
2015. 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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I MOSTRA DE CERVESA ARTESANA 
DEL VO
Tasts guiats, activitats, jocs i música en directe
Dissabte 2 de juliol
D’11 a 23 h. Plaça de la Corona

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 2 de juliol
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé

ENCANTS SOLIDARIS
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol
De 9 a 14 h. Plaça de Can Trullàs

ENCANTS SOLIDARIS
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà 

FIRA D’ARTESANS
Divendres 8 i 22 de juliol
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

FIRA DEL DISC
Divendres 8 i dissabte 9 de juliol, 
i dissabte 23 de juliol
Tot el dia. Plaça de la Corona

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS 
PER LA QUALITAT DEL VO
“Acostem el camp”
Dissabte 9 de juliol
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA EMBRUIXADA
Alimentació, cosmètica, tarot, 
endevinadors...
Dissabte 17 i diumenge 18 de juliol
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 30 de juliol
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA ABAC-GRA 
Brocanters, Antiquaris i Col·leccionistes 
Dissabte 30 de juliol
De 9 a 14 h. Parc Firal

El 23 de juliol de 1991 es 
va celebrar al flamant 
Palau d’Esports de Gra-
nollers un Torneig Inter-
nacional d’Handbol que 
va servir per provar el 
funcionament d’aquesta nova instal·lació 
amb vista als Jocs Olímpics de Barcelona, que 
començaven un any després. L’equipament va 
ser dissenyat per l’arquitecte Pep Bonet i en la 
seva construcció hi van participar l’Ajuntament 
de Granollers, la Diputació de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya i el COOB ‘92. En el 
Palau d’Esports es van fer els partits d’handbol 
tan masculins com femenins de la primera i 
segona fase dels Jocs. En aquesta instal·lació 
hi entrena i juga actualment el Club Balonmano 
Granollers i el Club Esgrima Granollers.

25

PRIMERS ENTRENAMENTS 
D’HANDBOL AL PALAU D’ESPORTS. 

AGOST DE 1991.
AUTOR I FONS PERE CORNELLAS / 

ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

L’estiu arriba carregat de propostes fresques que conviden a sortir 
i gaudir d’espectacles a l’aire lliure. Durant el juliol, a Granollers, 
podem gaudir de diverses activitats: el Cinemafreshhh!, les nits dels 
dimarts al Parc Torras Villà, amb 4 pel·lícules i una òpera a la gran 
pantalla; la mostra de teatre i dansa, Treansa, a la pl. de l’Església; 
la programació de l’Obert x Vacances a Roca Umbert, que inclou el 
cinema africà a la plaça, concerts a la fresca a la terrassa del Bar, el 
recital de Poesia Terrícola a la Tèrmica, i l’estrena de les noves pro-
duccions de les companyies Liant la Troca i Col·lectiu dels Silencis; i 
l’oferta d’una nit d’estiu a cadascun dels centres cívics de la ciutat.
I no podem oblidar el Musik N Viu que continua, el primer cap de 
setmana de juliol al Parc Firal, amb concerts dels Catarres i Solo 
Banton com a caps de cartell.

Propostes d’estiu 
refrescants i divertides
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REPORTATGE

Una proposta d’activitat física 
per a cada edat i situació

La pràctica regular d’activitat física té 
una repercussió positiva en la salut. 
L’Ajuntament de Granollers posa a 
disposició un ampli programa per 
fer exercici, per a diferents edats i 
situacions. La proposta més veterana 
és l’AFIS (Activitat Física i Salut) 
adreçada a persones adultes, que ha 
servit de model per a l’AFIS pediàtric, 
dirigit a infants d’escoles de primària. 
Per a persones més grans de 55 
anys, s’ofereix el Programa Municipal 
d’Activitat Física i, per a la gent gran, 
un cicle de passejades. Es tracta de 
facilitar la incorporació de l’activitat 
física a la vida diària i potenciar un 
estil de vida actiu.

Des de fa més de vint anys, l’Ajuntament de 
Granollers disposa d’un programa per millorar 
la qualitat de vida de les persones sedentàries 
amb factors de risc cardiovascular o amb 
malaltia crònica, a través de la pràctica regular 
i controlada d’exercici. És l’AFIS, pioner a l’Estat 
espanyol, que és gratuït i es fa amb el segui-
ment i l’assessorament del Centre de Medici-
na de l’Esport i el Servei de Salut Pública de 
l’Ajuntament. S’hi poden acollir persones amb 
diabetis, hipertensió, augment de colesterol o 
triglicèrids, obesitat o excés de pes, depressió 
i/o ansietat, osteoporosi, dolors de columna o 
articulacions, derivats pel metge de família. 
Durant 9 mesos aquestes persones, integrades 

en un grup, segueixen dues sessions setma-
nals d’una hora d’activitat física adaptada a 
les seves necessitats, una vegada estudiada la 
seva problemàtica per un llicenciat en Ciències 
en l’Activitat Física i l’Esport. Aquest programa 
inicia l’activitat el mes de setembre fins al juny, 
i es fa al Palau d’Esports o al Pavelló de Can 
Bassa. Durant aquest curs 102 persones han 
participat en el programa, que ha anat incre-
mentant gradualment el nombre d’usuaris. 

Evitar l’obesitat en la infància

El programa adreçat als infants, l’AFIS pediàtric 
es va iniciar el curs 2014-15 per abordar per 
primera vegada l’obesitat en nens i nenes de 6 
a 12 anys de les escoles de primària, implicant 
professionals sanitaris, del món esportiu i de 
l’educació. 
Els equips de pediatria dels CAP deriven els 
infants a aquest programa que combina activi-
tat física en grup, educació nutricional i reforç 
conductual del nen o nena i la seva família, amb 
l’objectiu de millorar hàbits alimentaris, dismi-
nuir el sedentarisme i fer créixer l’autoestima.
El Servei de Salut Pública de l’Ajuntament és 
l’encarregat de fer l’estudi inicial, la valoració 
d’hàbits alimentaris i d’activitat física del nen o 
nena i de la seva família i la idoneïtat d’entrada 
al programa. El Servei d’Esports de l’Ajuntament 
orienta els participants per iniciar-se en 

Persones 
amb malalties 

cròniques 
o amb risc 

cardiovascular 
tenen en el 

programa AFIS 
un bon aliat
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L’AFIS pediàtric aborda l’obesitat infantil 
amb un enfoc multidisciplinar

l’activitat esportiva, que es fa en dues 
sessions setmanals. D’altra banda, un vegada 
al mes participen, juntament amb la família, en 
els tallers d’educació sanitària, impartits per 
la metgessa de salut pública, una infermera 
pediàtrica i la tècnica d’esports. S’aborden els 
aspectes més emocionals, relacionats amb 
l’autoestima i l’alimentació i es treballen des 
d’una vessant positiva, els hàbits alimentaris 
i d’activitat física, entre d’altres. El programa 
té una durada de 9 mesos i és gratuït. Tot just 
acaba de finalitzar la segona edició del progra-
ma en què hi han participat 22 infants. En la 
primera experiència que es va fer, un 85% dels 
participants van manifestar que havien millorat 

Durant aquest 
curs han 

funcionat 
10 grups de 

gimnàstica per 
a persones més 

grans de 55 anys

els hàbits alimentaris i d’activitat física i el 90% 
acceptaven millor la seva imatge corporal. A 
més, l’Index de Massa Corporal (IMC) va dismi-
nuir en el 40% dels participants. El programa 
AFIS pediàtric va ser escollit com a experiència 
finalista en la Jornada del Pla de Salut de 2015. 
Aquest any també ha estat inclòs en el “Banc 
de Bones Pràctiques” dels governs locals i de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer.

Activitat per a més grans de 55 anys

Per a les persones que superen els 55 anys, 
també es fan grups per practicar activitat física, 
guiats per tècnics especialitzats. Es tracta 
d’activitat física moderada, tonificació muscular, 
treball de resistència aeròbica i estiraments.
El programa té una quota anual de 18 euros tot 
el curs i cal matricular-se el mes de setembre, 
al Servei d’Esports de l’Ajuntament. 
217 persones han participat en aquesta activitat 
durant aquest curs, organitzades en 10 grups.

Cicle de passejades per a gent gran 

El Servei d’Esports s’acull cada any a una inicia-
tiva que promou la Diputació de Barcelona i que 
es fa conjuntament amb 3 o 4 municipis. És el 
cicle de passejades que convoca persones grans 
per incentivar-les a fer activitat física i desco-
brir l’entorn i que els permet fer 3 o 4 sortides 
durant l’any, una per a cada un dels municipis. 
El preu de cada passejada és de 5 euros i inclou 
l’autocar, un mocador per al coll i l’assegurança 
d’accidents. Les inscripcions es tanquen una 
setmana abans de cada sortida i cal fer-les al 
Servei d’Esports de l’Ajuntament.
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Granollers inverteix 16.000 € estalviats en consums 
en accions contra la pobresa energètica

Els 16.000 euros, procedents de l’estalvi ener-
gètic aconseguit amb la Marató de l’Estalgia en 
19 edificis municipals, s’han traduït en inter-
vencions en 15 habitatges amb pobresa ener-
gètica de Granollers, seleccionats pels serveis 
socials municipals. En concret, en 145 bombetes, 
fluorescents i altres lluminàries substituïdes; 5 
programadors en equips de producció d’Aigua 
Calenta Sanitària (ACS); i 5 aixetes substituï-
des que ajudaran a reduir la factura energètica 
d’algun dels subministraments habituals a la llar. 

Implicació de l’alumnat de l’EMT

Vint-i-sis alumnes del Cicle Formatiu de Grau 
Mig d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 
de l’Escola Municipal de Treball, amb l’ajut de 
4 professors, han col·laborat en una primera 
visita per avaluar energèticament els habitatges 
triats. 
Professionals col·legiats ha analitzat la despesa 
energètica de les llars (gas, electricitat, aigua) i 
han fet propostes de modificació de la contrac-
tació dels subministraments per tal d’obtenir 
un estalvi anual de la factura energètica. També 
el professional ha acompanyat els usuaris o ha 
fet directament la gestió d’aquestes modifica-
cions davant la companyia comercialitzadora. 
D’aquesta manera es preveu obtenir un estalvi 
econòmic mitjà, entre 100 i 300 euros a l’any en 
cada habitatge. 

D’altra banda els estudiants de l’EMT s’han 
format sobre estalvi energètic gràcies també 
al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació de Barcelona, mentre 
que Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
també ha fet una sessió sobre l’edificació i la 
seva implicació en el canvi climàtic. El personal 
de Serveis Socials i les persones usuàries de les 
llars, també han rebut informació per prevenir 
la pobresa energètica. 
A més, a la web municipal s’ha habilitat també 
un apartat sobre prevenció de la pobresa ener-
gètica amb informació general sobre com evitar 
un tall de subministrament, com beneficiar-se 
d’ajuts o descomptes, o com reduir la despesa 
energètica i d’aigua a casa, entre d’altres. La 
informació es pot consultar a www.granollers.
cat/pobresaenergetica.
Les actuacions per alleujar la pobresa ener-
gètica es continuaran fent. En concret en altres 
20 habitatges, gràcies a recursos de la Diputa-
ció de Barcelona. D’altra banda, l’Ajuntament 
seguirà intentant reduir els consums en cinc 
instal·lacions esportives que tenen un consum 
elevat pel seu gran ús: el Palau d’Esports, 
el Pavelló de Can Bassa, el Tub, les pistes 
d’atletisme i el camp de futbol del carrer de 
Girona. Serà una nova edició de la campanya 
Estalgia que pretén millorar la gestió energètica 
de les instal·lacions municipals.

Roger Bancells, del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers de 
l’Edificació, impartint formació 
a l’alumnat de l’EMT que ha 
visitat els habitatges amb 
pobresa energètica
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 UGranollers, el campus de la Universitat de 
Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-
UCC ) a la ciutat, començarà el proper mes de 
setembre, coincidint amb un nou curs escolar. 
Aquest campus s’afegeix als de Vic, Manresa 
i Barcelona, i converteix Granollers en ciutat 
universitària. 
UGranollers que s’ubicarà inicialment a 
Roca Umbert, impartirà dos graus. Un és el 
d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i 
l’altre és Màrqueting i Comunicació Empresa-
rial. Ambdues titulacions s’oferiran en horari de 
tarda i amb un itinerari modular per fer compa-
tible la jornada laboral i la formació. Es tracta 
d’una proposta totalment pensada per un públic 
més específic, d’un perfil més professional. A 
banda, UGranollers també ofereix un cicle for-
matiu de grau superior en Màrqueting i Publici-
tat en format dual. Es tracta del cinquè cicle que 
ofereix el Campus Professional de la UVic-UCC.
UGranollers també té previst impartir el grau 
d’Emprenedoria i Economia Digital a través 
d’un format innovador i amb l’anglès com a 
llengua vehicular i el primer grau de Catalunya 
d’Enginyeria de l’Automoció de Catalunya, que 
compta amb el suport del clúster de la Indústria 
de l’Automoció de Catalunya. Ambdues titula-
cions formen part de la programació sol·licitada 
per la UVic-UCC pel curs 2017/2018.

Granollers, ciutat universitària

La signatura del conveni de col·laboració 
acadèmica, entre Universitat de Vic–Universitat 
Central de Catalunya i l’Ajuntament de Grano-
llers, ha comptat amb la presència del conseller 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Baiget, que ha afirmat que el 
naixement d’UGranollers és bo per a la ciutat, la 
universitat i el país. Pel conseller, aquesta nova 
seu universitària és un bon exemple de “treball 
en xarxa” que permet “ajuntar la universitat i la 

UGranollers, proposta acadèmica 
i empresarial

indústria i complementar l’oferta de la ciutat”. 
Per Baiget, aquesta unió “dotarà d’un futur de 
progrés per a tots els ciutadans.”Per la seva 
banda, l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, 
ha explicat que la signatura és “una aposta 
decidida, en clau de proposta de futur, que 
demostra que només treballant en xarxa serem 
útils al país”. Per l’alcalde, UGranollers és fruit 
“d’una capacitat de diàleg que permet donar 
solucions integrals a l’entorn”. Per la presidenta 
de la Fundació Universitària Balmes i alcaldes-
sa de Vic, Anna Erra, el conveni és “una aposta 
pel coneixement i la innovació” de la ciutat i del 
territori per “créixer en col·laboració acadèmi-
ca”. En aquest sentit, el rector de la UVic-UCC, 
Jordi Montaña, ha explicat que les “universitats 
no metropolitanes entenen la universitat com 
una realitat arrelada al territori” i ha afegit que 
“tenen la vista posada en l’entorni es posen al 
seu servei.

Anna Erra, alcaldessa de Vic 
i presidenta de la Fundació 
Universitària Balmes, Jordi 
Baiget, conseller d’Empresa i 
Coneixement, Josep Mayoral, 
alcalde de Granollers i 
Jordi Montaña, rector de la 
UVIC-UCC després de l’acte 
de signatura del conveni de 
col·laboració acadèmica

7

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JULIOL-AGOST DE 2016



Els projectes singulars permeten el primer 
contacte amb el món laboral dels joves de 15 i 
16 anys de Granollers que presenten algunes di-
ficultats d’adaptació a l’entorn escolar i amb ne-
cessitats específiques. Al llarg del curs, un total 
de 53 alumnes han fet tastets d’oficis a través 
de 62 empreses, botigues, oficines i institucions 
de Granollers que els acullen 10 hores setma-
nals. Els alumnes tenen per primera vegada un 
contacte amb el món laboral que els permet ad-
quirir coneixements i sobretot aptituds i actituds 
que els ajudaran en la seva futura incorporació 
al món laboral. En concret aquest any han estat 
62 empreses que han acollit algun noi o noia en 
tastet d’ofici durant algun moment del curs es-

Primer contacte amb el món laboral

Fotografia de grup de totes 
les persones participants als 
projectes singulars

colar. Sense la seva participació aquest projecte 
no es podria desenvolupar. Hi han participat 53 
alumnes de vuit centres educatius: Escola Pia, 
Educem, Col·legi Jardí, Institut Carles Vallbona, 
Institut Antoni Cumella, Institut Celestí Bellera, 
EMT, Col·legi l’Estel; i d’aquests alumnes 46 han 
finalitzat el programa. Des del curs 2008-2009, 
l’Ajuntament de Granollers, amb la col·laboració 
de la Generalitat de Catalunya, participa en 
aquest projecte educatiu que cada any permet 
graduar a més alumnes de 4t d’ESO i, per tant, 
ajuda a reduir el fracàs escolar a la nostra ciu-
tat. Els darrers estudis d’inserció apunten que 
la formació professional és una de les vies amb 
més sortida al món laboral.

La ciutat renova, amb una gran majoria de vots 
de l’assemblea, la seva presència al comitè 
executiu de l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores, l’òrgan que gestiona i treballa per 
l’ens internacional. Granollers forma part de la 
comissió executiva des de l’any 2008. 
Durant els propers quatre anys Granollers és la 
representant de les ciutats petites i mitjanes a 
l’Associació Internacional de Ciutats Educado-
res. 
Un cop renovada la presència al comitè exe-
cutiu, s’està treballant per a què la propera 
trobada d’aquest òrgan (que és itinerant) es faci 

Granollers, 
a l’executiva 
de Ciutats 
Educadores

a Granollers el març de 2017, coincidint també 
amb una sessió de la comissió de seguiment 
de la Xarxa Espanyola de Ciutats Educadores, 
de la qual Granollers també n’és membre.
L’Associació Internacional de Ciutats Edu-
cadores (fundada l’any 1994 i formada per 
478 ciutats de 36 països diferents de tots els 
continents) ha celebrat a la ciutat argentina 
de Rosario el seu 14è Congrés Internacional. 
Granollers hi ha participat presentant una de 
les experiències de ciutat educadora, concre-
tament la recuperació i transformació del riu 
Congost.
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El Consell dels Infants és, per la seva compo-
sició, el consell més singular de la ciutat. El 
formen 16 nois i noies de 5è i 6è de totes les 
escoles (públiques i concertades) que hi ha 
a Granollers. Liderat pel Servei d’Educació i 
acompanyat per tècnics municipals, es reuneix 
un cop al mes per reflexionar i debatre sobre la 
ciutat que volem, des del punt de vista dels més 
joves. 
Com cada any, al mes de juny els membres del 
consell van participar a l’audiència pública que 
anualment celebren amb l’alcalde per explicar  
la tasca que han dut a terme durant el curs. 
La rebuda dels Reis d’Orient i del patge Gregori, 
la declaració dels infants refugiats desapare-
guts (conjuntament amb el Consell de Coope-
ració) i l’adaptació del funcionament del consell 
per fer-lo més apte per als nens i nenes, han 
estat els tres àmbits de treball d’aquest any.
Les reunions mensuals del Consell dels Infants 
-que renovarà la meitat dels seus representats, 
els que passen a secundària- es reprendran al 
primer trimestre del curs que ve. 
Els infants ja s’han posat deures (volen treba-
llar en temes com ara la participació en les 
festes populars, la pobresa, el civisme i el medi 

El Consell dels Infants: la ciutat vista 
amb els ulls dels nens i nenes 

Les voluntàries i voluntaris educatius van 
fer-se la foto de grup en l’acte que va ser-
vir per donar-los les gràcies pel temps  i 
esforç dedicat als centres educatius. Han 
estat 112 persones -la majoria, dones- que 
han donat suport als alumnes, des dels més 
petits d’escola bressol fins als estudiants de 
l’escola d’adults. Reforç emocional en alum-
nes amb dificultats; suport a la criança per 

El 
voluntariat 
educatiu 
referma 
el vincle 
entre la 
ciutat i 
l’escola

ambient) i han aprofitat la trobada amb l’alcalde 
per demanar que el Consell dels Infants es 
doni més a conèixer i que se’n creï un altre 
d’adolescents. 

treballar i enfortir el vincle entre el nadó i els 
seus pares; treballar la conversa en anglès o 
francès; col·laborar en la decoració de l’escola 
o acompanyar en les sortides, són exemples 
de les tasques del voluntariat. Un suport que 
es vol seguir donant i que rep els elogis de la 
comunitat educativa. El voluntariat educatiu 
és un projecte impulsat de manera pionera el 
curs 2012-13 pel Consell Escolar Municipal. 
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Autocar del Banc de Sang i Teixits
Dimarts 5 de juliol

De 17 a 21 h. Plaça de Can Trullàs

De 9.30 a 13.30 h, Jutjats de Granollers (c. J. Umbert, 124) 
en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats

La donació de sang, un acte solidari

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

HORARI DE LES DEIXALLERIES
DE GRANOLLERS

Mes d’agost

DEIXALLERIA GRANOLLERS NORD
Camí del Cementiri, s/n
Dimarts: de 14 h a 19 h

De dimecres a diumenge: de 9 h a 14 h

DEIXALLERIA GRANOLLERS SUD
C. Palautordera 

Tancada tot el mes d’agost

HORARI D’ESTIU A L’OFICINA 
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)

De l’1 de juliol al 15 de setembre, ambdós inclosos, 
l’OAC atén al públic amb horari especial. 

De dilluns a dijous, de 8.30 a 15 hores, 
i divendres, de 8.30 a 14 hores. 

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Granollers
Carrer de Sant Josep, número 7

 Tel. 010 o 93 842 66 10

Requisits

Les persones contractades han d’estar empadro-
nades a Granollers amb una antiguitat mínima 
de sis mesos anteriors a la data de contractació, 
i inscrites abans de la data d’inici del contracte a 
l’Oficina de Treball de la Generalitat com a deman-
dants d’ocupació.

L’empresa selecciona lliurement la persona que 
contracta.

Només es poden presentar les empreses ubi-
cades a Granollers, les Franqueses del Vallès, 
Canovelles, la Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Lliçà de Vall, 
Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès.

Característiques de la subvenció

L’import de la subvenció és de fins a 5.241 euros, 
per una contractació laboral que hagi estat signada 
entre el 30 octubre de 2015 i abans de la data de 
finalització d’aquesta convocatòria de subvenció.

S’atorga a l’empresa per a contractacions laborals 
continuades de 12 mesos. 

Es subvencionarà un màxim de dues contracta-
cions per empresa.

S’ha de justificar una vegada transcorreguts els 12 
primers mesos del contracte.

Es paga en un únic pagament, una vegada aprova-
da la justificació, de la contractació de 12 mesos 
consecutius, que ha de presentar l’empresa (nòmi-
nes pagades i Seguretat Social pagada).  

On sol·licitar-ho

Consulteu la totalitat dels requisits a les bases 
d’aquesta convocatòria de subvenció, a https://
seuelectronica.granollers.cat.

Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7), fins al 31 
d’octubre de 2016.

Subvencions per a empreses destinades a contractar joves 
menors de 30 anys i persones més grans de 45 anys

PLA DE XOC 2016
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Exemplar de cotorra, una 
espècie de psitàcid o lloro que 
s’ha fet habitual a molts parcs 
i jardins. 
A sota: el niu d’aquests ocells 
pot arribar a pesar més de 
100 k, amb el perill de segu-
retat que això pot suposar. 

Els darrers anys, s’ha instal·lat al nostre país -i 
també a la nostra ciutat- la cotorreta de pit gris 
o cotorra argentina, una espècie invasora que 
ve del continent americà. Els experts parlen de 
“bioinvasió”, perquè el nombre d’exemplars ha 
augmentat de manera desmesurada en llocs on 
no era habitual. El resultat: dany als ecosiste-
mes, a la salut pública (pot causar pnemònies 
que es transmetin als humans i altres malal-
ties) i a l’economia, a més de molèsties als 
ciutadans. 
És per això que l’Ajuntament ha emprès actua-
cions correctives i preventives, per controlar-ne 
la població. D’entrada, se n’està fent el cens –o 
sigui, es compten el  nombre de cotorres–, i es 
registra on viuen, què mengen i on, el lloc de 
descans i quins són els seus moviments més 
freqüents. L’objectiu és prevenir que es repro-
dueixin més del compte i capturar els adults per 
evitar que s’instal·lin i facin el niu –que pot ser 
de grans dimensions– en arbres grans de parcs 
i jardins. Totes aquestes actuacions les porta a 
terme una empresa externa especialitzada en 
aquest tipus d’aus.
Des del consistori, es demana la comprensió i la 
col·laboració dels ciutadans a l’hora d’identificar  
algun niu de cotorra que no s’hagi detectat. Cal 
dir que totes les accions de captura i maneig 
de l’animal es fan segons la normativa vigent,  
sempre amb l’objectiu d’evitar i prevenir que 
esdevingui una plaga de grans dimensions. 

Accions per controlar 
l’excés de cotorres

Can Pep Julià, primer 
productor ecològic 
de Granollers

La Granja Can Pep Julià de Palou és, des 
d’aquest mes de juny, la primera activitat 
agrària de Granollers amb certificat del 
CCPAE (Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica). La granja ja portava 
uns mesos produint en ecològic, però no ha 
estat fins ara que ha obtingut el certificat, 
després d’un any de conversió i d’adaptar 
les instal·lacions. 
“Fins ara, la valoració dels pollastres de 
Can Pep Julià per part dels consumidors 
ha estat molt bona, però esperem que amb 
aquest certificat podrem donar encara 
millor sortida al nostre producte”, afirma 
Lourdes Busquets, responsable del projecte.
Can Pep Julià és una antiga granja que, a 
l’any 2013, després d’uns anys inactiva, va 
reprendre l’activitat, aquest cop orienta-
da a la producció de pollastres. La granja 
està adherida a la marca “Productes de 
Palou”, un segell de qualitat gestionat per 
l’Ajuntament de Granollers que diferencia 
els aliments produïts a Palou. 
Els pollastres que produeix Lourdes Bus-
quets es venen a botigues, restaurants i 
grups de consum organitzats, com la Ma-
grana Vallesana o Cardedeu Autosuficient. 
Actualment és l’única granja de producció 
avícola ecològica de la comarca.
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Fa un any que està en funcionament el portal 
arxiufotografic.granollers.cat. Una eina de difu-
sió i conservació d’imatges antigues que formen 
part del patrimoni documental de Granollers. 
El portal està en renovació constant, cada mes 
s’incorporen fotografies de temàtiques vincula-
des amb l’actualitat de la ciutat, de què disposa 
l’Arxiu Municipal de Granollers.
Aquests mesos de juliol i agost s’inclouran un 
total de 540 noves fotografies, de tres temes 
actuals: la Granollers Cup, el Palau d’Esports 
i la Festa Major de Blancs i Blaus. Fins al 21 
de juliol es pot consultar una mostra de foto-

Novetats 
al portal 
de l’Arxiu 
Fotogràfic

grafies dels anys 2000, 2003 i 2005 del torneig 
d’handbol base Granollers Cup.
A partir del 22 de juliol podeu visitar:“Palau 
d’Esports: construcció i visita d’autoritats”, 
mostra d’imatges dels anys 1989-1991 i a partir 
de l’1 d’agost podreu veure el Concurs de Rajo-
lers al Parc, dels anys 1986-1995.
Actualment el portal de l’Arxiu Fotogràfic dis-
posa d’unes 4.000 imatges, la majoria de les 
quals són digitalitzades de fotografies antigues 
a partir de suports originals, que es conserven a 
l’Arxiu Municipal de Granollers, en paper, placa 
de vidre i polièster. 

Oferta formativa - Curs 2016-2017
El curs 16/17 presenta 17 cursos dins un ampli 
ventall de disciplines: art, sociologia, literatu-
ra, química, matemàtiques, filosofia, història, 
economia, psicologia i educació sanitària, en 
modalitat de matèria anual (d’octubre a juny) i 
de curta durada (trimestral). El professorat són 
persones universitàries que imparteixen classe 
de manera desinteressada. La matrícula costa 
18 € per trimestre i curs. Les classes comença-
ran el 17 de setembre en diversos espais: 
Centre Tecnològic i Universitari de Roca Um-
bert, Museu de Ciències Naturals, sala d’actes 
de l’edifici municipal d’Acollida (a l’antic Gra), 
l’Institut Antoni Cumella i l’Escola Municipal de 
Música Josep M. Ruera.
El programa de la UPG s’adreça especialment 
a totes les persones que cerquen una visió de 
conjunt i una perspectiva integrada dels sabers, 
independentment de quin sigui el seu nivell 
d’estudis actual. Els destinataris dels cursos 
són les persones amb inquietuds culturals i 
formatives, que consideren l’aprenentatge com 
un procés que s’estén al llarg de tota la vida.
La Universitat Popular de Granollers vol pro-
moure l’educació basada en el diàleg, el foment 
de la reflexió compartida i l’anàlisi crítica com 
a força motriu de les transformacions socials. 
L’objectiu dels impulsors, l’Associació Impulso-
ra de l’Educació Popular (AIEP), és donar una 
visió de conjunt i una perspectiva integrada dels 
sabers.
Per inscriure’s a qualsevol dels cursos que ofe-
reix la UPG cal omplir un formulari a la pàgina 
www.upg.cat. La inscripció és trimestral, fins i 
tot per als cursos anuals. El període de matri-
culació està obert fins al 10 de setembre.

Inscripcions obertes a la Universitat 
Popular de Granollers

DILLUNS

Història del món. De la 
guerra freda al present
17.30 - 18.30 h 
CTUG Roca Umbert
Orland Mena

Literart. De la literatura a 
les altres arts
18 - 19.30 h
CTUG Roca Umbert
Francesc Viñas

Sociologia. Reflexions per 
a una societat justa
19.30 - 20.30 h
CTUG Roca Umbert
Xavier Guijarro

Literatura. Ríos de tinta. 
Los géneros literarios
19.30 - 20.30 h
CTUG Roca Umbert
Ana Cuchillo

DIMARTS

Dansa lliure
17.30 - 18.30 h
La Troca Roca Umbert
Núria Escrig

Teatre social
19 - 20.30 h
CTUG Roca Umbert
Marta Pastor

Paradigmes del 
coneixement i de l’acció
19 - 20.30 h
Biblioteca Roca Umbert
Fèlix Rabal 
i  Mariano Fernández

DIMECRES

Ciències de la salut. 
Formació en promoció 
de la salut
17.30 - 18.30 h
CTUG Roca Umbert
Teresa Sánchez

La psicoanàlisi i la teràpia 
sistèmica
18.30 - 19.30 h
CTUG Roca Umbert
Anna M. Ribalta

DIJOUS

Art i pensament. 
Reflexions entorn de l’art
17.30 - 18.30 h
CTUG Roca Umbert
Mariano Fernández

Filosofia de gènere. 
Dones invisibles
18.30 - 19.30 h
CTUG Roca Umbert
Mercè Borràs

DIVENDRES

Història de la música. De 
l’edat mitjana al segle XX
17 - 18 h
Escola Municipal de Música 
Josep M. Ruera
Anna M. Piera

Matemàtiques del dia  a dia
17.30 - 18.30 h
Institut Antoni Cumella
M. Antònia Morató

Economia política 
de la globalització
17.30 - 19 h
Institut Antoni Cumella
Albert Puig

Química a l’abast 
de tothom
18.30 - 19.30 h
Institut Antoni Cumella
Felisa Sánchez

DISSABTE

Filosofia. Obres clau de la 
història del pensament
10 - 11.30 h
Edifici municipal. Antic GRA
Joan Méndez

Filosofia i ciència. 
Metafísica de la Revolució 
científica
10 - 11.30 h
Edifici municipal. Antic GRA
Josep Lluís Sampere
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Del 20 al 28 d’agost: Festa Major de 
Blancs i Blaus
Les colles de Blancs i Blaus presenten acom-
panyats de la regidora de Cultura, Mireia López, 
i l’alcalde, Josep Mayoral, la imatge que lluirà 
durant l’agost Granollers i que anuncia que del 
20 al 28 d’agost és Festa Major. 
La imatge d’enguany és obra del jove dissenya-
dor granollerí Aleix Font, guanyador del con-
curs obert d’imatge de la Festa Major, entre 15 
candidatures presentades.
El jurat ha valorat  l’aplicabilitat de la proposta 
gràfica, l’originalitat i la qualitat de la composi-
ció. Unitat i competitivitat són dos dels concep-
tes principals en què pivota la Festa Major de 
Blancs i Blaus i que Aleix Font ha volgut mos-
trar en el disseny amb una “B” subjectada per 
la mà blanca (força Blanca) i la mà blava (força 
Blava). Per Aleix Font: ”aquest gest, a part de 
representar la unió de dues forces per subjectar 
la festa, representa la competitivitat, ja que cada 
mà estira a una banda per endur-se la victòria 
desitjada.” ©
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14
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria.
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

18
10 a 14 h. Itinerari formatiu de 16 h. 
Emprenedoria
Itinerari formatiu en la Reempresa
Estàs pensant en autoocupar-te i crear 
el teu propi lloc de treball?
Servei d’Ocupació de Catalunya i Reempresa

21
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

28
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

Les activitats organitzades per Granollers 
Mercat són gratuïtes, cal inscripció prèvia

Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació

6
9.30 a 13.30 h. Formació de 12 h. 
Empresa i emprenedoria
Exprimeix Facebook i WhatsApp al teu 
negoci
Les dues xarxes socials + utilitzades al món 
occidental
Granollers Mercat

9 a 14 h. Jornada. Empresa 
i emprenedoria
Novetats en el Codi duaner de la Unió 
Europea
Cambra de Comerç

7
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

18 a 20 h. Jornada. Empresa 
i Universitat
Projectes per reforçar la relació univer-
sitat empresa: Smartmotochallange
Granollers Mercat

18.30 a 20.30 h. Jornada. 
Emprenedoria
Aprèn a Crear el teu WordPress 
Multiidioma
Meetup  @Wpgranollers 

11
14 a 16 h. Jornada. Comerciants
He de pagar per tenir música a la meva 
botiga? 
Com afecta la SGAE al meu negoci
Granollers Mercat

12
9.30 a 14 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Utilització simple i eficient del 
certificat digital, signatura 
i facturació electrònica a l’empresa
Granollers Mercat

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

Juliol 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

Amb el suport:  

+Recicla’t: cursos i tallers per a joves de 12 a 35 anys

El Gra impulsa cada any una programació de tallers i cursos, 
un programa anomenat + RECICLA’T, adreçat a joves de 12 a 35 
anys que es divideix en tres blocs: Inicia’t, Forma’t i Recrea’t.
Els cursos amb inscripcions obertes el mes de juliol són:
Introducció a la llengua de signes (30 hores)
Pilates per estar en forma (10 hores)
Ioga per estar en forma (13,5 hores)
Cant: com educar la veu (8 hores)
Teatre musical (15 hores)
Fes-te Youtuber (8 hores)
Joves xefs: 
- Postres de Halloween (2 hores)
- Postres de Castanyada (2 hores)
Consulteu el programa i feu les inscripcions a www.gra.cat

14
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIVENDRES 1 

10 h Fundació Oncovallès
Curs "Assessors d'imatge per cobrir 
les necessitats especials d'estètica" 
Organitza: Oncovallès

11 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Festival de l'escola de dansa 
Trackdance. "Imagina". Durant els 
mesos de juny i juliol, 10 escoles de 
dansa presenten els seus festivals de 
dansa al Teatre Auditori

11 h Fundació Oncovallès
Taller de la pell. Organitza: Oncovallès

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

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Festival de l'escola de dansa 
Trackdance "Imagina"

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Heredarás la 
tierra. D'Edjanga Jones Ndjoli. Amb la 
presència de l'autor. Col·labora: Asso-
ciació Cultural Amics de l'Àfrica

20.30 h Pl. Josep Maluquer i Salvador
Revetlla sardanista. Amb la cobla
Ciutat de Granollers

21 h Centre Cívic Jaume Oller
Espectacle Improshow. A partir de les 
propostes del públic els actors i actrius 
creen històries espontànies. Amb la 
companyia Bruixes Teatre
Org.: Xarxa de Centres Cívics

21 h Escola Art-9
Concert final de curs de la coral 
d’adults de l’Art-9. Dins el cicle "Les 9 a 
l'Art-9", concerts a la fresca del pati de 
l'escola

Quatre pel·lícules i una òpera al 
Cinemafreshhh! d’aquest juliol
Torna el Cinemafreshhh! al Parc Torras Villà. Cada dimarts a les 10 de 
la nit es projectarà una pel·lícula en versió original subtitulada. A més, 
enguany, s’inclou una nova proposta, la retransmissió d’una òpera des 
del Gran Teatre del Liceu. El divendres 8 de juliol es veurà La Bohème, 
de Giacomo Puccini.
Les pel·lícules programades pels dimarts d’aquest estiu són dues comè-
dies (Pride, de Matthew Warchus; i Anacleto agente secreto, de Javier 
Ruiz Caldera); un clàssic dels germans Coen (Fargo), i una de ciència 
ficció (Mad Max: Fury Road, de George Miller). Els assistens disposaran, a 
partir de les 20.30 h, de servei de bar, crispetes i lloguer de gandules.

Obert x Vacances a Roca Umbert
La programació d’estiu de Roca Umbert presenta per 9è any música, 
literatura, cinema, dansa i teatre per a públic de totes les edats. Són 
propostes consolidades organitzades per diversos col·lectius, com els 
concerts a la fresca a la terrassa del Bar; el cinema africà a la plaça; el 
recital de Poesia Terrícola a la Tèrmica; o l’estrena de les noves produc-
cions de les companyies Liant la Troca i Col·lectiu dels Silencis.
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22 h Parc Firal
Festival Musik N Viu 2016. Concert 
amb Els Catarres, Doctor Prats, La 
Banda Biruji, Catfolkin
Més info, www.musiknviu.cat. Org.: Ser-
vei de Joventut i Jovent Ignorat 

DISSABTE 2 

12 h Plaça de la Corona
Avui cantem. Cantada de cançons po-
pulars i tradicionals, oberta a tothom. 
Recorregut caminant, des de la Corona 
fins a la Porxada. En cas de pluja es 
cantarà directament sota la Porxada

16.30 i 19.15 h Teatre Auditori de Gra-
nollers
Dansa. Festival de dansa de l'escola 
Tribu Urbana Center, especial 10è 
aniversari 

18 h Església de Sant Esteve
Concert Cantus Firmus. Cloenda del 
II Festival Internacional de Cors Joves 
de Granollers, amb cors de França, 
Bèlgica, Uganda, i de l’Escola de Música 
Amics de la Unió de Granollers

21 h Centre Cultural
Teatre. Rondalles. Amb Tres Torres 
Teatre. Direcció: Julià Blanch i Helena 
Galvez. Org.: Associació de Veïns de 
Tres Torres

21 h Teatre de Ponent
Espectacle del curs de formació 
d’actors. A càrrec d'Arsènic Espai de 
creació

21 h Centre Cívic Nord
Sopar espectacle amb Els nens i nenes 
del Casal de la Gent Gran de Canovelles 
Per a més informació i venda de tiquets 
cal adreçar-se al Centre Cívic Nord. 
Organitza: AV de l'Hostal - Comissió PA

22 h Terrassa del Bar de Roca Umbert
Concert a la fresca. Dins l’Obert x Va-
cances. Més info, www.lolla.cat

22 h Parc Firal
Festival Musik N Viu 2016. Concert 
amb Solo Banton, YT, Irie Souljah & 
The Blackstarliners Band, Alex Bass & 
The Same Song Band, Marley & Wai-
lers Tribute, Romesco Selectors. Més 
info, www.musiknviu.cat. Org.: Servei de 
Joventut i Diables de Granollers

Una nit d’estiu...
als centres cívics
Per segon any consecutiu, la 
Xarxa de Centres Cívics organitza 
una activitat estiuenca i de nit a 
cadascun dels centres cívics de 
la ciutat. Iniciarà el programa el 
Centre Cívic Jaume Oller, el dia 
1, amb un espectacle Impros-
how, en què les propostes del 
públic serviran a les actrius de 
la companyia Bruixes Teatre per 
crear una trama improvisada. 
La segona proposta és una nit 
de karaoke, que conduirà Gerard 
Oms, al C. Cívic Can Gili la nit del 
8. Al C. Cívic Can Bassa, el Mag 
Marin oferirà, la nit del 15, un 
espectacle de màgia en què la 
música, el ritme i l’humor seran 
protagonistes. La cançó mari-
nera i de taverna dels Tres de 
Ronda amenitzarà la nit del 22 al 
C.Cívic Palou. I per finalitzar les 
nits de juliol, s’oferirà una sessió 
de cinema retro a la fresca, al 
C.Cívic Nord, amb una pel·lícula 
triada per votació popular.

Propostes per a 
joves al GRA
El Servei de Joventut or-
ganitza diverses activitats 
d’entreteniment pel mes de 
juliol. Destaca el Treansa, la 
mostra artística de teatre i dansa 
realitzada per grups i entitats 
de joves. La tarda del 9, a la pl. 
de l’Església, el Dj’s King Musby 
farà ballar a ritme de Hip hop i 
Dancehall els grups de dansa 
residents del Gra, i hi haurà una 
masterclass de Hip hop oberta 
a tothom. Complementarà el 
Treansa l’obra de teatre que es 
farà la nit del 15 al Centre Cultu-
ral, en què la companyia Anò-
nims representarà Carmelina y 
el coraje. Altres activitats que es 
faran al juliol són: la xerrada de 
l’Oficina Jove sobre les entitats 
de lleure (13/7); una sessió de 
karaoke (15/7); la mostra final 
dels joves que han participat en 
els itineraris d’estiu (21/7); i una 
jam session oberta a la partici-
pació (el mateix dia 21).

Ja estan a la venda les entrades de la 
nova temporada d’Escena grAn
Més d’una seixantena de propostes de música, teatre, dansa, circ i òpera 
formen el cartell d’octubre de 2016 a gener de 2017. Les entrades es 
poden adquirir a les taquilles del TAG de dc. a dv. de 17.30 a 20 h, fins al 
8 de juliol; i a partir del 7 de setembre, de dc. a dv. de 17 a 19.30 h
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23 h Pati del Casino de Granollers 
Concert de Country amb “The Cross 
Road”

23 h Casino de Granollers 
Festa dels anys 80

DIUMENGE 3 

18 h Centre Cívic Nord
Concert cloenda del taller fet al Centre 
de Rehabilitació Comunitària Benito 
Menni amb la Coral d'Adults d'Art-9

18 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Festival de l'escola de dansa 
Judit Font. "Festival The Oscars 2016"

19 h Pati del Casino de Granollers
Ball social amb Tempo

19 h Teatre de Ponent
Espectacle del curs de formació 
d’actors. A càrrec d'Arsènic Espai de 
creació

DILLUNS 4 

9 h Centre Cívic Jaume Oller
Inici de la Setmana Cultural del Barri 
de Les Tres Torres. L'Associació de 
Veïns compleix vint anys i ho celebra del 
4 al 7 de juliol. Org.: AV de Tres Torres

DIMARTS 5

22 h Parc de Torras Villà
Cinema Freshhh!, 4t Festival de Cine-
ma a la Fresca
Pride, de Matthew Warchus. En versió 
original subtitulada 
Organitza: Cineclub de l'AC

DIMECRES 6 

19 h Museu de Granollers
Presentació de l'estudi sociològic: 
"Coneixent la realitat de les dones i 
els homes de Granollers". A càrrec de 
la directora de la Consultoria MiT,SA, 
Blanca Moreno, autora de l'estudi.

20 h Agrupació Excursionista de Grano-
llers
Presentació de la guia de muntanya 
3mils.cat, a càrrec de l'autor, Jordi 
Puigneró. 3mils.cat és una travessa a 
peu d’alta muntanya per coronar en 
ruta i de forma consecutiva tots els 
cims de 3.000 metres que tindria una 
Catalunya Estat

21.30 h Restaurant El Mirallet (Pl. Ma-
nel Montanyà, 4)
Música en viu. Jazz Fusió. Dins el Cicle 
"Miramecres". Amb Solsona (guitarra), 
Pérez (baix), Ventura (bateria)
Org.: Restaurant El Mirallet

DIJOUS 7 

19 h La Tèrmica. Roca Umbert
Recital "Poesia Terrícola a la Tèrmica", 
a càrrec de Carles Rebassa, Míriam 
Cano, Tomàs Arias i Pau Gener Galin. 
Dins l'Obert x Vacances

20 h Terrassa del Bar de Roca Umbert
Concert a la fresca amb Les Absentes. 
Dins l'Obert x Vacances

21 h Teatre de Ponent
Teatre Avui hi som. Amb la Cia. Teatre 
de Ponent i Radioman. Un homenat-
ge a la ràdio, amb l’estètica i la forma 
dels primers temps, amb monòlegs, 
acudits, música i filosofia sobre la vida. 
Col·labora: Ràdio Granollers 

22 h Plaça de Roca Umbert. Fàbrica de 
les Arts
Cinema africà: A peine j’ouvre les yeux, 
dirigida per Leyla Bouzid (Tunísia, 2015)

DIVENDRES 8 

9 h Centre Cívic Jaume Oller
Festes del Barri de Les Tres Torres. Del 
8 al 10 de juliol. Org.: AV de Tres Torres

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

21 h Centre Cívic Can Gili
Karaoke. Cançons de tots els temps i 
per a tots els públics. A càrrec de Ge-
rard Oms. Hi haurà taules i cadires per 
a qui vulgui endur-se el sopar
Org.: Xarxa de Centres Cívics

21 h Nau Dents de Serra. Roca Umbert
Dansa. El último, a càrrec de la com-
panyia Liant la Troca. Dins l'Obert x 
Vacances. Estrena de la nova producció 
del grup de dansa integrada dirigida 
per Gloria José i Jordi Cortés. Text de 
Fernando Sanchez

22 h Parc de Torras Villà
Cinema Freshhh!, 4t Festival de Cine-
ma a la Fresca
La Bohème. El Liceu a la fresca. Re-
transmissió de l’òpera des del Gran 
Teatre del Liceu
Organitza: Cineclub de l'AC

DISSABTE 9 

10 h Parc de Ponent
Festa major al barri de Ponent. Ac-
tivitats durant tot el dia: jocs, canó 
d'escuma, xocolata amb melindros, 
exhibició de balls... i a les 22 h Ball amb 
el grup musical Duo Mediterrani 
Org.: AV Barri Ponent

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Festival de l'escola de dansa 
Studio Danza Maestre

19 h GRA. Equipament juvenil
Treansa: Mostra artística de dansa. Tar-
da musical amb el Dj King Musby (Hip 
hop i Dancehall); mostra de grups de 
dansa residents del Gra; i masterclass 
de hip hop oberta a tothom
Més info, www.grajove.cat

20 h Casino de Granollers 
Concurs de Country

21 h Teatre de Ponent
Teatre Un matrimoni de Boston. Amb la 
Cia. Mea Culpa

21 h Parc de Torras Villà
67è Aplec de la Sardana. Amb les 
cobles Jovenívola, Els Montgrins i Sant 
Jordi
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DIMARTS 19 

20 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre Un moment 
fundacional, de Santi Vila, conseller de 
Cultura. Org.: Amics de la Ciutat de 
Granollers

22 h Parc de Torras Villà
Cinema Freshhh!, 4t Festival de Cine-
ma a la Fresca
Anacleto, agente secreto, de Javier Ruiz 
Caldera. Organitza: Cineclub de l'AC

DIMECRES 20

21.30 h Restaurant El Mirallet (Pl. Ma-
nel Montanyà, 4)
Música en viu. Ju en concert. Dins el 
cicle "Miramecres". Amb Ju, Arnau 
Martín, Gil Grau, i Jordi Junyent

DIJOUS 21 

18 h GRA. Equipament juvenil
Mostra d'itineraris d'estiu. Mostra final 
del treball realitzat pels joves de 12 a 
16 anys 

18 h Local de l’AV Barri Ponent
Taller d'herbes medicinals. Org.: AV 
Barri Ponent

20.30 h GRA. Equipament juvenil
Jam session “La casa del músic”. No 
cal inscripció prèvia. Més info, 
www.grajove.cat. Org: ASGRAM

21 h Teatre de Ponent
Teatre Avui hi som. Amb la Cia. Teatre 
de Ponent i Radioman. Col·labora: Rà-
dio Granollers

21 h Terrassa del Bar de Roca Umbert.
Jam session. "L’Olla de Grills". Dins 
l'Obert x Vacances

DIVENDRES 22 

20 h Plaça de la Corona
Pedalada a la fresca. Inscripcions a 
partir de les 19.30 h. Més informació, 
www.granollerspedala.cat

21 h Teatre de Ponent
Espectacle musical Silencis, amb Yolan-
da Sikara

21 h Terrassa del Bar de Roca Umbert
Concert a la fresca amb The deepest 
string. Dins l'Obert x Vacances

DIUMENGE 10 

18 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Festival de dansa de l'escola 
Swing. "Els Oscars del swing"

19 h Pati del Casino de Granollers
Ball social amb Sheila

DIMARTS 12

22 h Parc de Torras Villà
Cinema Freshhh!, 4t Festival de Cine-
ma a la Fresca
Fargo, de Joel i Ethan Coen. En versió 
original subtitulada 
Organitza: Cineclub de l'AC

DIMECRES 13 

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada: "Has pensat mai a formar part 
d'una entitat de lleure?". A càrrec de di-
verses entitats de lleure de Granollers.
Dins el cicle de Xerrades de l’Oficina 
Jove. Cal inscripció. Més info, www.
grajove.cat

21.30 h Restaurant El Mirallet (Pl. Ma-
nel Montanyà, 4)
Música en viu. Swinging doors. Dins el 
cicle "Miramecres". Amb Quim Lamar-
ca (violí, bouzuki), Albert Jové (baix, 
veus), Albert Sellers (veus, acústica), 
i Aleix Garriga (pedal steel, guitarra, 
veus)

DIJOUS 14 

20.30 h Terrassa del Bar de Roca Um-
bert
Concert a la fresca amb Pasqual & 
Desnatats. Dins l'Obertx Vacances

21 h Teatre de Ponent
Teatre Avui hi som. Amb la Cia. Teatre 
de Ponent i Radioman. Un homenatge 
a la ràdio, amb l’estètica i la forma dels 
primers temps, amb monòlegs, acudits, 
música i filosofia sobre la vida.
Col·labora: Ràdio Granollers

22 h Plaça de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts
Cinema africà: Difret. Dirigida per Zere-
senay Berhane Mehari (Etiòpia, 2013)

DIVENDRES 15 

18 h Les encavallades de Roca Umbert
Tast teatral Ca la Isaura. A càrrec del 
Col·lectiu dels Silencis. Més info i ins-
cripcions a www.rocaumbert.cat

19 h GRA. Equipament juvenil
Karaoke d’estiu “Let’s sing together!”. 
Primer karaoke en clau jove organitzat 
per un grup d’estudiants de diferents 
instituts de Granollers
Més info, www.grajove.cat

21 h Teatre de Ponent
Concert amb Marta Shanti, cantautora 
a contratemps

21 h Centre Cultural
Treansa: Carmelina y el coraje. Amb la 
companyia Anònims
Més info, www.grajove.cat

21.30 h Centre Cívic Can Bassa
Espectacle de màgia amb el Mag Ma-
rín. Org.: Xarxa de Centres Cívics

DISSABTE 16

15 h Pati del Casino de Granollers
Feria del Carmen

21 h Plaça de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts
Swing amb la Swing Tenes Band. Dins 
l'Obert x Vacances  

DIUMENGE 17 

12 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Festival de l'escola de dansa 
Agueda Murillo

18 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Festival de l'escola de dansa 
Agueda Murillo

19 h Pati del Casino de Granollers 
Ball social amb Duo Tucan
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DISSABTE 23 

19 h Plaça de Jaume I el Conqueridor 
Festa del barri del Lledoner
Org.: AV Lledoner

21 h Casino de Granollers
Festa de fi de curs de Salsa

DIUMENGE 24 

19 h Pati del Casino de Granollers 
Ball social amb Charli Music

DIMARTS 26

22 h Parc de Torras Villà
Cinema Freshhh!, 4t Festival de Cine-
ma a la Fresca
Mad Max: Fury Road, de George Miller. 
En versió original subtitulada
Org.: Cineclub de l'AC

DIMECRES 27

21.30 h Restaurant El Mirallet (Pl. Ma-
nel Montanyà, 4)
Música en viu. Zzilo. Dins el cicle "Mi-
ramecres". Amb Ferran Sedó (bateria, 
veu), Néstor Vinaixa (saxo), Aran Tapias 
(guitarra), Michelle Puddu (piano), i 
Miquel Galceran (baix)

22 h Centre Cívic Nord
Cinema retro a la fresca. Org.: Xarxa de 
Centres Cívics

DIJOUS 28 

21 h Teatre de Ponent
Teatre Avui hi som. Amb la Cia. Teatre 
de Ponent i Radioman. Col·labora: Rà-
dio Granollers

DIUMENGE 31 

19 h Pati del Casino de Granollers
Ball social amb Tovares

EXPOSICIONS

GALERIA EL SOL, ANTIGA CASA MATAS
Obra gràfica de Chillida, Tàpies, Gancedo, 
Cumella, Clavé...
Fins al 31/8

GRA. EQUIPAMENT JUVENIL
“JovesxClima”
Col·lectiu Granollers en Transició (GenT) 
i diferents instituts de la ciutat 
Fins al 6/9

CONTINUEN...

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

ESPAI TRANQUIL BARBANY
Col·lecció dels Beatles
D’Oriol Viñolas
Fins al 3/8

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

MUSEU DE GRANOLLERS
“Titelles, teatre d’icones”
Fins al 3/7
“Ramon Llull. Llibre d’Amic e Amat“
Il·lustracions de Jean-Jacques Laigre
Fins al 4/9
“Paisatges“
Col·lecció del Museu
Fins al 29/1/17
“Formas de paraiso. Paradisaeidae”
Ana Dmatos
Projecte d’intervenció a l’entorn del patrimo-
ni, en el marc de l’exposició Mirades i diàleg. 

Fins al 30/10
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició permanent 

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

 · ARXIU COMARCAL
De l’1 de juny al 30 de 
setembre, de dillluns 
a divendres, de 8 h 
a 15 h
Tancat del 6 al 28 
d’agost 

 · ARXIU MUNICIPAL
De l’1 de juliol al 15 de 
setembre,
de dilluns a divendres, 
d’11 h a 14.30 h 
Tancat del 8 al 28 
d’agost 

 · BIBLIOTEQUES DE 
GRANOLLERS
Del del 25 de juny al 
10 de setembre
Dissabte tancat
 · BIBLIOTECA ROCA 
UMBERT
De dilluns a divendres, 
de 9 h a 14.30 h
 · BIBLIOTECA CAN 
PEDRALS
De dilluns a divendres, 
de 15 h a 20.30 h

 · CAN JONCH. 
CENTRE DE 
CULTURA PER LA 
PAU
De dilluns a divendres, 
de 9 h a 13 h
Tancat de l’1d’agost al 
5 de setembre

 · GRA, EQUIPAMENT 
JUVENIL
De dimarts a 
divendres, 
de 10 h a 14 h 
De dimarts a 
divendres, 
de 16 h a 20 h
Tancat del 30 de juliol 
al 4 de setembre

 · BAR DEL GRA
De dilluns a dimecres, 
de 7.30 h a 22 h
Dijous, de 6.30 h a 
22 h
Divendres, de 7.30 h 
a 23 h
Dissabte, de 17 h a 
23 h
Tancat del 30 de juliol 
al 21 d’agost

 · L’ADOBERIA
Dissabte, de 18 h a 
21 h
Diumenge, de 12 h 
a 14 h
Tancat de l’1 al 26 
d’agost

 · MUSEU DE 
GRANOLLERS
De dimarts a 
diumenge, de 18 h a 
21 h
Diumenge, d’11 h a 
14 h
Tancat de l’11 de juliol 
al 22 d’agost

 · MUSEU DE CIÈNCIES 
NATURALS
De dimarts a dissabte 
i festius, de 16 h a 
19 h
Diumenge, d’11 h a 
14 h
Tancat de l’11 de juliol 
al 24 d’agost

 · ROCA UMBERT. 
FÀBRICA DE LES 
ARTS
 · BAR DE ROCA 
UMBERT
Del 27 de juny al 31 
d’agost, de dl. a dj., de 
9 h a 24 h, divendres, 
de 9 h a 2 h, dissabte, 
de 9 h a 24 h
Tancat del 25 de juliol 
al 15 d’agost
 · ESPAI D’ARTS
Tancat del 19 de juny 
al 15 de setembre
 · LA TÈRMICA
Dissabte, de 18 h a 20 
h i diumenge d’11 h 
a 13 h 
Agost tancat
 · LA TROCA 
Dimarts, dijous i 
divendres, de 16 h a 
21 h
Tancat del 25 de juliol 
al 15 d’agost, i del 
29 d’agost al 4 de 
setembre 

 · SALA CIUTAT. 
CENTRE CULTURAL
Tancat fins a l’octubre

 · TEATRE AUDITORI 
DE GRANOLLERS
Fins al 8 de juliol, 
dimecres, dijous i 
divendres de 17.30 
a 20 h
Tancat del 9 de juliol 
al 21 d’agost

 · XARXA DE CENTRES 
CÍVICS
De dl. a dv., de 17 h 
a 21 h 
Tancat de l’1 d’agost 
al 2 de setembre

EQUIPAMENTS CULTURALS
HORARI D’ESTIU



Satisfet de com ha anat el curs?
Sí, aquest any teníem un repte important, tirar 
endavant un projecte nou, canviar metodologies 
d’aula, aquí a l’Escola Pia i a nivell de país tam-
bé: hi ha ganes de renovar, es comencen a moure 
coses, ha aparegut el projecte de l’Escola Nova 21. 
No podem continuar tenint l’escola del s XIX. 

I de les notes?
Posar nota sempre és un patir. Hi ha més motius 
per estar contents que per no estar-ho. Els alum-
nes han crescut; veus que la teva feina val la pena, 
quan l’alumne et diu “crec que he après moltes 
coses”. Haver despertat la curiositat, haver generat 
preguntes i haver après a respondre-les. Una de les 
transformacions de la professió és que hem deixat 
de ser proveïdors d’informació per ser gestors de 
l’aprenentatge. 

Hi ha gent que diu que els mestres teniu moltes 
vacances...
De fet no tenim vacances, del mes de juliol n’hi 
diuen “descans remunerat”. L’aprofitem per 
fer formació -els professors i mestres en tenim 
l’obligació, per contracte- i aquest mes, sense les 
presses del dia a dia, és un espai molt interessant. 
Les escoles d’estiu tenen molta qualitat i són una 
gran escola de formació pedagògica i didàctica.

 
Josep Castillo (Sant Hilari Sacalm, 
1969) viu la docència amb passió, des 
de fa 25 anys. Professor de secundària 
en l’especialitat de ciències socials, 
treballa a l’Escola Pia i fa classes des 
de 2008 al departament de Pedagogia 
de la Universitat de Vic. Autor de 
diversos articles sobre educació, bona 
part de la seva activitat se centra en 
la investigació: el vincle entre l’escola 
i l’entorn, la identitat del profesor de 
secundària, el dia a dia de l’aula… 
Parlem amb ell el darrer dia de curs, en 
una escola que ha quedat buida i que ja 
enyora el tràfec d’alumnes i mestres. 

També es diu que la pausa d’estiu és massa llarga 
i que els nens quan tornen al setembre els costa 
recordar els aprenentatges. 
Això ens pot indicar de quina manera aprenen els 
nens. Si durant aquest temps han oblidat contin-
guts, vol dir que no hem ensenyat tant com ens 
pensàvem. El repte és fer la transmissió de conei-
xements, habilitats i competències més enllà de 
l’examen, que realment incorporin aquest conei-
xement. Potser sí que són excessives les vacances. 
Però jo avui estic esgotat. L’educació, si la vius a 
fons i amb passió, no et deixa igual, et toca aními-
cament i emocionalment. 

Els nois i noies tenen al davant quasi tres 
mesos, que poden donar per molt.
Les activitats d’estiu (casals, tallers, vacances en 
família) són un espai d’aprenentatge vital. Tot el 
tema extraescolar a vegades no el valorem en la 
justa mesura. Aprendre per aprendre, allò que 
m’interessa, sense currículums, amb llibertat. A 
l’estiu, els nens creixen físicament i es desenvo-
lupen personalment, si tenen estímuls. Per això 
és important universalitzar aquestes activitats per 
a tots els nois i noies. Molt de l’èxit acadèmic té 
a veure amb aquestes activitats que es fan fora de 
l’escola. Com a país ens hauríem de plantejar com 
aconseguir que tothom pugui accedir-hi. 

Josep Castillo
ENTREVISTA A
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“Molt de l’èxit 
acadèmic té a 
veure amb les 
activitats que 

els alumnes  
fan fora de 

l’escola” 
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“Si durant l’estiu els nens obliden continguts, 
vol dir que no hem ensenyat tant com ens pensàvem”

L’educació està sempre en el punt de mira. 
Quins són els reptes principals, ara mateix?
Ens hem de posar d’acord en la funció social de 
l’escola. Hi ha sectors que demanen que sigui el 
departament de recursos humans de la societat i 
demanen rànquings, que hauríem de veure si són 
els bons; les lleis diuen que l’escola ha de formar 
ciutadans competents i alumnes capaços d’anar 
pel món; també tenim la funció de compensar les 
desigualtats socials. Hem de fer que l’escola sigui 
bona per a tothom. L’equitat és la paraula que ha 
de presidir l’educació o ens quedem fent ràn-
quings de notes? On queda la creativitat en el nos-
tre sistema? Les empreses tecnològiques demanen 
més gent creativa que no pas memòria. Tot això 
ho hem de pensar bé, perquè ens hi juguem molt. 

Parlem d’Internet i les noves tecnologies. 
Crec que les aprofitem poc per innovar l’activitat 
d’aprenentatge a l’aula. Les eines digitals tenen 
una potència brutal. Les eines d’avaluació estàn-
dard, els exàmens, no mesuren prou si realment 
hem fet nostre l’aprenentage. Tots els alumnes 
volen tenir bona nota, és lògic, però si la pots 
aconseguir empollant el dia abans... El professor 
Stephen Ball parla de la performativity: si em dius 
com m’avaluaràs, m’oblido d’aprendre per cen-
trar-me a demostrar que sé el que em demanes. A 
la vida se’t planteja un repte o pregunta i has de 
mobilitzar els teus coneixements per resoldre-ho. 

Atenció a la diversitat i educació inclusiva. 
Són fruits de la nostra història. Gent diversa a 
l’aula no implica que es treballi menys o pitjor, 
sinó que es treballa diferent. Els alumnes tenen 
intel·ligències diferents. Una persona quinestètica, 
que necessita manipular i moure’s per compren-
dre les coses, en una aula que ha d’estar en silenci, 
copiant, callat, tindrà desavantatge respecte un 
company que és capaç de fer-ho. Hem de desenvo-
lupar al màxim les capacitats de cadascú. L’alumne 
brillant ha de poder brillar, i el que necessita 
més temps per aprendre l’ha de poder tenir. Això 
obliga a sortir del concepte clàssic d’aula. Tots han 
d’aprendre el mateix? Segurament no. El repte és 
educar tots els nois i noies de Granollers; són els 
nois i noies que tenen dret a una educació de qua-
litat, i no les escoles a triar quins alumnes volen.

“Gent diversa a 
l’aula no implica 

que es treballi 
menys o pitjor, 

sinó que es 
treballa diferent. 

Els alumnes 
tenen 

intel·ligències 
diferents”

Estàs en un grup de recerca sobre el vincle 
entre l’escola, la família i l’entorn. 
L’edat del teu fill és directament proporcional a la 
distància que el deixes de l’escola. Com més rela-
ció entre escola i família, millors són els resultats 
acadèmics. Hem de poder apropar tots els pares a 
la funció de l’escola, perquè així podran ajudar el 
seu fill, valorar el seu aprenentatge i motivar-lo. 
Si no, pot portar a la malfiança i això ens va a la 
contra. Hem de poder confiar els uns en els altres, 
compartir objectius, perquè els nens són un, no hi 
ha fills i alumnes, són la mateixa persona. 

Granollers, ciutat educadora, sempre ha apos-
tat i ha cregut en l’educació. 
Hi ha tradició de vincle entre les escoles i la ciutat, 
hi ha relació entre les escoles, es fan coses i hi ha 
projectes interessants. Les escoles som els enca-
rregats de fer els ciutadans de Granollers. I encara 
hem d’augmentar aquest vincle.  

I què en penses dels estudis universitaris que 
començaran el curs vinent?
Granollers pot ser una bona ciutat universitària. 
Fa anys que els granollerins la reclamen. Ens ha 
perjudicat el model centralista dels darrers anys. 
El fet d’estar a 28 km de Barcelona, l’hem pagat. 
El model de la UVic, més lligat a les necessitats 
formatives del territori, és interessant.

En Josep donant les últimes 
indicacions als seus alumnes 
de 1r d’ESO de l’Escola Pia, 
just abans de marxar per fer 
la darrera sortida de curs. 
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Els grups municipals opinen
 

Sant tornem-hi

Després d’un procés electoral mediocre, 
repetitiu i patètic, la política espan-
yola torna a ser el pantà estancat que 
s’expandeix Madrid enllà; del “atado 
y bien atado”, del pacte constitucional 
tutelat per l’exèrcit i els borbons fa més 
de 38 anys. 
Hi haurà qui pretendrà entabanar-nos 
dient que a Espanya és possible una 
reforma que garanteixi els drets de les 
persones davant la banca, davant les 
companyies d’aigua, llum i gas, corpo-
racions que gestionen els mateixos que 
han governat, governen i governaran 
l’Estat. Voldran vendre’ns sopars de duro 
amb reformetes de pa sucat amb oli per 
repartir-se novament el control del centre 
i les perifèries d’un estat on la divisió 
de poders és una farsa, on els tribunals 
estan sotmesos a interessos econòmics i 
polítics, on els principals partits polí-
tics s’agenollen davant les empreses de 
l’Ibex35. Un estat que endureix les penes 
contra la dissidència política, que nega els 
drets a refugiades i exiliats, que castiga i 
expulsa persones migrades, mentre absol 
i indulta criminals de corbata i coll blanc. 
Hi haurà qui voldrà fer-nos creure que 
és possible un nou encaix que recone-
gui els drets dels pobles menystinguts i 
maltractats pel nacionalisme espanyol, 
un nou encaix que malgrat tot negui i 
renegui del dret a l’autodeterminació del 
nostre poble. Voldran seguir amagant-nos 
que qualsevol reforma constitucional 
requereix d’una majoria de 3/5 parts al 
Congrés i al Senat. 
L’estat espanyol és irreformable, els 
resultats altre cop ho confirmen. Fa 
temps que només ens queda una via, la 
unilateralitat. La via unilateral de convo-
car un referèndum vinculant sobre la in-
dependència, o bé la via de la Declaració 
Unilateral. Les lleis espanyoles heretades 
de la dictadura franquista neguen el dret 
a decidir a catalanes i catalans, per això 
necessitem un poble organitzat i un go-
vern català valent i capaç de tirar pel dret. 
Com afirmà Ghandi: “Quan una llei és 
injusta el correcte és desobeir-la”.

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

Qué hemos hecho durante este año? 
Trabajar por y para Granollers.
Fiscalizar y controlar la acción de gobierno.
Comprobar que las cosas se hagan bajo el 
cumplimiento de la legalidad.

Qué propuestas de mejora hemos hecho 
en un año? 
En las ordenanzas fiscales de 2016, se apro-
baron más del 70% de nuestras propuestas.
Propusimos en los presupuestos 2016, 
mejoras para los 16 barrios de Granollers 
(paneles informativos, parques biosaluda-
bles, parques infantiles adaptados, carril 
bici, centro de día, etc.)
Propusimos mejoras en el plan de choque 
2016, muchas de las cuales se están llevan-
do a cabo a día de hoy.

Qué mociones hemos presentado? 
1) Reclamación de las deudas pendientes 
del estado y de la Generalitat de Cataluña 
con  el Ayuntamiento de Granollers.
2) Instalación progresiva de parques biosa-
ludables en los 16 barrios de Granollers.
3) Instalación de parques infantiles adap-
tados en los 16 barrios de Granollers.
4) La no supresión de las líneas de P3 en la 
comarca del Vallès Oriental.

Qué vamos a hacer a corto plazo?
Ustedes van a vernos próximamente por la 
calles de los 16 barrios  de Granollers con 
un gran buzón azul para recoger sus suge-
rencias, sus quejas, sus opiniones.
Vamos a hacer una campaña de presupues-
tos participativos 2017 en los 16 barrios. 
Les invitaremos a cafés-tertulias, queremos 
que nos digan de tú a tú lo que necesitan en 
su barrio, para que quede contemplado en 
los presupuestos 2017.
Formar un gran equipo. El PP de Grano-
llers está abierto a gente nueva, con ganas, 
gente joven, veterana, mayor… Todos son 
bienvenidos a la familia popular ;) 
Inauguraremos la nueva sede del PP 
Granollers. Están invitados a la fiesta de 
inauguración, contacten con nosotros si 
quieren asistir. 

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

No a la violència

És necessària una reflexió urgent sobre 
l’última onada d’agressions verbals i físi-
ques sofertes per raons polítiques.
Agressions en universitats, al carrer, 
intents de boicotejar actes electorals, 
apedregar seus. Pintades ofensives, intents 
d’intimidació, insults. Què està passant? 
És aquesta la Catalunya que volem per als 
nostres fills?
Tractar d’intimidar un partit polític, no 
és només una falta greu cap a aquest 
partit en concret i els seus votants, sinó 
cap al conjunt dels ciutadans. Perquè ens 
entenguem, “és com tirar pedres sobre la 
mateixa teulada”.
El més curiós de tot és que gran part 
d’aquestes agressions són encoratjades per 
grups d’individus que s’omplen la boca 
parlant de democràcia i llibertat. “Benvin-
guts a la República Independent de Casa 
teva”, amb la teva “democràcia” i la teva 
“llibertat”, les que ens vols imposar als 
altres. No, senyors i senyores, això no va 
així. Això és feixisme i punt. Amb con-
demnar el feixisme no n’hi ha prou, cal 
no ser-ho.
Agressions que es caracteritzen per ser du-
tes a terme amb nocturnitat i traïdoria, o 
per ocultar-se després del covard anonimat 
del grup si és a la llum del dia... Aquest ti-
pus d’actituds totalitàries són més pròpies 
de temps passats i foscos del segle XX... 
No tornem a cometre els mateixos errors.
Ja va sent hora que algunes entitats i 
partits polítics condemnin aquests actes i 
posteriorment, fem una crida tot plegats 
perquè es respecti la pluralitat política de 
la nostra societat.
Tots els partits polítics treballem diària-
ment per aconseguir el que creiem 
que és millor per als ciutadans. Aquesta 
labor hauria de ser respectada per tots. 
Començant pel compliment de les lleis 
vigents i manteniment de la necessària 
neutralitat dels ajuntaments i institucions 
públiques. I continuant per preservar 
lliures de símbols i banderes de caràcter 
polític els espais públics i estadis esportius, 
així com les festes populars, que són de 
tots els ciutadans.
Que el respecte i la no-violència siguin 
la bandera de tots els catalans i catalanes.

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

Un año trabajando 
por y para granollers

Crida-CUPPP C’s
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Un any del nou govern municipal de Gra-
nollers; crec que hem exercit la majoria 
que ens van atorgar els granollerins i 
granollerines com ells i elles volen, amb 
humilitat, amb modèstia, amb prudèn-
cia i amb diàleg.  
Però amb una defensa ferma dels drets so-
cials, del dret a l’educació i a la sanitat, de 
la igualtat d’oportunitats per a tothom, de 
l’accés a la cultura. Defensa de la justícia 
social, el valor més preuat pels socialistes i 
la gent progressista. 
Som un govern transparent. Com diu 
l’alcalde, un ajuntament amb parets, sostre 
i terra de vidre. Hem posat a l’abast de la 
ciutadania eines que faciliten control, in-
formació i canals de comunicació de pri-
mer nivell: la nova pàgina web, el portal 
de dades obertes, el portal d’indicadors, 
el portal de transparència, la consulta en 
línia del Programa d’Actuació Municipal.
Treballem per la igualtat i la cohesió des 
de tots els àmbits. La crisi econòmica 
real ha estat també una crisi social que 
ha generat moltes més desigualtats. 
Seguim treballant per generar nous focus 
d’atractivitat, perquè l’atur continua sent 
la principal preocupació ciutadana i també 
la nostra. Si bé és cert que el nombre de 
persones aturades ha baixat en el darrer 
any,  4.475 avui encara són massa. 
Hem millorat, sí, l’evolució a la ciutat 
és positiva i estem convençuts com la 
majoria de veïnes i veïns que el futur 
ens permet ser optimistes; però malgrat 
aquestes dades, ens segueix rebel·lant la 
precarietat i uns salaris en moltes ocasions 
excessivament baixos.
Seguim treballant per aprofundir en la 
utilització de les tecnologies digitals en els 
serveis públics i en la fibra òptica a tota 
la ciutat com a instruments facilitadors 
de captació de més empreses, i de nous 
emprenedors i emprenedores, entorns de 
qualitat per un treball de qualitat.
En la mesura que els pressupostos poden 
millorar, l’esforç de manteniment de 
l’espai urbà per la qualitat i com a espai de 
convivència, i la potenciació de l’entorn 
del Congost segueixen en el centre de 
l’activitat municipal.
Perquè seguim defensant Granollers com 
una ciutat oberta, acollidora i moderna.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Aquest mes els catalans hem assistit a un 
nou episodi de política-ficció; un partit 
que porta per bandera la democràcia i la 
renovació política ha paralitzat el país a 
través del vet als pressupostos presentats 
pel govern. 
Cal tenir ben present que, amb aques-
ta decisió, la CUP no només falta a la 
paraula i incompleix el pacte signat amb 
el govern de Junts pel Sí, sinó que tanca 
la porta a la tramitació parlamentària 
dels pressupostos i, per tant, al seu debat 
parlamentari. 
Amb aquesta decisió la CUP ha decidit a 
porta tancada, en una assemblea absolu-
tament dividida on pesa més el dogma-
tisme que el mandat democràtic del 27S, 
no tirar endavant, encara més, ni tan sols 
debatre, uns pressupostos que suposen un 
augment de 1.100 milions d’euros per a 
les arques catalanes dels quals 873 estaven 
destinats a polítiques socials.
Davant d’aquesta situació injustificable 
i inexplicable, que ignora la voluntat 
majoritària del poble de Catalunya, que el 
27S va apostar pel diàleg i el pacte, entès 
d’una manera total i transversal, el presi-
dent Puigdemont ha anunciat que el mes 
de setembre se sotmetrà a una qüestió de 
confiança. 
Novament, davant de la deslleialtat i els 
prejudicis d’uns quants, Convergència, 
amb el seu president al capdavant, ha as-
sumit la defensa del compromís de portar 
el país a la llibertat, des de la responsabi-
litat i la serenitat.
Així doncs, més que mai, tots aquells que 
creiem en el diàleg, en el respecte a la 
paraula donada, en la democràcia i que, 
des del respecte a les diferències ideolò-
giques, volem cercar camins transversals 
que ens permetin avançar cap a un país 
nou i socialment més just, hem de fer 
pinya al voltant del president Puigdemont 
i el seu govern. Només així, podrem 
avançar.

Eugènia Llonch Bonamusa
Regidora CDC

Les vacances escolars són, en general, motiu 
d’alegria per als més menuts i un maldecap 
per a les famílies, que han de fer malabaris-
mes per tal que els petits estiguin ben atesos 
i puguin gaudir de les activitats pròpies de 
l’estiu mentre els adults treballen.
Però la problemàtica de l’estiu va més enllà 
del repte de la conciliació familiar i de la lo-
gística pròpia d’aquesta època. Perquè amb el 
final de les classes, es dilaten les desigualtats 
entre els infants que procedeixen de famílies 
amb menys recursos i els de les famílies amb 
una situació socioeconòmica més afavorida. 
El dèficit alimentari i la manca de recursos 
per accedir a activitats de lleure (que, no 
oblidem, tenen un alt component educatiu), 
poden fer que la població més jove de la 
nostra ciutat vagi esdevenint, cada cop més, 
un col·lectiu vulnerable.
Sabem que les activitats lúdiques i esporti-
ves organitzades des del nostre ajuntament 
ajusten els costos per facilitar que tothom hi 
pugui accedir. Però cal anar més enllà i fer un 
esforç més gran a l’hora de fer el seguiment  
de les famílies que a l’estiu no poden gaudir 
de les ajudes que tenen durant la resta de 
l’any, i que tampoc poden accedir a recursos 
vinculats a l’activitat escolar.
Per pal·liar aquests efectes, ciutats com 
Mataró i Sabadell han iniciat campanyes per 
garantir el repartiment de menjar entre els 
nens amb més risc social durant les vacan-
ces. I és que l’estiu és llarg i moltes famílies 
que durant l’any poden gaudir d’una beca 
de menjador, es poden trobar que amb les 
vacances aquest ajut no el tenen garantit.
D’altra banda, les ajudes disponibles per 
accedir a activitats a l’estiu no garanteixen la 
igualtat d’oportunitats. Per exemple, la pre-
carietat laboral ha comportat que molts pares 
i mares que treballen no puguin afrontar els 
costos d’un casal d’estiu o unes colònies; 
tampoc poden accedir a cap ajuda, motiu pel 
qual han de deixar, si poden, els infants a càr-
rec dels avis i àvies, que han de fer un esforç 
econòmic important perquè els néts puguin 
gaudir d’activitats com ara anar a la piscina.
Per tot plegat, des d’ERC-Acció Granollers 
reclamem un impuls de les polítiques in-
clusives durant l’estiu amb una participació 
directa de l’Ajuntament, perquè tots els nens 
i nenes de la ciutat puguin gaudir de l’estiu 
amb garanties i en igualtat d’oportunitats. 

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

Ciutat oberta, 
acollidora i moderna

Davant del vet als 
pressupostos, més 
unitat que maiTambé per vacances

PSCCiU ERC-AG 
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