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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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Corrado Bolsi
director artístic de l’Orquestra de 

Cambra de Granollers 

> Corrado Bolsi és, per cinquena 
temporada, director artístic 
de l’Orquestra de Cambra de 
Granollers

> Aquest 2017, l’orquestra celebra el 
seu 25è aniversari, amb diferents 
produccions que podrem gaudir al 
Teatre Auditori de Granollers

> Corrado Bolsi diu que l’orquestra 
presta un servei a la ciutat, com 
la biblioteca o l’hospital, i destaca 
el paper de la cultura com a 
cohesionadora social

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 

Casa Joan Sampere. Fotografia: Xavi Solanas

ESPAIS AMB HISTÒRIA

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

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

www.granollers.cat

ENTRADA GRATUÏTA

L’ADOBERIA. Plaça de l’Església, 7. 
Dissabte, de 17.30 a 20.30 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 2 de desembre
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

FIRA DEL DISC
Divendres 2 i dissabte 3 de desembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 3 de desembre
De 10 a 20.30 h. C. Corró, Santa Elisabet, 
Catalunya, Travesseres i Torras i Bages

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 3 i 24 de desembre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé, 40

COL·LECTIU ARTESÀ 
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 3 i 17 de desembre
Tot el dia. Plaça de les Olles

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 3, 10, 17 i 24 de desembre
De 9 a 14 h. Plaça de Can Trullàs 

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 3 i 10 de desembre, tot el dia
Plaça de Perpinyà 

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS 
PER LA QUALITAT DEL VO
“Acostem el camp”
Dissabte 10 de desembre
De 9 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé, 40

MERCAT DE SANTA LLÚCIA
Dissabte 10 i diumenge 11 de desembre
Tot el dia. Plaça de la Llibertat. Barri del Congost

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 17 de desembre
De 8 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS 
ELABORADORS DE CATALUNYA
Dissabte 17 de desembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA ABAC-GRA 
Brocanters, Antiquaris i Col·leccionistes 
Dissabte 31 de desembre
De 9 a 15 h. Parc Firal

El 15 de desembre de 1976, 
el granollerins i granolleri-
nes van votar aclaparado-
rament a favor del projecte 
de Llei per a la reforma 
política (més del 94 %) en 
un referèndum que supo-
sava l’inici de la dissolució 
del règim franquista. La 
Llei per a la Reforma Po-
lítica establia el concepte 
de sobirania popular com 
a dret polític igual per a 
tots els majors de 21 anys 
(que era en aquest mo-
ment la majoria d’edat legal); creava 
el sistema bicameral de Congrés dels Diputats 
i Senat i autoritzava a iniciar la reforma cons-
titucional. La Llei preveia també la legalització 
dels partits polítics i l’establiment d’eleccions 
democràtiques per a les corts constituents, que 
havien de redactar la Constitució.

40

Llums, fires a les places, carrers engalanats… 
Arriba el Nadal, amb música, teatre, festes, 
tradicions… Detalls i activitats que fan viure 
aquestes festes amb molta intensitat, sobretot 
els infants que esperen l’arribada dels Reis i la 
màgia d’uns dies en que tot és possible.
Podeu triar i remenar entre les més de 80 
activitats proposades al programa especial de 
Nadal que reuneix les activitats organitzades 
per l’Ajuntament, les entitats i els establiments.
És temps de Pastorets, Parc Infantil de Nadal, 
cantada de nadales, escudella, tió solidari, 
tallers familiars...
Aquest any el Patge 
Gregori ens explica com 
s’organitza per rebre els 
Reis, podeu visitar el seu 
campament a Roca Umbert 
Fàbrica de les arts, preludi 
de la nit més màgica per 
excel·lència, la nit de Reis.
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REPORTATGE

Granollers es dota d’un Pla de millora 
de la qualitat de l’aire

Fa uns anys Granollers va posar fil a 
l’agulla a l’hora de controlar la qualitat 
de l’aire que respirem. Des de 2011es va 
dotar d’un Pla d’actuació local per a la 
reducció de la contaminació atmosfèrica 
i ara ha impulsat la creació d’una Taula 
intermunicipal que ha donat com a 
fruit un Pla d’abast supramunicipal, 
del qual s’ha d’elaborar un protocol 
d’actuació conjunta en cas que hi hagi 
algun episodi d’alta contaminació. 
A més Granollers, en representació 
de la Taula de municipis del Vallès 
Oriental, forma part, juntament amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, dels espais 
de treball que la Generalitat ha creat per 
tractar la qualitat de l’aire. 

Granollers i altres tretze municipis del Va-
llès Oriental disposen ja d’un Pla per millorar 
la qualitat de l’aire. Aquest document fa una 
diagnosi i proposa un grapat actuacions perquè 
cada municipi desenvolupi les que cregui que 
s’ajustin més a la seva realitat i contribuir a 
complir la normativa europea sobre la qualitat 
de l’aire de contaminants com l’ozó, el diòxid 
de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió 
inferiors a 10 micres (PM10). Són mesures com 
reduir la intensitat de trànsit i les emissions 
dels vehicles; potenciar, incentivar i impulsar 
el transport públic urbà i interurbà; afavorir el 
traspàs cap a modes de transports no motorit-
zats, com anar a peu i en bicicleta; reduir les 
emissions derivades de la distribució de mer-
caderies, de la indústria, de les obres i d’altres 
fonts; i fer seguiment de la qualitat de l’aire i 
de la reducció de les emissions en episodis de 
contaminació. 

Accions que milloren la qualitat de l’aire

En aquest sentit Granollers no parteix de zero. 
Algunes de les propostes es porten a terme des 
de fa anys. Aquest és el cas, per exemple, de 
les mesures adoptades en l’àmbit de la mobi-
litat com la creació de bosses d’aparcament 
dissuassori i el procés de peatonalització del 
centre històric: “ho explicaven molt bé els veïns 

de la plaça de la Corona i del carrer d’Anselm 
Clavé un cop es va tallar el trànsit acabades les 
obres, notaven que no tenien tanta pols. Aques-
ta pols són partícules que eliminem d’entorns 
habitats”, explica el regidor de Medi Ambient, 
Albert Camps. 
Una altra mesura que ha d’ajudar a millorar la 
qualitat de l’aire és la propera actualització del 
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Grano-
llers.
A partir del Pla de Millora de la qualitat de l’aire, 
se n’ha de derivar un protocol amb mesures 
concretes i efectives per prendre de manera 
preventiva davant l’anunci d’un episodi d’alta 
contaminació. Algunes d’aquestes mesures 
seran competència de cada ajuntament, altres 
de competència compartida amb una altra 
administració i unes terceres dependran només 
d’una altra administració. Per exemple, si es de-
cideix reduir la velocitat del trànsit amb panells 
informatius i radars a causa de la contaminació 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el més 
lògic és pensar que aquest mateix criteri també 
s’apliqui en el nostre àmbit. 

Mesures en episodis d’alta contaminació

Com a ajuntament “podrem prendre mesures a 
l’hora de repavimentar carrers, regar determi-
nats vials, haurem de controlar que les obres 

L’orografia i 
el clima de 
Granollers 

també influeixen 
en la dispersió 
de les masses 

d’aire
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Granollers no està obligat a 
tenir un Pla de millora de la 
qualitat de l’aire perquè no té 
100,000 habitants però el té 
perquè ha propiciat la consti-
tució d’una taula de municipis 
del Vallès Oriental que supera 
aquesta xifra
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l’Ajuntament de Granollers reclama que s’identifiqui 
el focus que provoca episodis puntuals de 

concentració de partícules a l’aire

no facin pols, conscienciar la població perquè 
tingui uns bons hàbits: que no agafin el cotxe, si 
no és imprescincible, que es desplacin espe-
cialment a peu, que agafin el transport públic. 
Aquestes són les accions que podem fer a esca-
la local”, argumenta Albert Camps. 
Més enllà de mesures correctores fa anys 
que l’Ajuntament de Granollers reclama a 
l’administració competent, la Generalitat, que 
identifiqui el focus que provoca episodis pun-
tuals de concentració de partícules a l’aire. 
Sembla que són diversos els factors que la pro-
picien. “Volem saber quina part de les partícules 
generem per la nostra dinàmica, quines tenen 
origen en altres llocs i quina repercussió té 
l’orografia i les característiques particulars cli-
matològiques d’aquesta zona del Vallès Orien-
tal”, explica Camps. El factor geogràfic i de-
terminades condicions del clima són elements 
determinants a l’hora de ventilar les masses 
d’aire que contenen contaminants. 
Com és possible que Sabadell i Terrassa, ciutats 
més grans i amb molta indústria i trànsit, no 
sobrepassin el valor límit diari marcat per la 
Unió Europea pel que fa a les partícules en 
suspensió? I més quan a Granollers es fan 
molta part dels desplaçaments a peu? Aquests 
interrogants posen sobre la taula que la qualitat 
de l’aire de les ciutats depèn d’una pluralitat de 
factors. 

L’orografia i el clima, factors condicionants

Experts del CSIC (Consell Superior 
d’Investigacions Científiques) consideren que 
a l’hivern, quan canvia el vent dominant de 
mar cap a terra i passa a ser vent del nord i 
s’instal·la l’anticicló, el fred queda a les ca-
pes inferiors. Segurament les dues serres 
que envolten Granollers, juntament amb el 
Montseny no afavoreixen que s’escampin 
aquestes masses d’aire. Una situació similar a 
la que es produeix a Itàlia, a la vall del riu Po. 
És per aquest motiu que aquest mes de gener, 
quan les condicions són més adverses, es farà 
una nova campanya amb dosímetres per saber 
l’origen de les partícules d’òxid de nitrogen i 
ozó en el nostre territori. A l’estiu ja se’n va fer 
una amb vuit municipis de la comarca. Tot i que 
els resultats són provisionals s’observa una 
clara relació entre les vies d’alta capacitat de 

Es redactarà 
un protocol 

d’actuació 
amb mesures 

concretes 
davant d’un 

episodi d’alta 
contaminació

trànsit AP17-C-17, i la presència de partícules, 
mentre que a mesura que s’avança cap al nord 
l’òxid de nitrogen es transforma en concentra-
ció d’ozó.
Malgrat els condicionants de l’orografia de 
Granollers és evident que el nivell de partícules 
baixarà molt si s’aconsegueix que el transport 
sigui més eficient i en base a combustibles nets 
però també caldrà actuar en sectors que també 
són responsables de la generació de partícu-
les, com una major eficiència de les calderes 
domèstiques de combustió, determinats proces-
sos industrials o el procés d’adob de les activi-
tats agràries. 
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El transport públic net, 
com aquest autobús híbrid 

de la flota de Transgran, 
mesures que milloren la 

qualitat de l’aire

El carrer Corró, un exemple 
de com reduir urbanística-
ment l’espai per a vehicles i 
incrementar el dels vianants
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L’illa de vianants continua creixent amb 
la propera renovació del carrer de Ricomà

A principis de l’any que ve es preveu que comen-
cin les obres de renovació del carrer de Ricomà, 
entre els carrers del Museu i Navarra i un tram 
del carrer d’Isabel de Villena. Es tracta d’una 
actuació integral que convertirà el carrer a un 
sol nivell, amb ús prioritari per als vianants per 
sobre del vehicle. La part central del carrer es 
farà amb peces de formigó de color cendra i els 
laterals en quatre colors diferents. Es substituirà 
540 ml de clavegueram, 415 m de xarxa d’aigua 

potable i es soterraran els serveis aeris, entre 
d’altres. La previsió és que els treballs tinguin 
una durada de set mesos. Com és habitual en la 
forma de procedir de l’Ajuntament, es crearà una 
comissió de veïns que es reunirà periòdicament 
amb l’Ajuntament i amb l’empresa adjudicatària 
per tal de fer seguiment de les obres i poder anar 
resolent qualsevol contingència que es pugui 
presentar. De fet, l’Ajuntament ja va convocar el 
veïnat per donar-los detalls de l’actuació.

Tret de sortida per a la 
reforma integral del soterrani 
del Mercat de Sant Carles
Una assemblea extraordinària dels paradis-
tes del Mercat de Sant Carles, amb la parti-
cipació de representants de l’Ajuntament de 
Granollers, ha servit per assentar les bases 
per poder iniciar, en el decurs de l’any vinent, 
les obres de remodelació del soterrani del 
mercat. Unes obres que tenen un pressupost 
de 870.000 euros, i que també inclouen millo-
res a la planta de venda, com la construcció 
d’uns serveis adaptats, la rampa d’accés des 
del carrer de Sant Jaume i nou enllumenat i 
modificació del sistema de climatització. 
El gruix de la intervenció es durà a terme 
en el soterrani, que es reforma del tot, amb 
noves càmeres, magatzems i instal·lacions 
de clavegueram, telefonia, ventilació...
Amb aquestes obres també s’aprofitarà per 
eliminar els contenidors dels residus que 
es troben al carrer i que amb les reformes 
s’integren dins del mercat.

Els principals indicadors d’aquesta obra són

Longitud (Ricomà 335 m + I. Villena 45 m): 380 ml
Superfície total: 2.600 m2

Superfície de les voreres existents: 780 m2

Superfície de les voreres resultants: 1.170 m2

Longitud xarxa d’aigua potable a renovar: 415 ml
Longitud del prisma d’enllumenat i telecomunicacions: 380 ml
Nombre de nous embornals: 23 u.
Longitud tram de clavegueram a renovar: 335 ml
Longitud prisma d’electricitat a instal·lar: 540 ml
Longitud prisma de telefonia a soterrar: 70 ml
Pressupost: 700.699,90 €

Renfe inicia les obres de millora de 
l’estació de Granollers Centre 
Renfe ha iniciat les obres de millora a l’estació de Granollers 
Centre que permetran que l’estació sigui totalment accessible 
així com també es renovarà i modernitzarà el vestíbul. Aques-
tes actuacions, que tenen un pressupost de 960.000 euros, 
s’executaran en 9 mesos. Les principals actuacions consistiran 
en la instal·lació de tres ascensors d’accés a les andanes i en el 
seu recreixement.
A més es duran a terme treballs per adequar i millorar 
l’enllumenat del vestíbul, les andanes i el pas inferior; es prolon-
garan i rehabilitaran les marquesines de les andanes; s’adequarà 
i millorarà el pas inferior que dóna accés a les andanes; i es faran 
nous encaminaments al vestíbul amb una redistribució dels con-
trols d’accessos d’entrada i sortida.
L’estació de Granollers Centre disposa de 143 serveis de la línia 
R2; 32 de l’R8; i 16 de l’R11 de Rodalies de Catalunya. Diàriament 
l’utilitzen 10.701 viatgers de mitjana en dia laborable que poden 
desplaçar-se fins al centre de Barcelona en un temps de viat-
ge de 32 minuts. Aquestes millores a les estacions de rodalies 
s’emmarquen en el Pla d’estacions de Renfe per a la rodalia de 
Barcelona.
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Granollers constitueix el Consell de Ciutat

Des del 14 de novembre Granollers disposa d’un 
Consell de Ciutat, un instrument de partici-
pació format per 45 persones: 10, nomenades 
pel Ple, persones expertes en àmbits diversos, 
que aportaran la seva visió, el seu coneixe-
ment i la seva experiència. També formen part 
del Consell 10 ciutadans, 5 homes i 5 dones, 
escollits per sorteig; 6 representants dels grups 
municipals de l’Ajuntament; 10, d’entitats; 6, 
d’Associacions de Veïns i el secretari del Con-
sell. Presideix el Consell, l’alcalde, Josep Mayo-
ral, i la primera tinent d’alcalde, Alba Barnusell, 
n’és la regidora responsable. El Consell de Ciu-
tat és el màxim òrgan de participació ciutadana 
que complementa, acompanya i es coordina 
amb el treball que es duu a terme des d’altres 

consells sectorials i territorials. Un òrgan que 
amplia els espais de diàleg i interacció que ja 
existeixen a la ciutat. L’alcalde, Josep Mayoral, 
ha explicat que amb el Consell de Ciutat “es 
tracta de trobar nous espais per parlar, compar-
tir, fer construcció col·lectiva i buscar espais de 
corresponsabilitats.”

Debatre sobre temes estratègics de ciutat

El Consell de Ciutat esdevindrà un factor estra-
tègic de la transformació permanent de la ciu-
tat, perquè el seu principal objectiu és debatre 
els temes estratègics de Granollers. Els projec-
tes de ciutat responen als interessos col·lectius, 
a la suma de voluntats i d’objectius de tothom.

El Consell de Ciutat el dia 
de la seva constitució

Lliurament de les Medalles de la Ciutat 2016
L’Ajuntament de Granollers reconeixerà públicament

Joan Garriga i Andreu
Olga Pey i Rufí

Divendres 16 de desembre, a les 20 hores, a la Sala Francesc Tarafa (c. Corró, 47). 
Entrada lliure
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“Imagina una paret” és un documental que mostra la intervenció artística 
del reconegut artista badaloní Sixe Paredes d’un mural de gran format en 
una paret de 500 metres quadrats de l’Escola Ferrer i Guàrdia de Grano-
llers.
Aquesta acció artística i educativa forma part del projecte Murs que par-
len de l’Ajuntament de Granollers, amb l’objectiu de dinamitzar el territori 
i millorar el paisatge urbà. 
A partir d’aquí comença una estreta relació entre l’artista i els 250 alum-
nes de l’escola per imaginar, primer, com pot ser aquesta pintura i pos-
teriorment com es desenvolupa el dia a dia mentre es pinta el mural i la 
transformació que suposa per a l’escola i el barri aquests nous colors. El 
documental fa una mirada d’observació d’aquesta integració d’un artista, 
una escola, uns alumnes i un projecte d’art que va canviant la imatge de 
la ciutat.
L’alumnat de 6è. de l’Escola Ferrer i Guàrdia ha tingut un paper destacat 
en aquesta acció, ja que des del mes d’octubre de 2015 s’han anat do-
cumentat sobre l’autor i han estat debatent amb ell sobre què inspira la 
seva obra i els aspectes relacionats amb com es portaria a terme. 
“Imagina una paret” s’estrena el proper dilluns 19 de desembre, a les vuit 
del vespre, al Centre Cultural de Granollers, i comptarà amb la presència 
de l’artista Sixe Paredes.
Aquest documental és una proposta de Vallès Oriental Televisió que s’ha 
treballat conjuntament amb Núria Nia, realitzadora, que el 2015 va guan-
yar la segona beca Vist per... que convoca Cineastes de Granollers de 
l’Associació Cultural, l’Ajuntament de Granollers, Granollers Audiovisual i 
VOTV.

Imagina una paret

Les persones interessades poden adreçar-se a: 
GRANOLLERS MERCAT
Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Granollers
Masia Tres Torres. C. de les Tres Torres 18-20
Tel. 93 861 13 90 
feinagm@ajuntament.granollers.cat

Horari d’atenció al públic: de 8.30 a 14.30 h

Aquesta oferta formativa està vinculada a la convocatòria de subvencions 
per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreça-
des prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (RESOLUCIÓ TSF72392/2016, de 25 
d’octubre). Els cursos resten condicionats a l’atorgament de la subvenció i 
estan finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

FORMACIÓ OCUPACIONAL 2016 (Pendent d’atorgament)

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D’ATENCIÓ 
SOCIOSANITÀRIA AL DOMICILI. NIVELL II
620 hores. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.30 h. 
Calendari previst: del 22 de desembre de 2016 al 13 de juliol de 2017 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D’ATENCIÓ 
SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN 
INSTITUCIONS SOCIALS. NIVELL II
470 Hores. Horari: de dilluns a divendres, de 15 a 20 h
Calendari previst: del 23 de gener al 19 de juny del 2016

* Per accedir a aquesta formació cal tenir com a mínim Graduat en Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) o qualsevol titulació que tingui equivalències a efectes laborals amb el Graduat en Educació 
Secundaria Obligatòria (ESO). 
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Fort increment de les inversions en el pressupost municipal de 2017

L’Ajuntament de Granollers, inclosos els seus 
organismes autònoms, societats municipals i 
l’entitat pública empresarial, disposaran d’un 
pressupost per a 2017 de 80,7 milions d’euros, 
gairebé un 5 % més que l’any passat. Les in-
versions, que seran de 8,98 milions d’euros (un 
40,93 % superiors a 2016) són les que expli-
quen en gran part aquest augment de pres-
supost. Aquest import es finançarà en bona 

L’Ajuntament de Granollers disposa encara de 
pressupost per atorgar ajuts del Pla d’habitatge 
municipal. En data 23 de novembre ja s’han re-
gistrat 16 expedients per demanar subvencions 
al lloguer per a joves; 7 ajuts al lloguer de con-
tractes formalitzats a través de la Borsa Muni-
cipal i 10 pisos s’han afegit al parc d’habitatges 
de la Borsa de Lloguer Municipal. Pel que fa als 
ajuts per millorar l’accessibilitat d’edificis, habi-
tatges i locals ja s’han presentat 5 sol·licituds.
L’atenció presencial i telefònica sobre els 
diferents aspectes d’aquest Pla d’habitatge ha 
registrat 523 consultes, 168 de les quals corres-
ponents als ajuts de lloguer per a joves entre 
18 i 35 anys. El termini per demanar el paquet 
d’ajuts finalitza el 22 de desembre. Les subven-
cions s’atorguen per estricte ordre d’arribada al 
registre.
A més es manté oberta la convocatòria de compra 
d’habitatges de Granollers per part de l’Ajuntament 

Encara hi ha temps i pressupost per accedir 
als ajuts del Pla d’habitatge municipal

per incorporar-los al patrimoni municipal i posar-
los a lloguer. L’Ajuntament de Granollers ha fixat 
unes condicions de compra d’habitatges situats a 
Granollers, per tal que les persones interessades 
puguin presentar-hi ofertes. 

Tota la informació a www.granollers.cat/
plahabitatge

La informació i les bases d’aquestes subven-
cions del Pla d’habitatge municipal es poden 
consultar a www.granollers.cat/plahabitatge.
Totes les sol·licituds d’ajuts, excepte les que fan 
referència a accessibilitat, s’han de presentar 
a l’edifici del c. del Portalet, 4, planta baixa. 
L’horari d’atenció al públic d’aquest espai és de 
dilluns a divendres de 9 h a 13.30 h i el telèfon 
d’informació el 93 860 12 00. Les sol·licituds 
per millorar l’accessibilitat s’han de presentar a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7).

part amb un increment del deute (que pro-
bablement no s’arribarà a materialitzar si es 
compleixen les bones expectatives de resultat 
de 2016) i el fort augment de les subvencions 
que es preveu rebre d’altres administracions. 
A més l’Ajuntament reduirà en 1,1 milions 
d’euros la despesa en interessos i en amor-
tització gràcies a la cancel·lació anticipada 
de dos préstecs. La despesa ordinària (per-
sonal, compres, transferències corrents) 
s’incrementa un 1,7 %. 
També en el capítol de despeses destaca la 
major dotació en manteniment de la ciutat, en 
especial pel que fa a neteja, recollida i tracta-
ment de residus, clavegueram, espais verds i 
instal·lacions esportives. A més es consoliden 
els ajuts directes al lloguer que s’han encetat 
aquest 2016.
Les principals inversions són la remodelació 
de la part nord del c. Girona (1 MEUR); el nou 
camp de futbol (1 MEUR); diferents actuacions 
a Roca Umbert (940.000 euros); renovació de 
la xarxa de clavegueram (635.800 euros); i 
l’adequació de l’espai motor (500.000 euros), 
entre d’altres. 

El pressupost de 2017 ja reserva 
1 milió d’euros per construir el 
nou camp de futbol municipal 
a Palou
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Lamentable, 
macabra i enganyosa

Lamentable, macabra i, sobretot, engan-
yosa acció de l’ANC que “vam patir” 
diumenge passat 16 d’octubre al matí a 
la plaça de la Porxada de Granollers.
Lamentable que es tracti de polititzar a 
les víctimes de les retallades en sanitat 
per fer apologia del separatisme. Maca-
bra en plantar un simulat cementiri un 
diumenge al matí al centre de la ciutat, 
moment en el qual moltes famílies 
passegen tranquil·lament amb els seus 
fills. I enganyosa perquè s’eludeix 
flagrantment al fet que és la mateixa 
Generalitat la que gestiona les compe-
tències relacionades amb la sanitat des 
de fa 30 anys.
Aquesta acció de l’ANC, que ha rebut 
crítiques fins i tot d’un sector de la 
CUP i d’organitzacions socials com a 

Marea Blanca, és clarament un intent 
per influir i modelar l’opinió pública 
mitjançant la utilització d’una imatge 
impactant que produeixi un rebuig vis-
ceral cap al Govern d’Espanya, ocultant 
que en realitat la sanitat és responsabili-
tat de la Generalitat.
De tots és sabut que l’ANC no és do-
nada a criticar les retallades en sanitat 
o política social implementats pels 
governs de la Generalitat, ni a denun-
ciar la llarguíssima llista de casos de 
corrupció catalans: Palau, Banca Cata-
lana, ITV, Mercuri, Pallerols, Pretòria, 
etc. Incloent alguns que esquitxen de 
ple al sistema sanitari català com són 
els casos Innova i Traiber. Mira a una 
altra part respecte a que Convergència 
hagi recolzat propostes del PP com la 

reforma laboral o al judici sobre el seu 
suposat finançament irregular. Ni veiem 
a la ANC molt preocupada perquè han 
passat set anys i mitjà del cas Palau i no 
sapiguem gens de la quantitat de diners 
espoliada... i ni parlem ja dels Pujol.
Tampoc veurem a l’ANC realitzar una 
acció de protesta enfront de la Genera-
litat contra el balafiament en ambaixa-
des o que s’hagin augmentat les ajudes 
econòmiques als mitjans de comunica-
ció al moment més àlgid de la crisi.
Això no interessa, no ven, sinó que 
embruta la promesa d’una diàfana i 
perfecta República Independent de la 
seva Casa. Qüestió de prioritats o ce-
guesa selectiva o ambdues coses?

Grup Municipal C’s Granollers
granollers@ciudadanos-cs.org

C’s L’article del grup C’s publicat al butlletí municipal de novembre 
de 2016 no era el que corresponia. A continuació es reprodueix 
l’article que s’hauria d’haver publicat. Disculpeu les molèsties.

16
9 a 18 h. Formació de 6 hores. 
Empresa i emprenedoria
Incoterms 2010 avançats. La negociació
Cambra de Comerç

9.30 a 11 h. Sessió. Emprenedoria
Com tramitar una llicència d’activitats? 
Exposició de cadascun dels tràmits 
Granollers Mercat

19
9 a 18 h. Formació de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria
Planificant els objectius de venda: 
estratègia i desenvolupament 
Cambra de Comerç

20
9.30 a 11.30 h. Jornada.
Emprenedoria
La cooperativa, un model per emprendre 
Persones emprenedores. Socis de una SCP 
Granollers Mercat

22
9.30 a 12 h. Sessió. 
Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

1
9.30 a 12 h. Formació.
Emprenedoria.
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

16.30 a 20.30 h. Jornada. 
Empresa i emprenedoria
Realitat virtual i models de negoci
Granollers Mercat

2
9 a 15 h. Formació de 6 hores. 
Empresa i emprenedoria
Calcula els preus de les exportacions 
i elabora ofertes i factures pro-forma
La Cambra de Comerç

12
16 a 20 h. Taller. 
Empresa i emprenedoria
Taller d’impressió 3D professional
Granollers Mercat

14
9.30 a 13.30 h. Taller.
Empresa i emprenedoria
Emprenedoria social: Idees de negoci 
que aporten solucions a necessitats 
socials
Tècniques de producció d’idees
Granollers Mercat

15
9.30 a 12 h. Formació.
Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

9.30 a 11 h. Sessió informativa. 
Empresa i ciutadania
Com tramitar electrònicament amb 
l’Ajuntament de Granollers
OAC - Ajuntament de Granollers

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

Desembre 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
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Joan Fontcuberta, professional reconegut a tot 
el món per les seves aportacions en el camp 
de la fotografia i la imatge contemporània, 
col·laborarà amb l’Ajuntament de Granollers en 
accions de suport a la creació contemporània 
i la projecció de Roca Umbert i de Granollers. 
Així s’estableix en el conveni signat recentment 
amb l’Ajuntament de Granollers. Des de 2012 

Joan Fontcuberta estreny relacions 
amb Roca Umbert

Dimarts 13 de desembre tindrà lloc la primera 
passejada del Cicle de Passejades per a 
gent gran. Les persones que vulguin assistir 
cal que s’inscriguin al Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Granollers (C. de Santa 
Elisabet, 16, 1r pis) fins al dia 9 de desembre.
La primera sortida és de Granollers al 
Circuit de Barcelona – Catalunya. La trobada 
començarà a dos quarts de 10 del matí, a les 
pistes d’atletisme (c. Camp de les Moreres).
Tot seguit, els participants passejaran per 
la llera del riu Congost, durant 6 km, fins 
al Circuit de Catalunya, on faran una visita 
guiada. Des d’allà tornaran en autocar cap 
al Pavelló Municipal d’Esports (c. Lluís 
Companys, 2), on dinaran. 
En cas de pluja, els participants faran una 
activitat alternativa al mateix pavelló.
Aquest cicle, iniciat l’any 2001 per la 
Diputació de Barcelona, està coorganitzat per 
l’Ajuntament de Granollers i té com a objectiu 
incentivar l’activitat física i la descoberta de 
l’entorn entre la gent gran.

Fontcuberta té a Roca Umbert l’espai de treball, 
concretament la planta baixa de la nau G-3. 
El conveni concreta aquesta col·laboració, per 
part de Joan Fontcuberta, en accions vinculades 
a l’assessorament artístic de la programació 
anual de la fàbrica i en el programa de residèn-
cies, en què l’artista formarà part del jurat que 
seleccionarà els aspirants que hi opten. 
En aquest sentit, Fontcuberta farà un seguiment 
trimestral dels projectes desenvolupats rela-
cionats amb el camp de la imatge pels artistes 
residents. El comissionat d’una exposició, la 
conceptualització d’un festival artístic de projec-
cions a l’aire lliure i la programació de conferèn-
cies són altres punts que preveu el conveni. 
De la seva banda, Roca Umbert assumirà 
la gestió i producció de les tasques vincula-
des a l’execució de les propostes acordades, 
n’assumirà el cost i donarà visibilitat a les 
activitats.
Aquest acord ampli amb Joan Fontcuberta con-
tribuirà a fer més forta l’oferta de Roca Umbert 
i ajudarà a acompanyar el sector artístic del 
territori.

El reconegut 
artista 

assessorarà la 
programació 

artística anual de 
Roca Umbert

Les farmàcies de 
Granollers participen al 
projecte “Pren-te el pols”
L’Ajuntament de Granollers s’ha adherit al 
projecte “Pren-te el pols”, un programa de 
detecció de les arítmies per prevenir l’ictus, 
malaltia que aquest any centra la Marató 
de TV3 del proper 18 de desembre. Fins al 
dia 20 de desembre, les persones majors 
de 60 anys poden anar a qualsevol de les 
15 farmàcies de la ciutat que hi participen 
i prendre’s el pols de manera gratuïta. Si 
es detecta alguna irregularitat, es derivarà 
la persona al centre de salut. La campan-
ya “Pren-te el pols” està promoguda pel 
Servei Català de la Salut, la Fundació ICTUS 
i el Consell de Col·legis Farmacèutics de 
Catalunya i té per objectiu promoure el 
control del pols com un hàbit saludable, una 
mesura que els centres de salut ja prenen 
de manera habitual en les persones majors 
de 60 anys. 

Cicle de Passejades per a gent gran
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L’Orquestra de Cambra de Granollers (OCGr) 
compleix 25 anys. Creu que els granollerins i 
granollerines la coneixen prou? 
M’agradaria que la coneguessin més i en això es-
tem. L’orquestra és un servei més de la ciutat, com 
la biblioteca, el parc, l’hospital o el conservatori.

Quants músics la formen? 
Som un grup de corda i un altre de vent, entre 40 
i 45 persones en total, com a màxim. Aquesta for-
mació ens permet tocar un repertori molt variat. 
Els components són de Granollers i els voltants, 
alguns són professors de l’Escola de Música Josep 
M. Ruera. La mitjana d’edat és entre 30 i 35 anys. 

Teniu una relació molt estreta amb l’escola mu-
nicipal de música. 
Almenys en una producció a l’any, una selec-
ció dels millors alumnes tenen l’oportunitat de 
tocar amb nosaltres i fer una aproximació al món 
professional. Aquest any, la col·laboració serà al 
febrer, en un concert en memòria de Carles Riera, 
impulsor de l’orquestra. 

Què pensa del nivell de la formació musical 
actual?
La preparació dels músics d’ara és incompara-
ble a la de fa anys. Granollers té un conservatori 
excel·lent, Catalunya disposa de dues escoles 

 
 Corrado Bolsi (Roma, 1967) és, des de 
2012, director artístic de l’Orquestra 
de Cambra de Granollers, fundada 
l’any 1992 i que aquest 2017 celebra 
el seu 25è aniversari. Com a resident 
al Teatre Auditori de Granollers, 
l’orquestra fa cinc produccions per 
temporada, ben variades per atraure 
públics diferents, la darrera aquest 
novembre amb La nit de Bernat 
Vivancos. Corrado Bolsi és violinista i 
membre del Trio Kandinsky. Instal·lat 
a Catalunya des de fa 15 anys, ha 
dirigit nombroses orquestres i ha fet 
classes magistrals arreu del món. 

superiors (Liceu, ESMUC), també excel·lents. 
També hi ha la JONC [Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya]... No tenim gaire a envejar a altres 
països europeus avançats.

Molts músics alterneu interpretació i docència. 
Per mi ensenyar és una part natural i fonamental 
de ser músic. Els darrers 20-30 anys aquest país ha 
progressat molt en l’àmbit musical; és una llàstima 
que els anys de crisi la cultura hagi estat greument 
penalitzada. Granollers en aquest sentit ha estat 
una illa, aquí s’ha entès que la cultura és una eina 
de cohesió social importantíssima, res a veure 
amb una visió elitista.

Parlem de Musicànim, un projecte que porta la 
música als pacients de l’hospital.
Musicànim inicia el seu segon any de vida i ens 
agradaria que també arribés al geriàtric, la pre-
só… L’experiència humana de tocar a les sales de 
tractament oncològic és extraordinària. Tots els 
músics hi participen de manera voluntària, perquè 
entenem que com a estructura de la ciutat és el 
nostre deure acostar la música a persones que en 
aquests moments no poden venir a escoltar-nos 
pel seu propi peu. Mai ningú ens ha dit que mo-
lestéssim; hem rebut milers de somriures i mans 
esteses. Es crea com un moment màgic...
La música ens acompanya en tots els rituals vitals. 

ENTREVISTA A
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L’orquestra la 
formen entre 40 

i 45 persones 
de Granollers 

i l’entorn, amb 
una mitjana 

d’edat de 30-35 
anys

Corrado Bolsi
director artístic de l’Orquestra de Cambra de Granollers

12

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | DESEMBRE DE 2016 NÚM. 146



Durant el 
2017, l’OCGr 

“apadrinarà” 
fins a 25 infants 

que podran anar 
a tots els seus 

concerts 
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“Granollers ha estat una illa, aquí s’ha entès que la cultura 
és una eina de cohesió social importantíssima”

Si l’escoltem amb atenció, ens fa veure l’interior 
de la nostra ànima, del nostre cor. Quan la persona 
està patint, aquests estímuls per mirar endins en-
cara són més importants. 

Els concerts familiars fan propera la música. 
Els fem una hora i mitja abans del concert de 
les 7, en format reduït i conduïts pel narrador 
David Puertas, amb els nens asseguts, si volen, a 
l’escenari en coixins. Aquest any volem engegar 
una altra iniciativa: l’apadrinament de 25 nens, els 
mateixos anys de l’orquestra, que neixin durant 
el 2017. Les famílies que ho demanin, podran 
venir a veure gratuïtament l’orquestra, fins que el 
seu fill o filla faci 12 anys. Ciutats com Londres i 
Hèlsinki ho han fet: d’aquí a deu anys, tindrem 
un grup d’infants que hauran crescut tenint 
l’orquestra com una part més de la seva vida. 

Molts joves opten per fer estudis musicals. 
La música és una manera de crear societat civil, 
ens obliga a escoltar-nos, no hi ha jerarquies, 
quan jo toco tu m’escoltes i al revés… Escoltar, 
fer i viure la música ens fa ser més respectuosos. A 
l’Amèrica Llatina, moltes orquestres de joves han 
esdevingut una eina per fer una societat millor. Fer 
música és un entrenament continu per a l’ànima.

Com celebra l’orquestra els 25 anys d’història? 
Ara comencem i les activitats s’allargaran fins al 
2018. Fins al mes de maig farem quatre concerts 
que són una mostra del que som i del que ens 
agradaria ser. Al gener, hi haurà un concert amb el 
grup de corda, tal com va començar l’orquestra; 
al febrer, el programa dedicat a Carles Riera: és 
impossible pensar en l’orquestra sense pensar 
en ell; al març, Stabat Mater de Pegolesi, amb el 
Cor Infantil Amics de la Unió, un concert en què 
experimentarem i barrejarem estils i èpoques ben 
diferents; al maig, farem el concert més festiu i hi 
convidarem Francesc Guillén, l’anterior director, 
durant 20 anys, de l’orquestra. En aquest concert 
el públic podrà escollir quina obra vol escoltar. 

És membre del Trio Kandinsky, amb el qual toca 
arreu del món des de 1999. El públic reacciona 
diferent en funció de cada país? 
Sí, i ho notem. Al Japó, el públic s’expressa amb 

molta educació i són capaços d’estar aplaudint 
durant 10 minuts; a la Xina, hi estan menys 
acostumats i pots trobar gent que parla durant 
el concert; a l’Amèrica Llatina, el públic viu la 
música amb més intensitat, s’apassionen amb la 
història que estan sentint. Al nord d’Europa, als 
EUA, Austràlia... la formació és similar. Als antics 
països de l’Est, la música és encara com una cosa 
sagrada i molt popular: els preus són baixos, mai 
ho han considerat una cosa elitista.

Vostè és violinista i quan dirigeix l’orquestra, ho 
fa amb un violí del segle XIX. 
Sí, en altres moments de la història era habitual 
fer-ho així, dirigir i tocar alhora. Crec que el 
director ha de ser el líder capaç d’estimular una 
manera de tocar, cosa que es pot aconseguir tocant 
el piano, el violí, movent la batuta o les mans. Ha 
de crear una il·lusió i convèncer els músics que el 
que estem tocant és la peça més bella mai escrita. 
El meu és un violí de l’any 1829: entre els violi-
nistes no és estrany tocar instruments amb segles 
d’història. Abans en tenia un de l’any 1650, cons-
truït per A. Guarnieri. L’actual, un J.B. Villaume, 
havia pertangut a Louis Kaufman, el gran violinis-
ta nord-americà, intèrpret de bandes sonores com 
Casablanca, Lo que el viento se llevó... 
El violí és un company fidel en la meva vida. 
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Aquest any, el regal és Granollers. Una ciutat que s’engalana i s’il·lumina 
per rebre el Nadal, que arriba carregat de propostes per a tota la família 
i, sobretot, per als més petits. Els llums nadalencs i les fires a les places 
(de pessebres, ornaments, arbres, regals, artesania i atraccions, enguany, 
amb uns cavallets restaurats dels anys quaranta que donaran el toc vin-
tage a la plaça Barangé), ens acompanyaran tots aquests dies, en què no 
faltaran activitats de tota mena que Ajuntament, comerciants i entitats han 
preparat perquè les festes tinguin el millor embolcall.  
L’olla soterrada de la plaça de les Olles tornarà a emergir el 17 de desem-
bre perquè l’associació de veïns de Granollers Centre cuini el tradicional 
brou de Nadal, que tothom que ho vulgui podrà degustar al llarg del dia. El 
mateix dia, les AMPA de les escoles sortiran al carrer per cantar nada-
les per l’illa de vianants, i Gran Centre organitzarà el Tió Solidari amb El 
Xiprer, perquè tots els nens i nenes puguin seguir la tradició. 
Roca Umbert esdevé un altre focus d’atracció, amb la celebració d’una 
nova edició del mercat d’art i disseny, Spamdarts, i la repetició de la ini-
ciativa DFactory Christmas Market. 
Al vestíbul de l’Ajuntament, s’instal·larà el tradicional pessebre, aquest 
any, dedicat al Palau d’Esports, amb motiu del 30 aniversari d’aquesta 
instal·lació emblemàtica que també centra l’exposició de l’Arxiu Municipal.  ©
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EL PARC INFANTIL DE NADAL, 
EL PIN, COMPLEIX 20 ANYS!

TRES DIES PER GAUDIR 
DELS PASTORETS L’ANY 
DEL CENTENARI

Els dies 27, 28 i 29 de desembre, el Parc Infantil de Nadal 
tornarà al Palau d’Esports, amb activitats d’aventura, crea-
ció, investigació, construcció... en definitiva, de joc i diversió 
per als nens i nenes i tota la família. No és un any qualse-
vol, perquè aquest any el PIN celebra el 20è aniversari. I ho 
celebra amb la il·lusió de tornar un any més, oferint una 
seixantena d’activitats on no faltaran el laberint, la piscina 
de boles, el tobogan, els inflables, l’escalèxtric, els cars, els 
llits elàstics, els jocs gegants de fusta, la tirolina, el pont de 
mico... i la zona més tranquil·la de nadons. També hi seran 
els més de cent monitors i monitores que guien els infants 
en la seva descoberta. Al final, tothom marxarà cap a casa 
amb el calendari del PIN, fidel company durant tot l’any. 
La festa de BenPinguda enguany es farà a Roca Umbert 
dissabte 10 de desembre. Allà, en Pinguai i l’Espingueta es 
retrobaran amb els seus amics, en una festa animada pel 
Tramvia Blanc, amb xocolatada i les galetes del PIN.  
Altres activitats infantils són els tallers de manualitats a 
la Troca (2/12) i d’elaboració de postres de Nadal al Centre 
Cívic Can Gili (13 i 15 /12), el concurs de dibuix d’Oncovallès 
(17/12), les activitats a la pl. de les Hortes dels comerciants 
de Roger de Flor i Sota Camí Ral (17/12 i 3/1) i el taller de 
llufes de la pl. Maluquer dels comerciants de Gran Centre, 
Rec al Roc, Comerç de Dalt, Més que Comerç i Congost. 

Unes 300 persones fan possible, any rere any, la representació 
del conte de Nadal més esperat: els Pastorets, en la versió de 
Josep M. Folch i Torres, l’any que se’n commemora el cente-
nari de la primera representació a Catalunya. La gran família 
dels Amics dels Pastorets de Granollers es posa, per tercer 
any, a les ordres de Pablo Bravo per explicar les aventures 
dels dos rabadans més famosos, en Lluquet i en Rovelló. 
Aquest any, l’entitat que presideix Imma Ortega reforça les 
coreografies i renova alguns dels papers principals. La repre-
sentació es farà els dies 26 de desembre, 1 i 7 de gener, a les 
7 de la tarda, al Teatre Auditori de Granollers. Les funcions 
comptaran amb música i cant coral en directe, i un nou final. 
Un any més, tothom qui ho vulgui podrà fer-se una foto al 
photocall que s’instal·larà el dissabte 17 de desembre a la ca-
rretera, en el càsting que l’entitat organitza per trobar el nen 
Jesús d’una de les tres funcions. 
L’oferta escènica de Nadal té altres propostes. El Teatre 
Auditori programa Rhumia (4 /12), un espectacle de circ per a 
tota la família ple de tendresa i emoció; i Cosas que se olvidan 
fácilmente, un espectacle a la Sala Oberta insòlit, per a només 
cinc espectadors (dies 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 i 18/12). La pro-
gramació també inclou els concerts de les escoles de música, 
teatre solidari al Gra (2 /12), els pastorets de l’Hospital (17 i 
18/12) i el concert del Cicle de Música Sacra (26 /12). ©
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LA BIG BAND 
DEL PEREANTON, 
A LA CANTADA DE NADALES

MERCATS D’ART, ROBA  
I COMPLEMENTS, 
A ROCA UMBERT

La cantada de nadales de la AMPA mou cada any desenes de 
famílies que fan un recorregut per l’illa de vianants entonant 
cançons de Nadal. Això passarà el dissabte 17 de desem-
bre, a partir de les 17.30 h. La plaça de l’Església acollirà la 
cantada conjunta, que tindrà l’acompanyament de les dues 
big bands de l’escola Pereanton, dirigides per Toni Cuesta. 
Serà una activitat solidària amb la Marató de TV3 dedicada a 
l’ictus, com també ho seran les activitats lúdiques que orga-
nitzaran Escoltes i Colònies  de Sant Esteve (18/12).  

FIRES DE NADAL
FIRA D’ATRACCIONS DE NADAL
Del 26 de novembre al 8 de gener
Plaça de Barangé
Laborables, de 17 a 20.30 h; dissabte i festius, de 12 a 14 h  
i de 17 a 22 h; 25 de desembre, 1 i 6 de gener, tarda

FIRA DE PESSEBRES I 
ORNAMENTS DE NADAL
Del 26 de novembre al 24 de desembre
Plaça de la Porxada. De 10 a 21 h 

FIRA D’ARBRES, PLANTES I 
ORNAMENTS DE NADAL
Del 26 de novembre al 24 de desembre
Plaça de l’Església. De 10 a 21 h 

FIRA DE NADAL
Dissabte 3 de desembre 
Carrers Travesseres i Santa Elisabet. De 10 a 20 h

FIRA D’ARTESANIA I OBJECTES 
DE REGAL DE NADAL
Del 12 de desembre al 8 de gener
Plaça de la Porxada. De 10 a 21 h 

FIRA D’ARTESANIA I OBJECTES 
DE REGAL DE NADAL
Del 12 de desembre al 5 de gener* 
Plaça de les Olles. De 10 a 21 h 
*El 17 de desembre la fira no hi serà

SPAMDARTS 
MERCAT D’ART I DISSENY
Dies 16, 17 i 18 de desembre / 3 i 4 de gener
Espai d’Arts. Roca Umbert
Divendres 16/12, de 18 a 22 h
Dissabte 17/12, d’11 a 14 h i de 17 a 0 h
Diumenge 18/12, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h
Dimarts 3/1, de 17 a 21 h
Dimecres 4/1, de 17 a 21 h

DFACTORY 
CHRISTMAS MARKET
Del 21 de desembre al 8 de gener
Roba, complements, objectes de decoració, gastronomia, 
foodtrucks i música en directe 
Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
De dilluns a dijous, de 16 a 21 h
Divendres, dissabte i diumenge, d’11 a 21 h 
Activitats musicals al pati

Spamdarts, el mercat d’art i disseny, celebra la tercera 
edició a l’Espai d’Arts de Roca Umbert els dies 16, 17 i 18 
de desembre, i 3 i 4 de gener. La iniciativa acosta l’obra 
d’artistes del territori a preus assequibles, i s’acompanya 
de tallers, performances... També a Roca Umbert, repeteix 
DFactory Christmas Market a la nau Dents de Serra (del 
21/12 al 8/1), un ampli assortiment de roba, complements 
i decoració, amb una programació paral·lela de música en 
directe i gastronomia (foodtrucks) al pati exterior. 
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ABANS DE LA CAVALCADA, 
DESPERTEM ELS REIS!

Els infants podran confeccionar, com cada any, els fanalets 
per guiar els Reis en el seu pas per la ciutat a la Troca (dies 
2, 3, 4 i 5/1) i als barris (2/1). També podran participar a la 
“despertada” als Reis el dia 5 de gener (17 h), a Roca Um-
bert. Tot seguit, la comitiva de Ses Majestats es posarà en 
marxa  i farà el seu camí flanquejat pels patges i la resta del 
seguici reial. A la pl. de la Constitució, els Reis començaran 
el seu recorregut a peu fins a la Porxada, on se situaran els 
trons en què, a partir de les 8 del vespre, es farà la recepció 
als nens i nenes. De la seva banda, el Consell dels Infants 
i el col·lectiu Avui Cantem seran els encarregats de donar 
la benvinguda als Reis en nom de la ciutat. Tot seguit, S. M. 
rebran de mans de l’alcalde la clau que els permetrà fer 
arribar la seva màgia a totes les llars granollerines.  ©
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EL PATGE GREGORI, 
AMBAIXADOR  
DELS REIS D’ORIENT
Els nens i nenes de Granollers coneixen bé el patge Gregori: 
és el principal assistent dels Reis d’Orient i el seu ambaixa-
dor a la ciutat. El seu paper és essencial: és l’encarregat de 
repartir per tots els racons la pols màgica arribada direc-
tament del desert jordà de Wadi Rum. En Gregori instal·la a 
la Tèrmica de Roca Umbert el seu centre d’operacions, per 
refinar i transformar la sorra del desert en la pols màgica, 
només visible a ulls dels Reis Mags, i emmagatzemar el 
carbó. El patge serà l’amfitrió de les visites que es faran a la 
Tèrmica (dies 3 i 4, 10 i 11, 17 i 18 /12) i els dies 3 i 4 de ge-
ner convida tots els nens i nenes a descobrir el campament 
reial situat a Roca Umbert. Allà podran veure la haima i les 
carrosses de Gaspar, Melcior i Baltasar, podran escalfar-
se a la foguera i presenciar en directe tots els preparatius 
(classificació de cartes, de regals...) de la nit més esperada. 

©
 T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S

Recorregut de les carrosses

Recorregut a peu (en aquest tram  
no es reparteixen caramels)

C/ Lluís Companys

C/ Roger de Flor

C/ Francesc Macià

C/ Rafael de Casanova

C/ Anselm Clavé

C/ Alfons IV

C/ Joan Prim

Plaça de 
Sant Miquel

Plaça de 
la Corona

Plaça de 
Maluquer
i Salvador

Plaça de 
Perpinyà

Plaça de 
la Caserna

C
/ Torras 

i B
ages

C/ Santa Anna

Plaça 
de l’Oli

Plaça de 
la Constitució

C
arrer 

M
agallanes

C
/ R

am
on Llull

C/ M
are de Déu 

de Núria

ROCA UMBERT
SORTIDA 
CAMPAMENT 

PLAÇA  
DE LA PORXADA  

ARRIBADA I 
RECEPCIÓ

C
arrer C

am
p  

de les M
oreres

CAVALCADA DE S.M. ELS REIS D’ORIENT
Aquí teniu el recorregut que faran, perquè tothom pugui 
admirar de prop la comitiva més esperada de l’any.
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DIJOUS 1

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència. 
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30.
Més info i inscripcions al tel: 93 842 67 
37 / 93 842 67 62 o al correu electrònic: 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks: “Rosa Parks and how one 
person can make a difference”. Conversa 
en anglès a la biblioteca. Cal fer inscrip-
ció prèvia a la Biblioteca Roca Umbert.
Activitat adreçada a persones majors de 
18 anys.
Dinamitza i col·labora: Cambridge School

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació d’un poema «A recer de 
les ventades de Mercè Amat Ballester», 
editorial Xandri

DIVENDRES 2

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller «Insectes i aranyes a les vostres 
mans!»
L'activitat es repeteix a les 18.30 h
Menors 12 anys: 1 €. Adults: 3 €. Places 
limitades.
Reserva: una setmana abans.

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller familiar. Vine a fer el teu pessebre. 
Adreçat a famílies i infants a partir de 4 
anys. Activitat gratuïta. No cal inscripció 
prèvia. L'activitat es desenvoluparà fins 
exhaurir materials.

17.30 h Ajuntament de Granollers.
Visita inaugural Exposició fotogràfica de 
l'Arxiu: "El palau olímpic i la transforma-
ció del seu entorn" Del 2 de desembre de 
2016 al 24 de febrer de 2017.

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. «El olivo» 
d'Icíar Bollaín
La sessió es repeteix a les 22 h i diumen-
ge 4 a les 19 h. 
Org.: Cineclub de l'AC

19 h Biblioteca Can Pedrals
Inauguració exposició fotogràfica "Festa 
Major"
Org.: Associació Fotogràfica Jaume Oller 

Nova temporada d’Escena Gran a la 
venda a partir del 14 de desembre!
La programació de febrer a juny de 2017 arrenca amb força a Escena 
GrAn, la marca que, des de fa cinc temporades, aplega les propostes de 
música, teatre, dansa, circ i òpera dels diferents equipaments culturals 
de Granollers: el Teatre Auditori de Granollers, el Teatre de Ponent, el 
Centre de Cultura de Granollers, la Casa de Cultura Sant Francesc i 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Aquesta temporada commemora, a 
més, que fa 15 anys –al febrer de 2017– el Teatre Auditori de Granollers 
va alçar el seu teló per primera vegada per presentar l’espectacle de 
Carles Santos, Ricardo i Helena. Un aniversari que ens portarà moltes 
sorpreses, espectacles especials i una cartellera de luxe, més ambicio-
sa que mai, per fer d’aquest 2017 un any per recordar. 
L’Orquestra de Cambra de Granollers també està d’enhorabona i és 
que aquest 2017 celebra 25 anys de trajectòria vinculada i arrelada a la 
ciutat de Granollers i al seu entorn. 
Consulta tota la programació al web dels diferents equipaments i com-
pra les teves entrades a www.granollers.cat/escenagran
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21 h Teatre Auditori de Granollers
Música. «Sopa de Cabra»

DISSABTE 3

10 h Museu de Granollers
Taller de creació i edició de projectes 
fotogràfics «De la fotografia al llibre»
Per a joves d'entre 15 i 20 anys. Dues 
sessions de 4 h cada una, els dissabtes 3 
i 17 de desembre.
Més informació: 93 842 68 41 o al correu 
electrònic: museu@ajuntament.grano-
llers.cat

12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem. Recorregut des de la plaça 
de la Corona fins a la Porxada

21 h Teatre de Ponent
Teatre. “Inspira’m” Cia. Inspirades. 
Es repeteix sessió el diumenge 4 a les 
19h.

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música. «Macaco»

23 h Casino de Granollers
Festa dels anys 80' amb DJ Jose Resina i 
Mariano.
Sòcis gratuït, els qui no són socis:10 € 
més consumició

DIUMENGE 4

18 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. "Rhumia" Rhum & Cia.
Edat recomanada: a partir de 6 anys

18 h Casino de Granollers
Ball social
Entrada gratuïta per a sòcis. 
Preu entrada no soci:10 € amb una con-
sumició.

19 h Sala Francesc Tarafa
Concert benèfic de la Marató de TV3 amb 
el Cor femení de Granollers, la Coral 
Infantil Refila de Vilamajor i la Coral Con-
trapunt de Barcelona

DIJOUS 8

18 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre GPS. "Cosas que se olvidan fácil-
mente" de Xavier Bobés.

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Charli Music
Sòcis: gratuït, els qui no són socis: 10 € 
més consumició.

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
«El palau olímpic i la 
transformació del seu entorn»
Fotografies de l’Arxiu Municipal de 
Granollers
Del 2 de desembre de 2016 al 24 de 
febrer de 2017

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“ Festa Major. Fotografies”
Associació Fotogràfica Jaume Oller 
Del 2 al 30 de desembre de 2016 
Inauguració: 2/12, 19 h

SALA CIUTAT. CENTRE CULTURAL
“Confluències a partir del negre”
Glòria Izquierdo i David Mateo
Del 20/10 al 8/1/17

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
“Festa Major. Fotografies”
Associació Fotogràfica Jaume Oller 
Del 2 al 30 de desembre de 2016 
Inauguració: 2/12, 19 h

ROCA UMBERT. NAU DE DENTS 
DE SERRA 
La casa de la festa Major
Mostra del festiari, de les colles i 
dels grups folklòrics de la Festa 
Major de Blancs i Blaus

DEL 28/11 AL 3/12

GALERIA EL SOL, ANTIGA CASA 
MATAS C. DEL SOL, 47
Exposició d’aquarel·les i dibuixos 
de Pelegrí Monroig
Del 18/11 al 20/12 

MUSEU DE GRANOLLERS
NASEVO, Taller de les olors 
Del 23/11 al 5/2/2017

Fotollibre. Aquí i ara
Del 30/11 al 29/1/2017

“Paisatges“ Col·lecció del Museu
 Fins al 31/1/17

“Mirades i diàlegs. Fons del 
Museu de Granollers”
Exposició permanent 

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
«Windows to deep space» 
Del 21 de desembre de 2016 al 29 
de gener de 2017
Exposició produïda pels alumnes 
de primer d’ESO de l’Institut 
Granollers

“Descobreix els ratpenats” 
Exposició permanent 
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DIVENDRES 9

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller «Insectes i aranyes a les vostres 
mans!»
L'activitat es repeteix a les18.30 h
Menors12 anys: 1€. Adults: 3€. Places 
limitades.
Reserva: una setmana abans.

18. h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors 7/8 Club de lectura infantil 
de 7 a 8 anys. 

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original «Brooklyn» de 
John Crowley
La sessió es repeteix a les 22 h i diumen-
ge 11 a les 19 h.
Org.: Cineclub de l'AC

DISSABTE 10

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. "Els cinc i l'illa del 
tresor"
Recomanada a partir de 8 anys. Els grups 
cal que facin reserva prèvia a la biblioteca 
Roca Umbert.

18 h Plaça de l’Església
Observació de la Lluna
Més informació: Museu de Ciències 
Naturals de Granollers.Telèfon: 93 870 96 
51 correu electrònic: m.granollers.cn@
diba.cat
Observacions: En cas de cel cobert o 
pluja, l'activitat quedarà anul·lada.

19 h Centre Cívic Nord
Cinema reportatge "Memòries de la Festa 
Major 2016" de Josep Rovira i Gallemí.
Organitza.: AV Lledoner

19.30 h Carrer Manresa, 38
XIX Aniversari del Centre Cultural Anda-
lús de Granollers. 
Actuacions de Zumba, balls de saló, 
flamenc....

21 h Teatre de Ponent
Dansa Teatre. "El cielo ahora" d' Olatz de 
Andrés.

21h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Concert a l'Olla Bar Roca Umbert
Més informació: www.lolla.cat

22.30 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Jam de swing
Organitza.: Bigpotters swing

23 h Casino de Granollers
Festa de country
Entrada gratuïta per a sòcis. Preu entra-
da no soci: 7 € amb una consumició.

DIUMENGE 11

11h Museu de Granollers
Itineraris de ciutat «Granollers, vila me-
dieval i moderna»
Preu: 4 euros/persona. Persones jubi-
lades: 2 euros. Infants fins a 12 anys, 
gratuït. Persones aturades: gratuït.
Cal fer reserva prèvia

17.30 h Parròquia de Sant Esteve
Concert 32a Trobada de Corals
Organitza: Coral Albada de Granollers

18 h Casino de Granollers
Ball social amb duo Tucan.
Entrada gratuïta per a sòcis. Preu entra-
da no soci: 10€ amb una consumició.

19 h Teatre de Ponent
Dansa Teatre. "El cielo ahora" d' Olatz de 
Andrés.

DILLUNS 12

17 h GRA. Equipament juvenil
Exposició fotogràfica «In (visibles)» del 
12 al 23 de desembre

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura: LIiteratura i arts "Un 
dia al camp" de Guy de Maupassant amb 
Francesc Viñas (professor de literatura.)

19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Presentació del llibre «Aguas de vengan-
za», de Miguel Pajares. 
L'acte anirà a càrrec de Montserrat Pon-
sa, periodista.
Organitza: Editorial Alrevés i Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau.

DIMARTS 13

11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Trobada per documentar imatges dels 
fons de l’Arxiu Municipal de Granollers.
Inscripcions: 93 842 67 37 , 93 842 67 62 
o al correu electrònic:arxiu@ajuntament.
granollers.cat .

17 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Les tertúlies de l’Arxiu: "El Balonmano 
Granollers, l'inici del palau olímpic"
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers.

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. "Llegendes del 
Montseny!", amb Perleta i els Mitjons

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada «Entendre les religions des 
d'una prespectiva sociològica» a càrrec 
de Joan Estruch, Doctor en Filosofia i 
Lletres i professor emèrit de la UAB.

19.30 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l'Exposició «50 anys de la 
Llibreria la Gralla»

DIMECRES 14

18 h Centre Cívic Jaume Oller
Festa d'Hivern
Organitza.: Xarxa de Centres Cívics

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura "Clàssics al dia: Hamlet", 
de William Shakespeare. Dinamitzat 
per Montserrat Lorente, professora de 
literatura.
Més informació i inscripcions a la Biblio-
teca Can Pedrals

DIJOUS 15

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondèn-
cia. Lectura i síntesi de cartes rebudes i 
emeses a l'Ajuntament durant els anys 
30. Activitat setmanal.
Inscripcions al telèfon: 93 842 67 37 / 93 
842 67 62 o per correu electrònic: arxiu@
ajuntament.granollers.cat
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

17.30 h La Troca. Centre de Cultura Popu-
lar i Tradicional.
Ponència «El plaer de jugar, Fem 
la carta als reis» amb Imma Marín 
d’StoksDIDACTIC.
Adreçada a famílies amb infants d'entre 
1 i 8 anys.
Organitza: Associació Entremares, grup 
de criança a Granollers.

18 h Centre Cívic Can Gili
Festa d'Hivern
Organitza: Xarxa de Centres Cívics

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de novel·la. "Últimas tar-
des con Teresa", de Juan Marsé Dinamit-
zació a càrrec de Maite Roldán.
Més informació a la Biblioteca Roca 
Umbert

DIVENDRES 16

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller «Insectes i aranyes a les vostres 
mans!»
Menors12 anys: 1 €. Adults: 3 €. Places 
limitades.
Reserva: una setmana abans
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18 h Centre Cívic Palou
Festa d’Hivern
Organitza: Xarxa de Centres Cívics i enti-
tats residents

18 h Biblioteca Roca Umbert.
Superlectors 9/11 Club de lectura infantil 
de 9 a 11 anys. 

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Movies and Fun: Concurs de preguntes 
de cinema en anglès. Tema: «Mathilda»
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys amb 
l'objectiu de parlar en anglès.
Inscripcions 15 dies abans a la biblioteca 
o a www.granollers.cat/inscripcionsbi-
blioteques.
Col·laboració: English Centre

18.30 h Centre Cívic Can Bassa
Festa d’Hivern
Organitza: Xarxa de Centres Cívics i enti-
tats residents

19.30 h Centre Cívic Nord
Trobada i xerrada mensual sobre fotogra-
fia «Il·lumina’t»
Més informació: www.afjaumeoller.cat
Organitza: Associació Fotogràfica Jaume 
Oller

20 h Sala Francesc Tarafa
Lliurament de les Medalles de la Ciutat 
de 2016 al senyor Joan Garriga i Andreu i 
a la senyora Olga Pey i Rufí. 

21 h Teatre de Ponent
Teatre. “Sueño de una noche de verano” 
versió deDeisy Portaluppi.

DISSABTE 17

9 h Carrer d’Anselm Clavé
Encants solidaris i tómbola de joguines.
Organitza: Fundació Oncovallès

18 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Ballada de sardanes amb mitjans mecà-
nics
Organitza: Agrupació Sardanista

18 h Sala Francesc Tarafa
Desfilada de moda
Organitza: AV Barri Ponent

18 h Museu de Granollers
Taller d'art olfactiu «L'Univers de les 
olors», a càrrec de Montse Quadrades, 
especialista en fragàncies.

19.30 h Carrer de Manresa, 38
Nit Flamenca a càrreg dels cors de 
diversos 
Centres Culturals de la comarca.

21 h Teatre de Ponent
Teatre. “Sueño de una noche de verano” 
versió deDeisy Portaluppi.

22 h Roca Umbert.Nau B1 Fàbrica de les 
Arts
Concerts Nit de Llops de heavy metal i 
roc dur. 

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

23h Casino de Granollers
Festa Sheila, remember.
Soci 5 €. No soci entrada anticipada 12 € 
i el mateix dia 15 €

DIUMENGE 18

12 h Escola de teatre Arsènic.
Presentació dels treballs realitzats du-
rant el primer trimestre pels alumnes de 
l'Escola de Teatre Arsènic.

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Charli Music.
Socis: entrada gratuïta. No socis 10 € 
amb una cosumició.

19 h Teatre de Ponent
Teatre. “Sueño de una noche de verano” 
versió de Deisy Portaluppi.

DILLUNS 19

16.30 h Centre Cívic Nord
Festa d’Hivern
Organitza: Xarxa de Centres Cívics i enti-
tats residents

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura «Llegir el teatre: Bearn», 
de Llorenç Villalonga (adaptació de Jonay 
Roda) amb Francesc Viñas, professor de 
literatura
Més informació a la Biblioteca Can Pe-
drals.

20 h Centre Cultural
Documental: «Imagina una paret: Sixe 
Paredes a l'Escola Ferrer i Guardia», de 
Núria Nia.
Organitza: VOTV, AC, Escola Ferrer i 
Guardia i l’Ajuntament de Granollers

DIMARTS 20

17 h La Troca-Centre de Cultura Popular 
i Tradicional
Festa final del Projecte Ekilibris 2016
Adreçat a joves i adolescents.

17.45 h Centre Cultural
Teatre solidari: «Pantomime The Jungle 
Book», de Cambridge School
Preu: 2,5 €
La sessió es repeteix a les 19.15 h

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada «Dignitat i dependències en 
les persones» a carreg de Montserrat 
Aguilar, directora de la Fundació Antonia 
Roura i Barbany.

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. "Utopia 
originària" amb els professors de filosofia 
Mariano Fernández i Fèlix Rabal.
Inscripcions: www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

DIMECRES 21

16 h Museu de Granollers - Ciències 
Naturals
Exposició «Windows to deep space» del 
21 de desembre de 2016 al 29 de gener 
de 2017
Exposició produïda pels alumnes de pri-
mer d'ESO de l'Institut Granollers.

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. “Ka, Ke, Ki contes”, amb 
Perleta i els Mitjons
Activitat recomanda a partir de 3 anys.

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. “Ka, Ke, Ki contes”, amb 
Perleta i els Mitjons
Activitat recomanda a partir de 3 anys

17.45 h Centre Cultural
Teatre solidari: «Pantomime The Jungle 
Book», de Cambridge School
Preu: 2,5 €
La sessió es repeteix a les 19.15 h
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17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller «Insectes i aranyes a les vostres 
mans!»
L'activitat es repeteix a les 18.30 h
Menors de12 anys: 1 €. Adults: 3 €.
Places limitades.
Reserva: una setmana abans.

21 h Escola de teatre Arsènic.
Jam Teatre

ACTIVITATS DE NADAL I REIS

Les activitats programades amb motiu de 
Nadal i Reis, les trobareu en una agenda 
especial dedicada a les festes de Nadal 
que trobareu als equipaments munici-
pals, a l’Ajuntament de Granollers i a 
l’Oficina de Turisme.
També teniu tota la informació a:
www.granollers.cat/nadal



Els grups municipals opinen

Retornem 
el què és vostre

Tal com ens vam comprometre, hem 
iniciat una campanya de RETORN SO-
CIAL dels ingressos públics obtinguts de 
l’Ajuntament de Granollers com a grup 
municipal. El retorn és resultat del nostre 
compromís de donar a la iniciativa social 
el 30 % d’aquests ingressos, ja que els con-
siderem excessius. Fins ara aquest retorn 
l’hem fet a través de donacions d’urgència a 
col·lectius, grups, associacions i plataformes 
que ho han precisat.
L’objectiu d’aquest RETORN SOCIAL és 
donar suport a iniciatives i projectes que 
fomentin la participació, l’apoderament, la 
transformació social, i la construcció d’una 
xarxa comunitària entre persones i entitats. 
Durant l’any 2017 farem un retorn social 
de 11.430,36 €, en 12 terminis mensuals 
de 952,53 €. Dues terceres parts d’aquest 
import es regularan de forma ordinària i la 
tercera part restant es regularà amb caràcter 
d’urgència d’acord amb el procediment que 
hem establert en les bases que trobareu a 
http://www.cridapergranollers.cat/retorn-
social/
Amb aquest diners volem donar el nos-
tre suport, col·laborar i empènyer per la 
justícia social, l’ecologisme, el feminisme i 
els drets LGTBI, la solidaritat internacional, 
la llengua catalana i la cultura popular, els 
drets humans i la pau, l’autodeterminació 
dels pobles i la independència dels Països 
Catalans.
Aquest RETORN SOCIAL està obert a 
la participació d’entitats, associacions, 
col·lectius i plataformes sense ànim de 
lucre que desenvolupin l’activitat a Grano-
llers, a la comarca o que la seva tasca gene-
ri efectes sobre la ciutat de Granollers.
Entre el 21 de novembre i el 10 de gener 
estarà obert el termini de presentació de 
candidatures. Entre el 30 de gener i el 20 de 
febrer obrirem un procés participatiu per a 
l’elecció online entre els projectes seleccio-
nats. Finalment, el 25 de febrer resoldrem 
i publicarem els projectes seleccionats que 
hauran de dur-se a terme preferentment 
entre l’1 de març del 2017 i el 31 de març 
del 2018.
Tota la informació a http://www.crida-
pergranollers.cat/retorn-social/

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

Como cada año hemos presentado propuestas al 
equipo de gobierno para mejorar Granollers.
Os exponemos algunas de ellas:
NUEVAS TECNOLOGIAS 
WhatsApp de atención al ciudadano
Web presupuestos participativos 
Paneles informativos 
Pantallas informativas leds 
URBANISMO-VIA PÚBLICA 
Colocación valla de la vía tren subida hospital
Sustitución valla oxidada en Camí Ramón Llull en el 
puente rio Congost 
Escaleras mecánicas-tapiz rodante peatonal zona Font 
Verda
Pasarela-Puente rio Congost barrio Hostal 
Nuevos espacios de ocio al aire libre
ACCESIBILIDAD 
Parques infantiles adaptados
Supresión barreras arquitectónicas pasos de peatones 
y edificios municipales 
Formación personal ayuntamiento lenguaje signos
Formación presencial y con manuales del lenguaje 
signos en los centros educativos
Adaptación de la megafonía de las instalaciones 
municipales a las personas sordas 
SOSTENIBILIDAD – MEDIOAMBIENTE
Contenedores de reciclaje de aceite usado
Carriles bici
Adhesión Viles Florides, para aumentar las zonas 
verdes de la ciudad
JUVENTUD
Tarjeta de descuentos en comercios Granollers Joven 
Concurso de ideas de jóvenes emprendedores
DEPORTE 
Ampliación de las unidades de desfibriladores en los 
espacios deportivos 
Reforma instalaciones pistas de atletismo
Parques-gimnasios biosaludables
SALUD PÚBLICA 
Instalación de dispositivos OVistop, anticonceptivos 
para palomas
ANIMALES DE COMPAÑÍA 
Circuitos caninos agilty
Ferias de adopción de animales de compañía
SEGURIDAD CIUDADANA 
Instalación de cámaras de seguridad en la vía pública

Aprovechamos este espacio, para reclamar que el año 
que viene, en 2017 este equipo de gobierno, experi-
mente lo que son unos PRESUPUESTOS PARTI-
CIPATIVOS. Ya que hemos hecho el paso gran paso 
como ayuntamiento de ser un GOBIERNO ABIERTO 
y TRANSPARENTE, seamos más DEMOCRÁTICOS.
Los Presupuestos Participativos son una herramienta 
de participación y gestión de la ciudad, mediante la 
cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el 
destino de parte de los recursos municipales.
Dejemos que los ciudadanos opinen que es lo qué 
quieren de su ciudad.
No tengan miedo, es fácil, querer es poder.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

Últimas propuestas
realizadas

En los últimos meses hemos realizado una 
serie de propuestas como, por ejemplo:
• Creación de un equipo de trabajo que vaya 

a la “búsqueda y captura” de proyectos 
empresariales que creen puestos de trabajo 
dignos y estables en Granollers.

• Contactar con la empresa Tesla para ofrecer 
nuestra ciudad como candidata a albergar 
una de sus potenciales fábricas de vehículos 
eléctricos en Europa, creando sinergia con 
el aprobado Plan Director del Circuito de 
Velocidad de Cataluña.

• Promover la creación de las infraestructuras 
necesarias para la recarga de coches eléctri-
cos en la vía pública.

• Bonificación de los impuestos de circulación 
para los vehículos ecológicos.

• Bonificación en el impuesto de construc-
ción para la instalación de cargadores de 
vehículos eléctricos en viviendas y centros 
de trabajo.

• Zona azul gratis para los vehículos menos 
contaminantes.

• Acceso universal y gratuito a los libros de 
texto o material escolar necesario para la 
divulgación y aprendizaje.

• La adaptación de las zonas de juego infan-
tiles de todos nuestros parques para que 
sean aptas para su uso y disfrute por niños, 
padres y cuidadores con discapacidad o 
movilidad reducida.

• Rechazar la Resolución 263/XI del Parla-
mento de Cataluña al ser ésta claramente 
ilegal y anticonstitucional.

• Creación de una comisión que supervise y 
audite la implementación de las mociones 
presentadas y aprobadas en los plenos muni-
cipales.

• Que la ciudadanía tenga un acceso más 
transparente y actualizado del estado de los 
proyectos municipales y de la implementa-
ción de las mociones aprobadas.

• La creación de una Mesa Local de la Discapa-
cidad con el objetivo de hacer de Granollers 
una ciudad más tolerante y accesible para 
todos.

• Realizar una auditoría de la seguridad e 
higiene de todos nuestros parques infantiles.

• Bonificación en la tasa de transmisiones de 
la vivienda habitual a título lucrativo o por 
herencia teniendo en cuenta la situación 
económica y laboral del beneficiario.

• Que se le dedique una plaza a la memoria 
de Clara Campoamor, defensora del sufragio 
femenino y de los derechos de las mujeres.

Seguimos trabajando. Estamos a tu dispo-
sición si quieres colaborar con nosotros o 
hacernos llegar tus propuestas o inquietudes.

Grupo Municipal Ciudadanos
granollers@ciudadanos-cs.org

Nuestras 
propuestas para 
el presupuestos 2017

Crida-CUPPP C’s
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L’Ajuntament de Granollers ha aprovat els 
pressupostos de 2017, uns pressupostos que 
s’emmarquen en la concreció del Programa 
d’Actuació Municipal i que també recullen 
les idees que es van formular en el darrer 
debat de l’estat de la ciutat.
Un pressupost que en comparació en el dels 
darrers exercicis pressupostaris té un incre-
ment del 4,9 % respecte al de l’any 2016, 
tant en ingressos i despeses, que ens indica 
que l’activitat econòmica a la ciutat també 
es recupera. A més, el proper any 2017, 
com en els quatre anys anteriors, seguirem 
sense incrementar els impostos i les taxes 
municipals.
Però, quins són els criteris que fixen els 
pressupostos de l’Ajuntament? Un primer 
objectiu seguir incrementant els recur-
sos destinats a les polítiques socials per 
acompanyar en una perspectiva de justícia 
social a les persones amb una situació de 
vulnerabilitat social o residencial, progra-
mes de beques, programes per a la gent 
gran, programes per a la infància, progra-
mes de salut comunitària, programes de 
contingència per subministraments bàsics, 
amb una atenció especial en les accions en 
atenció domiciliària i la dependència que en 
aquest pressupost hi destinarem 625.000 €. 
Mantindrem les noves polítiques d’habitatge 
iniciades el 2016.
Un segon, mantenir les polítiques per captar 
talent, emprenedors i empreses, mantenim 
que l’ocupació és fonamental per als socia-
listes. En aquest sentit seguirem millorant els 
polígons industrials, potenciar Roca Umbert 
per a la promoció de les activitats tecnològi-
ques, digitals i de la indústria creativa. Can 
Muntanyola com a eina per treballar de la 
mà dels emprenedors i el sector empresarial 
i comercial. Seguirem recolzant amb altres 
ajuntaments i Generalitat el Pla del Circuit 
com a motor d’un nou desenvolupament 
econòmic industrial, de serveis i del conei-
xement.
Treballant per a uns espais de qualitat a 
Granollers, amb un total de 9 milions € per 
a inversions, i un increment dels recursos 
destinats al manteniment per tenir endreçada 
la ciutat.
Uns pressupostos que reflecteixen l’esforç 
en polítiques socials, de modernització 
de la ciutat, de cercar noves oportuni-
tats econòmiques per crear ocupació, de 
qualitat en els espais públics i equipaments 
comunitaris. 
Seguim.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Aquesta setmana hem presentat les nostres 
propostes de cara al pressupost municipal 
2017. Unes propostes que sorgeixen del 
contracte que vam adquirir amb la ciuta-
dania el 2015: el programa electoral.
L’any passat no vam arribar a cap acord 
amb el govern municipal socialista i per 
tant vam votar negativament als pressupos-
tos. Enguany, doncs, moltes de les propos-
tes que presentem són les mateixes, ja que 
no s’han vist incorporades. Amb algunes 
actualitzacions.
Què demanem de nou?
- Delimitar i calendaritzar detalladament 
les inversions que manquen per finalitzar 
el projecte de Roca Umbert. La ciutat té 
altres prioritats més enllà d’aquest equipa-
ment.
- Incorporar la negociació del pla de xoc a 
la del pressupost i no tractar-lo a banda 3 
mesos més tard. No té sentit fer-ho així, i 
mantenint la inversió es pot acordar con-
juntament amb la resta del pressupost.
- Incorporar-hi una persona dedicada al 
control del funcionament del nou con-
tracte de neteja per evitar les situacions de 
deixadesa que s’han produït.
- Una partida per reforçar el control 
d’entrades de vehicles al centre i de 
càmeres de vigilància per evitar possibles 
robatoris.
- Una partida d’estudis entre la ciutadania 
per conèixer la valoració dels serveis mu-
nicipals i poder-ne fer una millora.
- El projecte per reformar la plaça Barangé 
i els seus entorns i la plaça del Lledoner, 
dos espais que necessiten una reforma 
urgent.
- Iniciar les obres de construcció d’una 
residència per a gent gran. La ciutat té una 
mancança de places que requereix actuar.
- Partides importants per dinamitzar 
l’economia, promocionar les empreses de 
Granollers a l’exterior, i subvencionar la 
contractació.
- Treballar un nou pla estratègic de comerç 
a la ciutat per donar un nou impuls a un 
sector essencial en la història d’aquesta 
ciutat.
I d’altres propostes que ja vam proposar 
l’any passat i ara no ens volem fer pesats!

Àlex Sastre, portaveu
asastre@ajuntament.granollers.cat
680 644 330

Fa unes setmanes, tota l’oposició en bloc 
vam posar en evidència la manca total de 
voluntat de diàleg, consens i participació 
del PSC vers l’oposició i la societat civil. I en 
aquesta ocasió, la resposta del grup socia-
lista ha estat que, per participar i proposar, 
els grups de l’oposició ja disposem de les 
Comissions Informatives. 
Però què son exactament aquestes comis-
sions? Doncs bàsicament són uns òrgans de 
funcionament obligatori amb representació 
de totes les forces polítiques del consistori 
on s’informa (per això són comissions infor-
matives, i no pas d’estudi o de consulta) dels 
dictàmens que s’han de sotmetre a la decisió 
de Ple o de la Junta de Govern quan aquesta 
actua per delegació del Ple. 
En aquestes comissions, doncs, se’ns co-
menten alguns aspectes de la gestió del dia a 
dia de l’ajuntament, sempre en compliment 
del precepte legal existent, i se’ns facilita 
els documents que ha d’aprovar el Ple un 
cop aquests ja estan redactats i amb poc 
marge, en temps i forma, per fer-hi aporta-
cions. Molt poques vegades se’ns explica en 
què s’està treballant o se’ns pregunta què 
n’opinem, i de fet la majoria d’ocasions ens 
assabentem de les iniciatives de l’equip de 
govern a través de la premsa. 
El que denunciem no és només la manca de 
diàleg, sinó també la manera que té el PSC 
d’entendre l’oposició com uns subjectes 
passius als quals s’informa. Representem una 
bona part de la ciutadania i volem ser-hi, per 
compromís i coherència.
El PSC obvia, amb la seva manera de fer, que 
el consens és la millor garantia de l’èxit de 
les polítiques públiques, fins i tot quan hi 
ha una majoria absoluta al darrera. I cada 
cop es va fent més evident la dificultat que 
té l’equip de govern per arribar a acords 
amb l’oposició. L’exemple més evident és 
el del Pla de Xoc 2016, que per primer cop 
no es va aprovar per unanimitat. Però hem 
denunciat altres casos en aquest any i mig de 
legislatura.
En definitiva, el nostre ajuntament necessita 
urgentment millorar la seva qualitat demo-
cràtica i facilitar mecanismes efectius que 
permetin el debat i la reflexió conjunta, no 
només amb els grups de l’oposició, sinó 
també amb la ciutadania. 
Només així podem arribar a veritables 
consensos polítics i socials en benefici de la 
ciutat i de tota la gent que hi viu. 

Pep Mur i Planas
Portaveu d’ERC-Acció Granollers

Uns pressupostos 
més socials i per a 
l’activitat econòmica 

Què hi diem, 
als pressupostos?Participació i consens

PSCCiU ERC-AG 
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