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REPORTATGE
Un pressupost 

inversor que 
continua 

atenent els 
qui més ho 
necessiten

ACTUALITAT
Granollers mostra indicadors econòmics 

per a l’optimisme

Joan Garriga i Olga Pey reben 
la Medalla de la Ciutat 2016

L’EMT s’afegeix al programa Erasmus + per 
facilitar els intercanvis internacionals a l’FP

ENTREVISTA
Ferran Figuerola, 
gerent de Cricursa
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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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Ferran Figuerola

> Ferran Figuerola, gerent de 
l’empresa Cricursa del Coll de la 
Manya, dedicada a fer vidre corbat 
per a l’arquitectura

> Una empresa amb 150 treballadors, 
una facturaciósuperior als 20 
milions anuals i amb bones 
perspectives de futur

> El seu mercat és global, treballen 
als cinc continents i amb arquitectes 
de renom internacional

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 Torre Pinós. 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 18 a 21 h i diumenge, de 12 a 14 h

LA TÈRMICA. C. Prat de la Riba, 77. 
Dissabte, de 18 a 20 h i diumenge d’11 a 13 h
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FIRA DEL DISC
Dissabte 7 de gener
Tot el dia. Plaça Lluís Perpinyà

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 7,14, 21 i 28 de gener
De 9 a 14 h. Plaça de Can Trullàs 

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

FIRA D’ARTESANS
Divendres 13 i 27 de gener
Tot el dia. Plaça de la Corona

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 14 i 21 de gener 
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 21 de gener
De 9 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 28 de gener
Tot el dia. Plaça Maluquer i Salvador

FIRA ABAC-GRA 
Brocanters, antiquaris i col·leccionistes 
Dissabte 28 de gener
De 9 a 14 h. Parc Firal

El mes de gener 
de 1982 es van 
incorporar les 
primeres dones al 
cos de la Policia 
Local de Grano-
llers. Van ser tres 
dones agents les 
qui van aprovar el concurs-oposició que va con-
vocar l’Ajuntament de Granollers per proveir 5 
places. A dia d’avui són 12 les dones que formen 
part de la Policia Local d’una plantilla total de 
90 efectius, poc més del 13 %.

35

FOTO: JOAN MAS GARCÍA / ARXIU 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS

La Xarxa de Centre Cívics ja té a punt la programació de la nova 
temporada, de febrer a juny. Algunes de les novetats són, dins de 
l’àrea de salut i creixement, un curs de mindfulness, dietes detox, 
i un curs d’agilitat mental i rendiment cognitiu per a joves i adults. 
Dins d’expressió i creativitat, es proposa un curs d’art floral ja-
ponès, sketching (pintura ràpida) i interiorisme low cost. A terra i 
fogons, trobarem un curs d’hamburgueses gurmet, cuina tailandesa 
i “Tocats pel dolç,” sobre tartalettes i lioneses. La gastronomia del 
carnaval i la quaresma també hi tenen el seu espai. A l’àrea de cul-
tura digital, hi ha informàtica bàsica i iniciació a Internet, i píndoles 
formatives d’una hora i mitja, per aprofundir coneixements sobre 
noves tecnologies. Per últim, dins de l’àrea de recursos, s’ofereixen 
cursos de creació d’ambients, d’elaboració de sabó i d’ordenar 
l’armari amb el mètode “Marie Kondo”. I si voleu practicar el fran-
cès, feu-ho mentre cuineu al curs Cuisinez en français.
Les inscripcions, del 16 de gener al 3 de febrer. Podeu consultar la 
programació sencera al web: www.granollers.cat/centrescivics

NOVA PROGRAMACIÓ 
ALS CENTRES CÍVICS 
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REPORTATGE

Un pressupost inversor que continua 
atenent els qui més ho necessiten

En el Ple del mes de novembre es 
va aprovar inicialment el pressupost 
municipal per al 2017 amb els vots a 
favor de PSC i Ciutadans; l’abstenció 
de CiU i ERC i l’únic vot contrari de 
la CUP. És un pressupost que creix 
gairebé un 5 % respecte l’any 2016, ja 
que es preveuen més ingressos per la 
millora de la situació econòmica i més 
transferències d’altres administracions. 
Les inversions sumen 8,9 milions 
d’euros, amb un increment de gairebé 
el 41 %. Alhora, continuen augmentant 
significativament els ajuts destinats a 
les persones que pateixen més la crisi. 

El pressupost de 2017 del grup Ajuntament de 
Granollers (80.739.344 euros) s’incrementarà 
un 4,9 % respecte l’any anterior en gran part 
per l’esforç inversor (+ 41 %) i l’augment de 
l’1,7 % en la despesa ordinària. La millora de la 
situació econòmica i l’increment de les aporta-
cions d’altres administracions fa preveure que 
l’Ajuntament disposarà de més ingressos. 
Aquest major pressupost no repercuteix a la 

butxaca de la ciutadania ja que no pugen els 
impostos i taxes que depenen de l’Ajuntament. 
Fins i tot l’IBIU, la principal font de recaptació 
municipal, es mantindrà congelat, tot i que el 
govern de l’Estat ha actualitzat el coeficient del 
valor cadastral, la base sobre la qual s’aplica 
l’impost. Per evitar que pugi un 4 % el rebut, 
l’Ajuntament reduirà el coeficient en la mateixa 
proporció. 

Amb ERC:

• Anàlisi de la tarifació social d’alguns impostos i taxes municipals. 
Preus diferents en funció dels ingressos familiars

• Elaboració d’un Pla estratègic d’acció social

• Anàlisi de les experiències de pressupostos participatius d’altres 
municipis per veure si es pot aplicar a Granollers

Amb Ciutadans:

• Aplicació de 150.000 euros de romanent de tresoreria de 2016 per a 
projectes de reactivació econòmica

Compromisos amb 
els grups municipals

La part nord del carrer de 
Girona es transformarà 
totalment amb les obres 
d’urbanització que comença-
ran el 2017 i seguiran el 2018
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L’Ajuntament no apujarà l’IBIU tot i l’increment que el 
govern de l’Estat havia previst per a aquest impost

Continuar ajudant a qui ho necessita

Pel que fa a les despeses que portarà a terme 
l’Ajuntament hi haurà una major dotació per 
al manteniment de la ciutat. En concret per a 
la neteja, recollida i tractament dels residus i 
per la millora del clavegueram, espais verds i 
instal·lacions esportives. 
A més, creixen significativament les partides 

El pressupost dedica 14 MEUR de despesa 
en educació:

• En el Centre d’Educació Especial 
Montserrat Montero; per a un programa 
d’activitats educatives en horari extraes-
colar per a alumnat d’ESO dels instituts 
públics; ajuts per a estades a l’estranger 
d’estudiants; ampliació de la formació per 
a nouvinguts...

Es gastaran 8,8 MEUR en cultura i esports:

• Per a més activitats a Roca Umbert i al 
Museu de la Tela

• Per al manteniment d’instal·lacions es-
portives

Una tercera part de la despesa corrent es 
destina a serveis socials i educació, entre 
les quals:

• Pla de xoc contra la crisi: 1,5 MEUR

• Pla d’habitatge (ajuts directes per a lloga-
ters i propietat): 229.000 €

• Atenció domiciliària, especialment per 
al col·lectiu de persones dependents: 
625.000 €

Manteniment de la ciutat, mobilitat i segu-
retat ciutadana representen un altre terç 
de la despesa:

• Neteja, recollida i tractament de residus: 
6,5 MEUR

• Clavegueram i espais verds: increment de 
114.000 euros, respecte l’any anterior

Cancel·lació anticipada de dos préstecs que
permetran disposar d’1,1 MEUR per invertir
en diferents projectes

Aposta per l’educació, 
la cultura, l’atenció 
social...

Previsió d’ingressos 2017

El pressupost 
de 2017 preveu 

importants 
dotacions per a 
la renovació del 
tram nord del c. 

Girona i el nou 
camp de futbol a 

Palou

Impostos

32,9 %

Concessions i 
ingressos per 
prestacions 
de serveis

21,8 %

Transferències 
d’altres 

administracions

36,7 %

Préstec per 
a inversions

8,5 %

L’atenció domiciliària a les 
persones dependents, una de 
les prioritats de la despesa 
del pressupost de 2017. S’hi 
destinaran 200.000 euros més 
que l’any passat
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relacionades amb la l’atenció domiciliària de 
persones dependents (+35,1 %) i es tornen a 
facilitar ajuts directes al lloguer i a la propietat 
per contribuir a garantir l’accés a l’habitatge, 
igual com es mantenen les mesures del Pla 
de xoc per acompanyar les persones que pitjor 
ho estan passant. Així, l’alcalde de Granollers 
Josep Mayoral recorda que “estem encara en 
plena crisi i això ha d’estar present en les políti-
ques públiques de l’Ajuntament”. 

Increment de les inversions

Les inversions, que sumen 8,98 MEUR, es 
finançaran amb fons d’altres administracions 
com els FEDER, la Diputació de Barcelona, o el 
Consorci Besòs-Tordera, entre d’altres i tam-
bé amb endeutament (vegeu el quadre adjunt 
amb les principals inversions). No obstant, 
l’Ajuntament també preveu finançar aquestes 
inversions amb part del romanent de tresoreria 
positiu de 2016, fet que permetrà deixar el deute 
a final de 2017 en la mateixa xifra que el 2016.
Les principals inversions són la transforma-
ció de la part nord del carrer de Girona, per a 
la qual es destina 1 MEUR; la construcció del 
nou camp de futbol a Palou (1 MEUR) i diver-
ses actuacions a Roca Umbert, entre les quals 
l’ampliació del viver d’empreses audiovisual, 
que passarà a tenir 3.000 m2, Aquestes empre-
ses es preveu que creïn 80 nous llocs de treball, 

El resultat positiu del pressupost de 2016 servirà per 
finançar una part de les inversions

• Renovació del tram nord del c. Girona:  1.000.000 MEUR (*) 

• Construcció nou camp de futbol a Palou:  1.000.000 MEUR (*) 

• Actuacions a Roca Umbert:  940.000 € (*)

• Inversions en escoles i instal·lacions esportives:  760.000 €

• Renovació de la xarxa de clavegueram:  635.800 €

• Adequació de l’Espai Motor:  500.000 € (*) 

• Passera sobre el riu Congost al camp de futbol de Palou: 300.000 €

• Reforma de la plaça Pau Casals:  300.000 €

• Millora dels serveis informàtics i telecomunicacions:  275.000 €

• Renovació de voreres i adequació de paviments:  250.000 €

• Arranjament de l’espai lateral del pavelló de Can Bassa:  200.000 € 

• Espais urbans:  200.000 €

• Adequació de Can Relats com a plaça 
 (av. Sant Esteve-c. Bisbe Grivé):  150.000 €

• Millores en les instal·lacions tècniques de la Policia Local: 140.000 €

• Ampliació de les voreres del c. Josep Carner:  120.000 €

• Material enllumenat públic:  100.000 €

• Programa Fem un jardí:  100.000 €

• Arbres i jardins:  100.000 €

• Inversions TAG i Centre Cultural de Granollers:  100.000 €

(*) Inversió plurianual

Llistat d’inversions pressupostades
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Manteniment de la ciutat, serveis socials i accés a 
l’habitatge prioritats en la despesa municipal 

Mobilitat 16 %

Urbanisme 
i habitatge

8 %

El Pla Director Urbanístic del Circuit de Barcelona-Catalunya co-
mençarà el seu desenvolupament amb la inversió d’1,8 milions 
d’euros que la Generalitat de Catalunya destinarà a la urbanització 
del sector de Torre Pardalera, repartit entre els termes de Montmeló 
i Granollers. Es tracta d’un espai de 28.000 m2 paral·lel a la recta del 
Circuit destinat a usos comercials i a oficines. 
El PDU pretén crear un pol activitats econòmiques relacionades amb 
el món del motor.
De la seva banda l’Ajuntament de Granollers destinarà 500.000 euros 
per a l’Espai Motor, el que ha de ser un espai cultural, tecnològic 
i d’innovació per a la cultura del motor i de la mobilitat que pretén 
assolir interès nacional i que també està obert a la inversió privada.

Passes per començar 
a urbanitzar el PDU del Circuit

la meitat en espais de cotreball i la resta en 
petites empreses. En aquests casos es tracta 
d’inversions que es porten a terme gràcies a la 
suma de pressupostos de diversos anys. 
A Palou es construirà el nou camp municipal de 
futbol que ha de substituir en un futur proper 
el camp del carrer de Girona, edificat el 1922. 
S’hi farà un camp de futbol 7 i un de futbol 11. 
Arquitectònicament es proposa la instal·lació 

d’una passarel·la elevada que permetria veure 
alhora els partits que es disputin en tots dos 
camps. A la altura del primer pis s’habilitarà un 
mirador que permetria gaudir del riu i del seu 
entorn, des d’on s’accediria a la graderia amb 
una capacitat aproximada de 800 espectadors. 
Aquesta actuació es completarà amb la cons-
trucció d’una passera sobre el riu Congost on 
actualment hi ha el gual del carrer Arquímedes.

Despesa total

Seguretat 5.254.098,90 6,5%

Activitat econòmica  3.343.831,70 4,1%

Educació 14.650.331,54 18,1%

Cohesió social  6.317.680,04 7,8%

Cultura i comunicació  8.170.950,48 10,1%

Infància i joventut  657.564,34 0,8%

Esports  3.522.967,05 4,4%

Manteniment i neteja  15.727.941,31 19,5%

Mobilitat 3.101.766,13 3,8%

Urbanisme i habitatge  1.987.054,29 2,5%

Despeses generals 18.005.159,00 22,3%
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Granollers mostra indicadors econòmics 
per a l’optimisme

Granollers va registrar el 2015 un incre-
ment d’assalariats, de nombre d’empreses i 
d’autònoms. Els assalariats han augmentat dels 
20.698 el 2013 als 23.654 el 2015; les empreses, 
de 2.308 el 2013 a les 2.389 el 2015; i els autò-
noms, de 3.717 el 2013 als 3.868 l’any 2015. 
A més, el sector empresarial genera 61.334 
euros per habitant i té una productivitat per em-
pleat de 236.691 euros, dades que situen Gra-
nollers clarament per sobre de la mitjana de les 
13 ciutats de la xarxa del Perfil de la ciutat, un 
grup de municipis que treballen anualment els 
mateixos indicadors i que són una eina per als 
governs per orientar les polítiques públiques. 
Els municipis de la xarxa del Perfil de la ciutat 

són Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Mollet 
del Vallès, El Prat de Llobregat, Rubí, Sabadell, 
Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Vic. To-
tes aquestes ciutats representen més del 16 % 
de la població de Catalunya. 
Respecte a la taxa d’atur registrat a Granollers 
de 2015 (16,3%) es percep una millora important 
respecte al 18,6% de 2013 però encara per sota 
del nivell que tenia el 2008, 12,6 %. El 51,9 % 
dels aturats de Granollers són més grans de 45 
anys. 
Els contractes indefinits sobre els totals han 
baixat de l’11,5% del 2014 al 10,1% de l’any 
2015. 
En matèria d’habitatge, el nombre de contrac-
tes de lloguer nous durant el 2015 a Granollers 
baixa per segon any consecutiu i el lloguer mitjà 
s’incrementa, tal com va passar l’any passat fins 
a apropar-se als 500 euros al mes. 
El preu mitjà de l’habitatge nou construït se 
situava el 2015 en 1.587 euros m2, indicador que 
continua baixant des de 2013.

Menys desnonaments

La xifra d’execucions hipotecàries per cada 
1.000 habitants, els desnonaments, ha baixat de 
forma important del 3,08 % de 2013 a l’1,25% 
de 2015, si es té en compte que la mitjana de 
Catalunya és de l’1,62% i la dels municipis de la 
Xarxa és de l’1,65%. Es tracta d’una dada que 
s’ha reduït a la meitat i que se situa per sota 
dels nivells de Catalunya i de municipis similars.
Pel que fa la violència de gènere, cal destacar el 
lleuger augment dels indicadors de delictes per 
violència de gènere per cada 1.000 habitants, 
que a Granollers puja de l’1,31 de 2013 al 2,01 
el 2015. No obstant, la xifra és menor que als 
municipis de la xarxa i de Catalunya, on la dada 
és de 2,29 i 3 casos per cada 1000 habitants, 
respectivament.
Respecte a la qualitat de l’aire de Granollers, 
els indicadors mostren que és millorable. Les 
partícules en suspensió PM10 (de diàmetre infe-
rior a les 10 micres) han superat en ocasions el 
màxim legal permès. 
Pel que fa a la demografia, Granollers té un 
comportament similar a la de la resta de muni-
cipis de la Xarxa: estancament i envelliment de 
la població i retrocés de la comunitat estrange-
ra, que el 2015 se situava en el 14 %. 

ACTUALITAT
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Set alumnes de cicles formatius de l’EMT es 
beneficiaran per primera vegada aquest curs 
de les beques Erasmus +. D’aquesta manera 
tindran la possibilitat de fer una estada forma-
tiva amb pràctiques a empreses europees al 
País de Gal·les, al Regne Unit. Seran 2 alumnes 
de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i 5 
alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior 
(CFGS). El compromís del centre és ampliar 

L’EMT s’afegeix al programa Erasmus + per 
facilitar els intercanvis internacionals a l’FP

aquests projectes de mobilitat internacional 
per millorar la competitivitat i ocupabilitat dels 
alumnes dins dels mercat laboral i ajudar-los a 
adquirir noves competències i habilitats lingüís-
tiques.
L’estudiant rep la beca que permet finançar 
el viatge fins al país d’acollida, els desplaça-
ments interns, la manutenció durant l’estada a 
l’estranger i la preparació lingüística.

Beques també al Vallbona i l’Educem

A Granollers també disposaran d’aquestes 
mateixes beques per a cicles formatius, l’Institut 
Carles Vallbona i l’Educem. L’Institut Carles 
Vallbona desplaçarà 3 alumnes de grau mitjà 
que aniran a Albertville (França) i vuit alumnes 
de grau superior. L’Educem disposarà de sis 
beques per a l’alumnat de CFGS. 
A principis d’aquest any, un grup de treball del 
Consell de la Formació Professional decidirà la 
destinació dels ajuts municipals (9.000 euros) 
que complementaran les beques Erasmus + per 
als alumnes de cicles de grau superior, per tal 
d’equiparar-les a les de grau mitjà, més ben 
dotades. 

La mobilitat internacional 
dels estudiants de formació 
professional els dóna un plus 
en la seva experiència

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, 
d’acord amb el Programa “Joves per l’ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, modificada per l’Ordre EMO/254/2015”

MÉS INFORMACIÓ: 

GRANOLLERS MERCAT
Servei de Promoció Econòmica
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

• CURS D’INICIACIÓ A LA MECÀNICA DE VEHICLES
 Març, abril i maig (pendent de confirmació) / 300 hores

• PRÀCTIQUES A EMPRESES 
 Juliol

• TUTORIES: treballar objectiu professional

Granollers Mercat obre una nova convocatòria del projecte Joves per l’ocupació adreçat a 20 joves, d’entre 16 i 25 anys, prioritàriament de Grano-
llers, que hagin superat els estudis d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o la prova d’accés de Grau Mitjà, que no tinguin estudis postobliga-
toris finalitzats (Grau Mitjà, Grau Superior, Batxillerat) i que tinguin interès formatiu en la mecànica de vehicles. Cal estar inscrit a la Garantia Juvenil

PROJECTE JOVES PER L’OCUPACIÓ 2017

SESSIÓ INFORMATIVA: 26 DE GENER DEL 2017 A LES 10 H
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• Participació oberta a tothom a partir dels 16 anys

• Premi de 450 euros al millor disseny i 450 euros al millor relat, subjecte a 
retenció en concepte d’IRPF

• El tema del certamen literari i del concurs de cartells és la igualtat de gènere

• Presentació d’originals, fins al 3 de febrer de 2017, ambdós concursos. 

• Bases dels concursos consultables a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), c. 
Sant Josep, 7, al Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), c. del 
Portalet, 4, 4a. planta i a: www.granollers.cat/igualtat

8 DE MARÇ DE 2017
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

CONCURS DE
CARTELLS
I CERTAMEN LITERARI
de dona a dona

12a EDICIÓ

El programa Afis pediàtric, premiat 
per promocionar l’activitat física i la 
salut entre els més joves

Dos programes municipals de promoció de la salut i els hàbits saluda-
bles, Afis pediàtric i We Love Eating, han estat reconeguts amb diferents 
premis els últims mesos. El darrer ha estat aquest mes de desembre, 
en el marc de la 1a edició dels Guardons de l’Esport 2016, organitzats 
per la Fundació Privada Catalana per a l’Esport. Afis pediàtric ha estat 
reconegut com a “iniciativa o projecte educatiu que, a través de la pràc-
tica esportiva de lleure i l’activitat física, cerca la formació integral de 
la persona i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, sobretot, 
del col·lectiu infantil.” Els guardons es lliuraran a mitjans de febrer a la 
vintena de premiats d’enguany de les diferents categories. Aquest és el 
segon premi que rep el programa Afis pediàtric, que al novembre va ser 
reconegut amb un accèssit per l’Agència de Salut Pública de la Genera-
litat de Catalunya, als premis PAAS, Pla integral per prevenir l’obesitat 
i promoure la salut. La iniciativa We Love Eating, un programa europeu 
desenvolupat els anys 2014-2015, també va ser premiat per promoure es-
tils de vida saludables entre col·lectius determinats. Afis pediàtric és un 
programa impulsat pels servis municipals de Salut Pública i Esports, i els 
serveis de Pediatria de l’ICS. Ara se n’està fent la 3a edició i hi participen 
22 infants amb sessions setmanals d’activitat física, i formació en nutrició 
i reforç de les conductes saludables, individual i familiar. 

Un vi que reconeix el 
paper dels ratpenats 

El Celler Credo i el Museu de Ciències Natu-
rals de Granollers han presentat el vi blanc 
Ratpenat, una iniciativa que vol conscienciar 
del paper vital dels ratpenats a l’ecosistema. 
El 60 % dels beneficis d’aquest vi, ecolò-
gic i biodinàmic, es destinen al projecte de 
recerca i conservació del ratpenat a la vinya, 
liderat per l’àrea d’investigació de quiròpters 
del Museu de Ciències Naturals de Grano-
llers i l’equip d’enologia de Celler Credo.
Els últims estudis evidencien que la presèn-
cia de ratpenats ha disminuït per l’abús de 
tractaments amb insecticides químics al 
camp i l’eliminació dels seus refugis.
Els ratpenats són insectívors que poden 
depredar l’equivalent a la meitat del seu pes 
d’insectes cada nit. Científicament anome-
nats quiròpters, esdevenen uns grans aliats 
per al control de plagues d’insectes a través 
de la seva integració a l’hàbitat de la vinya.
El Celler Credo ha rebut el reconeixement 
Respon.cat al programa empresarial am-
biental de col·laboració per aquest projecte 
del vi Ratpenat.
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Joan Garriga i Andreu (la Garriga, 1945) i Olga 
Pey i Rufí (Granollers, 1938) van rebre en una 
Sala Francesc Tarafa plena de gent la Medalla 
de la Ciutat de Granollers que reconeixia les 
seves trajectòries respectives. 

Joan Garriga i Olga Pey reben 
la Medalla de la Ciutat 2016

Comencen les obres de la vorera nord 
del carrer de Vinyamata
Després de Reis començaran les obres d’ampliació de la vorera nord 
del carrer d’Agustí Vinyamata, entre el passeig de la Muntanya i el 
carrer de Girona. Per aquest motiu quedarà tallada al trànsit la sortida 
de vehicles des del carrer Tetuan cap al carrer d’Agustí Vinyamata. Les 
obres tenen una durada aproximada de tres mesos i mig.
S’actuarà en un total de 210 metres lineals amb l’objectiu d’incremen-
tar l’espai disponible per al vianant, afavorir-ne l’accessibilitat i aug-
mentar-ne la seguretat. 
Aquest tram de carrer té una alta intensitat de pas, tant de vianants 
com de vehicles. Per tant, la vorera nord passarà a tenir 4,3 m de 
mitjana i mantindrà l’aparcament en filera, mentre que a la vorera sud, 
l’aparcament es canviarà de bateria a filera. Amb aquesta renovació el 
carrer tindrà 44 places d’aparcament, 13 menys que fins ara. Els carrils 
de circulació de vehicles mantindran l’amplada.
A més, es crearan orelleres en els passos de vianants per millorar la 
visibilitat entre vehicle i vianant. També es farà un nou pas de vianants 
al costat est del pont i el pas de vianants existent a la cruïlla amb el 
carrer de Tetuan es farà elevat, per garantir l’accessibilitat, fer reduir la 
velocitat dels vehicles i afavorir la visibilitat, a l’hora d’accedir al carrer 
de Vinyamata. 

A Joan Garriga, historiador, advocat i inves-
tigador, se li va reconèixer la divulgació de 
les conseqüències de la Guerra Civil i de la 
repressió franquista a Granollers i comarca, 
mitjançant la defensa de les víctimes i a través 
dels seus llibres i publicacions. Es va distingir 
també el seu paper actiu en la preservació de 
la memòria històrica d’aquest període i del 
bombardeig de Granollers, on va fer noves 
aportacions sobre l’autoria d’aquest luctuós 
fet i va ser un dels promotors de la seva com-
memoració.
Olga Pey va ser distingida per la seva activitat 
cívica i cultural i, en especial, la seva dedica-
ció de més trenta anys en el teatre amateur a 
Granollers, primer a Quatre per Quatre i des-
prés a Acte Quatre, reconeguda amb diversos 
guardons. A més, se li va reconèixer també la 
seva col·laboració amb la parròquia de Sant 
Esteve, que encara continua; amb Oncovallès 
i amb el Centre d’Educació Especial Montser-
rat Montero, on va posar a disposició la seva 
experiència teatral com a eina terapèutica i en 
el servei de lectura Bibliosalut, per acompan-
yar malalts i familiars a l’Hospital General de 
Granollers.
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L’Ajuntament de Granollers t’ofereix ORIENTACIÓ LABORAL I FORMACIÓ GRATUïTA 
amb un plantejament flexible en funció dels teus interessos i necessitats 
formatives. 

ORIENTACIÓ
• Tutories individuals i grupals d’orientació i d’acompanyament en el procés de 

recerca de feina

FORMACIÓ en:
• Auxiliar de cuina (200 hores) (150 teòrica + 50 pràctiques en empresa)
• Control d’accessos (60 hores)
• Carnet Carretoner/a (24 hores) 
• Especialista en Neteja (100 hores) (50 teòrica + 50 pràctiques en empresa)
• Informàtica I. Alfabetització digital (40 hores)
• Informàtica II. Iniciació a la informàtica nivell usuari (40 hores)
• Habilitats socials. (36 hores) 

POSSIBILITAT DE FER PRÀCTIQUES NO REMUNERADES EN EMPRESES

On?
Masia Tres Torres. C. de les Tres Torres, 18-20. Granollers
93 861 13 90 /  feinagm@ajuntament.granollers.cat

Quan?
En diferents períodes al llarg de tot l’any 2017

Com?
Fes la preinscripció al Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Granollers. Masia 
Tres Torres (C. de les Tres Torres, 18-20, de Granollers), en horari de 8.30 h a 14.30 
h, de dilluns a divendres.
Et trucarem per a una sessió informativa.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el 
marc del Projecte Treball als barris. Projecte cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo 
Estatal

Vius al barri Congost?

Projecte

PONTS A LA FEINA
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Granollers, conjuntament amb Castelló de la Plana, Tarragona, Lleida 
i Badalona conformen la candidatura que aspira acollir el Campionat 
del Món d’Handbol Femení de 2021, i que competeix amb Hongria. Dos 
inspectors de la IHF, Milan Petronijevic i Predrag Pavicevic han visitat 
el Palau d’Esports de Granollers. “Una instal·lació amb molta tradi-
ció, que el 2013 ja va complir totes les demandes de la IHF. Si poden 
mantenir el nivell d’organització i fer alguns canvis estem segurs que 
compliran els estàndards”, ha dit l’inspector, Petronijevic. De la seva 
banda, el gerent del Club Balonmano Granollers, Pep Blanchart, ha 
explicat que “seria importantíssim que Granollers pogués acollir aquest 
campionat. Poques ciutats que no siguin capital d’estat poden presumir 
d’haver acollit una olimpíada i un mundial”. La resolució de quin país 
acollirà el Mundial es coneixerà a final d’aquest mes, en el decurs de la 
celebració del Mundial d’Handbol masculí que es disputarà a França.

La Federació Internacional d’Handbol inspecciona el Palau 
d’Esports amb vista al Mundial d’Handbol femení de 2021

Diverdivendres és la nova programació familiar 
de la Xarxa de Centres Cívics. Un divendres al 
mes, hi haurà espectacles, concerts, tallers... 
adreçats als nens i nenes, i els pares, mares i 
grans que els acompanyin. La programació, que 
inclou 7 activitats de gener a juliol, es presen-
tarà el divendres 20 de gener, de 17 a 20 h, a la 
plaça de Maluquer i Salvador. I per donar-la a 
conèixer, es proposa una tarda de jocs de fusta 
gegants per a tota la família. 

DiverDivendres, la nova programació 
familiar de la Xarxa de Centres Cívics 

El segon DiverDivendres serà el dia 17 de febrer 
al Centre Cívic Can Gili. Sota el títol DiverCuina, 
la cuinera Elena Matencio conduirà un taller de 
llaminadures naturals i saludables: cakes, piru-
letes de xocolata, broquetes de fruita... 
(per participar-hi, cal apuntar-se abans, al 
telèfon 93 849 90 45; se’n faran dues sessions, a 
les 17.30 i a les 19 h). A la sessió DiverPetits el 
divendres 17 de març (Centre Cívic Can Bassa, 
17 h), l’animadora Maira Cortés farà cantar i ju-
gar amb la música els més petits, de 3 a 6 anys 
(també cal fer inscripció prèvia, tel. 93 870 62 
03). El divendres 21 d’abril (pl. de Sant Miquel, 
17 h), els protagonistes seran Jamaikids, un 
duet que farà ballar i cantar a través d’un viatge 
per la música jamaicana. 

La darrera sessió, DiverBombolles

A DiverCiència, el divulgador científic Dani Jimé-
nez, del programa de televisió Dinàmiks, propo-
sarà tallers de química sorprenents (19 de maig, 
Centre Cívic Nord, 17 h). Les talleristes Núria 
Güell i Anna Obón conduiran la sessió DiverCrea 
(16 de juny, pl. de Joan Oliver, 17.30 h), per a 
tots els infants amb ganes de dibuixar, crear, 
construir... El darrer DiverDivendres del curs 
serà una tarda lúdica en què els infants podran 
jugar amb bombolles de sabó gegants, canó de 
bombolles... (21 de juliol, pl. de Joan Oliver,18 h). 
Totes les activitats són gratuïtes. 
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6 de gener Divendres REIS
14 d’abril Divendres DIVENDRES SANT
17 d’abril Dilluns DILLUNS DE PASQUA FLORIDA
1 de maig Dilluns FESTA DEL TREBALL
26 de maig Divendres L’ASCENSIÓ. Festa local
24 de juny Dissabte SANT JOAN
15 d’agost Dimarts L’ASSUMPCIÓ
1 de setembre Divendres FESTA MAJOR. Festa local
11 de setembre Dilluns DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
12 d’octubre Dijous FESTA NACIONAL D’ESPANYA
1 de novembre Dimecres TOTS SANTS
6 de desembre Dimecres DIA DE LA CONSTITUCIÓ
8 de desembre Divendres LA IMMACULADA
25 de desembre Dilluns NADAL
26 de desembre Dimarts SANT ESTEVE

CALENDARI 
DE FESTES 
PER A L’ANY 
2017

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

27
De 9 a 14 h . Empresa i emprenedoria
Com obrir una franquícia?
Tipus, mercat, escollir la franquícia, 
el contracte...
Granollers Mercat

30
De 9 a la 15 h. Formació bonificable 
de 15 hores
Captació de nous clients: el venedor 
“marine”
Cambra de Comerç de Barcelona

31
De 9.30 a 13.30 h. Formació de 8 h. 
Empresa i emprenedoria
De professió emprendor/a: augmenta 
la teva confiança i guanya impuls en 
obtenir resultats
Treiem el millor de nosaltres mateixos
Granollers Mercat

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

16 
De 9 a 15 h. Formació bonificable 
de 6 hores
Tancament comptable i fiscal de 
l’exercici anual 
Cambra de Comerç de Barcelona

17
De 9 a 14 h. Formació bonicable 
de 15 hores
Eines avançades d’excel
Cambra de Comerç de Barcelona

19
De 9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

20
9 h. Jornada
DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ
La resolució extrajudicial dels conflictes 
en l’àmbit de les relacions empresarials
Cambra de Comerç de Barcelona

23 
De 9 a 13 h. Formació bonificable 
de 16 hores
Community Manager
Cambra de Comerç de Barcelona

26 
De 9 a 14 h. Formació bonificable 
de 8 hores
Documents que ha de conèixer un 
exportador/importador, i la seva gestió
Cambra de Comerç de Barcelona

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

Gener 2017

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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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIUMENGE 1

19 h Teatre Auditori de Granollers 
Teatre. Els Pastorets de Josep M. Folch 
i Torres, a càrrec dels Amics dels Pasto-
rets de Granollers
Col·labora: Agrupació Sardanista de 
Granollers

DIVENDRES 6

18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb Pere Rico
Entrada gratuïta per a socis. Preu entrada 
no soci: 10 € amb una consumició

DISSABTE 7

13 h Centre Cívic Palou
Festes de Sant Julià de Palou. Vermut i a 
la tarda Quinto de Nadal
Organitza: AV Sant Julià de Palou

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Els Pastorets de Josep M. Folch 
i Torres, a càrrec dels Amics dels Pasto-
rets de Granollers
Col·labora: Agrupació Sardanista de 
Granollers

DIUMENGE 8

18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb Sheila
Entrada gratuïta per a sòcis. Preu entrada 
no soci: 10€ amb una consumició

DILLUNS 9

9 h GRA. Equipament juvenil
Inscripció oberta al Gra d'Or. Concurs 
de curmetratges i projectes audiovisuals 
de Granollers amb diferents categories. 
Termini de presentació dels treballs: 3 
de febrer de 2017 a les 14 h a l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà. La gala se celebrarà 
el 14 de febrer de 2017
Info i bases: www.grajove.cat

15 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil: La vida 
d'Antoni Gaudí, amb Carme Ballús.
Més informació i inscripcions a la 
Biblioteca Roca Umbert
Col·labora: Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística del Vallèrs Oriental

Novetats a les Biblioteques!
 
Coincidint amb l’inici d’any les biblioteques de Granollers presenten 
algunes novetats destacables en l’àmbit de la lectura. A la Biblioteca 
Can Pedrals s’inicia un club de lectura i cuina, amb el títol Reduccions, a 
càrrec dels cuiners vallesans Fermí Puig i Pep Salsetes. 
La Biblioteca Roca Umbert, amb la col·laboració de la Universitat Po-
pular de Granollers, proposa el cicle de conferències temàtiques El Fil 
de la Història... la Revolució Industrial amb l’historiador Diego Valverde, 
que resseguirà el fil de la revolució industrial a Europa, passant per 
Espanya i Catalunya, fins arribar al Vallès Oriental, Granollers i Roca 
Umbert.
A més, les biblioteques de Granollers posen en marxa el projecte DEBAT 
A BAT. LLEGIR, LLEGIR.SE, adreçat a joves de 12 a 16 anys, on a través 
dels àlbums il·lustrats es donen la mà l’art, la literatura i la filosofia. Es 
tracta de Debat a Bat. Llegir, Llegir-se. 
Més informació i inscripcions a:
www.granollers.cat/inscripcionsbibioteques

Universitat Popular de Granollers
Fins al 9 de gener està oberta la matrícula per inscriure’s al segon tri-
mestre de la Universitat Popular de Granollers. 
Trobareu tota la informació de matèries, professors i horaris a la pàgina 
web www.upg.cat 
Algunes matèries tenen places limitades que es cobriran per ordre 
d’inscripció.
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DIMARTS 10

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. “Contes que fan plorar 
de riure”, amb Sandra Rossi
Activitat recomanada a infants a partir de 
3 anys

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries
Assamblea general: Les orquídies del 
Montseny, amb Meritxell Maymó
Organitza: AGEVO

21 h Escola de teatre Arsènic
Portes obertes de Swing

DIMECRES 11

17.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada sobre autoregulació i confiança. 
Activitat oberta i gratuïta. No cal inscrip-
ció prèvia
Organitza: Entremares (grup de criança) 
entremares.granollers@gmail.com
Col·labora: www.llunadellum.com

18 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Tires per la pau. Premi Especial Foment 
de la pau del Premi Escobar de Còmic i 
Il·lustració

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia: 'Els miserables' de Víctor 
Hugo (1a sessió). Club de lectura dinamit-
zat per Montserrat Lorente
Més informació i inscripcions a la Biblio-
teca Can Pedrals

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil: El meca-
noscrit del segon origen amb Carme Ba-
llús. Club de lectura adreçat a persones 
interessades a llegir i comentar literatura 
escrita en català
Més informació i inscripcions a la Biblio-
teca Roca Umbert
Col·labora: Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística del Vallèrs Oriental

DIJOUS 12

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
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers. 
Més informació i inscripció (gratuïta), per 
telèfon o per correu electrònic (93 842 
67 37 / 93 842 67 62, arxiu@ajuntament.
granollers.cat)
Col·labora: Arxiu Municipal de Granollers

18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Un cafè de l’òpera, amb 
Anna Maria Piera. Presentació de l'obra 
De Vivaldi a Piazzola a càrrec d'Anna Maria 
Piera

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks: Cleopatra and the ancient 
world. Conversa en anglès a la biblioteca. 
Dinamitza i col·labora: Cambridge School 
Cal fer inscripció prèvia a la Biblioteca 
Roca Umbert. Per a majors de 18 anys

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Inauguració de l'exposició de fotografies 
de la Mitja Marató. De la fotògrafa Sandra 
Blasco. L'exposició es podrà visitar fins 
l'11 de febrer

20 h Escola de teatre Arsènic. 
Portes obertes de Swing
Entrada gratuïta

DIVENDRES 13

17.30 h i 18.30 h Museu de Granollers - 
Ciències Naturals
Taller “Insectes i aranyes a les vostres 
mans!”
Menors de 12 anys: 1 euro, adults: 3 
euros. Places limitades. Reserva: una 
setmana abans

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Com reduir l'estrès amb min-
dfulness” a càrrec de Javi Lucas (Instruc-
tor de Mindfulness-MBSR)

18 h Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors. Club de lectura adreçat 
a joves de 12 a 16 anys. Més informació a 
la Biblioteca Roca Umbert

19 hCentre Cultural
Cinema en versió original. Médecin de 
campagne de Thomas Lilti

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre Argelagues, de 
Gemma Ruiz

19.30 h Centre Cívic Nord
Trobada mensual social i fotogràfica: 
Il·lumina’t
Activitat gratuïta
Més informació: www.afjaumeoller.cat
Organitza: Associació Fotogràfica Jaume 
Oller

22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Médecin de 
campagne de Thomas Lilti

DISSABTE 14

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda. “Ai quin fred!", amb Anna 
Farrés. Sessió dedicada a infants de 0 a 
15 mesos
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca a 
partir de 15 dies abans a www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques
Places limitades

17.30 h, 18.15h (sessions familiars) i 19h 
Museu de Granollers - Ciències Naturals
Planetari de gener de 2017, “El màgic cel 
d'hivern”
Preu menors de 12 anys 1 €. Adults: 3 € 
Places limitades
Reserves a partir del 2 de gener 

19.30 h Centro Cultural Andaluz de Gra-
nollers
Visita de El Centro Sabor Andalúz. Amb 
actuacions de flamenc, zumba i balls de 
saló. Hi haurà entrepans i beguda
Entrada lliure

20 h GRA. Equipament juvenil
Concert de Lluna Plena. 
Nits musicals amb grups de Granollers i 
comarca cada dissabte de lluna plena
Entrada gratuïta. Org.: ASGRAM

21 h Teatre de Ponent
Teatre Bearn. Cia. Teatre de Ponent
Preu: 12 €

23 h Casino de Granollers
Festa de Country
Entrada gratuïta per a socis. Preu entrada 
no soci: 7 € amb una consumició

DIUMENGE 15

12 h Museu de Granollers
Taller d'art olfactiu. “L'univers de les 
olors”, a càrrec de Montse Cuadradas
Activitat gratuïta

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar de música clàssica. El 
gran ball de la música clàssica, Orquestra 
de Cambra de Granollers
Edat recomanada: a partir de 5 anys
Preu: 3 €

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

19 h Teatre de Ponent
Teatre Bearn Cia. Teatre de Ponent
Preu: 12 €
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19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Médecin de 
campagne de Thomas Lilti

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. De Vivaldi a Piazzolla. 
Amb l'Orquestra de Cambra de Granollers
Venta d'entrades: www.koobin.com/gra-
nollers/vivaldipiazzola

DILLUNS 16

16 h A tots els centres cívics de la ciutat
Inscripcions obertes als cursos del 2n 
quadrimestre 
Inscripcions fins al dia 3 de febrer a
www.granollers.cat/centrescivics_inscrip-
cions o de manera presencial a qualsevol 
dels centres cívics de la ciutat

17 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil: Portes 
endins, de Carme Ballús. Adreçat a per-
sones interessades a llegir i comentar 
literatura escrita en català
Més informació i inscripcions a la Biblio-
teca Roca Umbert
Col·labora: Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística del Vallès Oriental

18.30 h Teatre Auditori de Granollers.
Club de lectura - Llegir el teatre, En la 
solitud dels camps de cotó, de Bernard-
Marie Koltès, amb Francesc Viñas
Més informació a la Biblioteca Can Pe-
drals

DIMARTS 17

11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Trobada. Ajuda’ns a identificar fotografies 
antigues de Granollers. Grup de treball de 
l’Arxiu Municipal
Més informació i inscripció (gratuïta), per 
telèfon o per correu electrònic (93 842 
67 37 i 93 842 67 62, arxiu@ajuntament.
granollers.cat)
Col·labora amb l'Arxiu

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. Cer-
vantes i el Quixot, amb Montse Lorente, 
Catedràtica de Llengua i Literatura
Organitza: AGEVO

19 h Biblioteca Can Pedrals
Xerrada i presentaciódel club de lectura 
i cuina “Reduccions”. Els anys d'or de la 
cuina catalana, amb el cuiner Fermí Puig
Més informació i inscripcions a la Biblio-
teca Can Pedrals i a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

20 h Centre Cultural
Dimarts singulars. Ahora sí, antes no de 
Hong Sang-soo. Versió original en coreà 
subtitulada 

DIMECRES 18

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda, "Ai quin fred!", amb Anna 
Farrés
Sessió dedicada a infants de 0 a 15 mesos 
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca a 
partir de 15 dies abans a www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques
Places limitades

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

18 h Museu de Granollers - Ciències 
Naturals
Xerrada “Els trastorns alimentaris: hi ha 
forma de poder prevenir-los?”amb Sònia 
Pitarch

DIJOUS 19

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
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers
Més informació i inscripció (gratuïta), per 
telèfon o per correu electrònic (93 842 
67 37 / 93 842 67 62, arxiu@ajuntament.
granollers.cat)
Col·labora: Arxiu Municipal de Granollers

18 h Fundació Oncovallès
Xerrada “Coach d'estil de vida saludable 
i cuina natural Holística” a càrrec de la 
Coach-Terapèuta Holística Maria Molina

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de novel·la. Carol, de 
Patricia Higsmith. Dinamització a càrrec 
de Maite Roldán
Més informació a la  Biblioteca Roca 
Umbert

20.30 h GRA. Equipament juvenil
La casa del músic. Jam session, porta el 
teu instrument i participa a la jam de cada 
tercer dijous de mes
Entrada gratuïta. No cal inscripció prèvia
Org.: ASGRAM

DIVENDRES 20

17 h Plaça de Maluquer i Salvador
DiverDivendres, presentació de la tempo-
rada, amb jocs de fusta gegants per a tota 
la família. Activitat gratuïta
Organitza: Xarxa de Centres Cívics
Col·labora: Festa i Fusta

17.30 h i 18.30 h Museu de Granollers - 
Ciències Naturals
Taller “Insectes i aranyes a les vostres 
mans!” 
Menors de 12 anys: 1 euro, adults 3 euros
Places limitades
Reserva: una setmana abans

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

18 h GRA. Equipament juvenil
Karaoke: Let’s sing together!
Activitat oberta i gratuïta
Més info a, www.grajove.cat

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “La biografia humana. Enfocant 
el fons del nostre món interior”, a càrrec 
de Montserrat Montané, mestra formada 
en Pedagogia Waldorf, Treball Biogràfic i 
Artteràpia

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Everybody 
Wants Some!!, de Richard Linklater

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert d’hivern. Mostra el teu 
talent dalt d'un escenari. Acció adreçada 
a joves de 12 a 30 anys de Granollers i la 
comarca
Entrada gratuïta
Més info i inscripcions fins un dia abans 
de l'activitat a, www.grajove.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La fortuna de Sílvia de Josep Maria 
de Sagarra
Venta d'entrades: www.koobin.com/gra-
nollers/lafortunadesilvia

22 h Centre Cultural
Cinema en versió original Everybody 
Wants Some!!, de Richard Linklater
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DIMECRES 25

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda "Ànima...abraçades!", 
amb Montse Dulcet. Sessió dedicada a 
infants de 16 a 36 mesos 
Inscripció prèvia a la biblioteca a partir de 
15 dies abans. Places limitades

DIJOUS 26

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
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers. 
Més informació i inscripció (gratuïta), per 
telèfon o per correu electrònic (93 842 
67 37 / 93 842 67 62, arxiu@ajuntament.
granollers.cat)
Col·labora: Arxiu Municipal de Granollers

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! de 8 a 12 anys amb Cambrid-
ge School. Practica l'anglès jugant!
Cal fer inscripció prèvia a www.grano-
llers.cat/inscripcionsbiblioteques a partir 
de 15 dies abans de l'activitat

19 h Biblioteca Roca Umbert
Escampant els versos. Compartim la 
lectura Ancortage, de Míriam Cano, dina-
mitzat per Joan Gener, activista cultural.
Us podeu informar del funcionament del 
taller a la Biblioteca Roca Umbert

20 h Museu de Granollers
Ponència “La infinitat de pobles que 
aplega: pobles i identitats locals al Vallès 
d’ahir i d’avui”. A càrrec de Diego Sola

DIVENDRES 27

17.30 h i 18.30 h Museu de Granollers - 
Ciències Naturals
Taller “Insectes i aranyes a les vostres 
mans!” 
Menors de 12 anys: 1 euro, adults: 3 
euros
Places limitades
Reserva: una setmana abans

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors 9/11. Club de lectura infan-
til de 9 a 11 anys

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time, hora menuda en anglès 
"Welcome to the jungle". Dinamització i 
col·laboració a càrrec de Kids and Us
Cal fer inscripció prèvia 15 dies abans de 
la sessió a www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques
Places limitades

DISSABTE 21

10 h Museu de Granollers
Taller de creació i edició de projectes 
fotogràfics “De la fotografia al llibre”.
Adreçat persones a partir de 15 anys.
Consta de dues sessions de 4 hores cada 
una. Dissabtes 21 i 28 de gener de 2017. 
Activitat gratuïta, vinculada a l'exposició 
Fotollibres. Aquí i ara
A càrrec d'A BAO A QU

22 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Jam de Swing
Punxa: Bigpotters
Organitza: LindyFrog

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. 
"Exploaradors! Per terra..." amb Glòria 
Gorchs
Sessions de lectura i experimentació per 
a famílies a partir d'àlbums il·lustrats. 
Pensat per a infants a partir de 5 anys. 
Cal fer inscripció prèvia a partir de 15 dies 
abans de l'activitat

17.30 h, 18.15h (sessions familiars) i 19h 
Museu de Granollers - Ciències Naturals
Planetari de gener de 2017, “El màgic cel 
d'hivern”
Preu menors de 12 anys 1 €, adults: 3€ 
Places limitades
Reserves a partir del 2 de gener

19.30 h Centro Cultural Andaluz de Gra-
nollers
Visita de El Centro de Palau de Plegamans 
Amb actuacions de flamenc, zumba i balls 
de saló
Hi haurà entrepans i begudes
Entrada lliure

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música. Enric Verdaguer en concert. Pre-
sentació de Moonstruck
Venta d'entrades: www.koobin.com/gra-
nollers/enricverdaguer  

21 h Teatre de Ponent
Espectacle Cambalache amb Dani Pérez, 
guanyador de “El club de la Comedia”. 
Preu: 12€

22 h Nau B1
Concert amb ’77 + Grassland Sinners 
Venta d'entrades:  www.rocaumbert.com/
naub1

22.30 h Casino de Granollers
Festa de sevillanes. Passarela flamenca 
a carrec de la firma Entrelunares. Actua-
ció en directe i ball.
Entrada gratuïta per a sòcis. Preu entrada 
no soci: 7 € amb una consumició

DIUMENGE 22

10 h Plaça de la Corona
Pedala dels Barris Itinerari urbà amb 
bicicleta que passarà per algun punt em-
blemàtic dels diversos barris de la ciutat.
Inscripcions a les 10 i sortida a les 10:30. 
Sortida i arribada a la Plaça de la Corona. 
Recomanat a partir de 8 anys

11 h Museu de Granollers
Itineraris de la ciutat: “Granollers, mo-
dernista i noucentista”
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 Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d’Espectacles Infantils, La rate-
ta que escombrava l’escaleta de Festuc 
Teatre
Edat recomanada: a partir de 2 anys

18 h Casino de Granollers
Ball social, amb Tovares
Entrada gratuïta per a sòcis. Preu entrada 
no soci: 10 € amb una consumició.

19 h Teatre de Ponent
Espectacle Cambalache, amb Dani Pérez, 
guanyador de El club de la Comedia
Preu: 12 €

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Everybody 
Wants Some!!, de Richard Linklater

DILLUNS 23

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura “Quatre peces teatrals" 
d'Anton Txèkhov,  amb Francesc Viñas, 
professor de literatura

DIMARTS 24

18 h Biblioteca Roca Umbert
Cicle de conferències de temàtica his-
tòrica. “El fil de la història. La Revolució 
Industrial” a càrrec de Diego Valverde.
Cal fer inscripció prèvia
Més informació a la Biblioteca Roca 
Umbert

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “Albert 
Einstein, La llum i l'univers” amb Xavier 
Roqué, professor d’Història de la Ciència, 
UAB
Organitza: AGEVO

17.30 h Av. del Parc, 9, 3a
Inaguració del nou local de  El Casal del 
Mestre i xerrada “Escola nova 21: Una 
mirada crítica” a càrrec de Xavier Díez, 
escriptor, professor i historiador
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21 h Centre Cívic Nord
Sopar-espectacle amb el grup Implicadas
Més informació i venda de tiquets, al Cen-
tre Cívic Nord (93 840 60 69)
Organitza: AV Hostal - Comissió PA

22 h Nau B1
Concert Mazoni + El petit de Cal Eril
Venda d'entrades a www.rocaumbert.
com/naub1

23 h Casino de Granollers
Festa de salsa
Entrada gratuïta per a socis. No soci, 
consumició obligatòria

DIUMENGE 29

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d’Espectacles Infantils Cuac de Txo 
Titelles
Edat recomanada: a partir de 2 anys

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

19 h Teatre de Ponent
Teatre Tres sombreros de copa Cia. Teatre 
de Ponent
Preu: 12 €

19 h Centre CulturalCineclub
Cinema en versió original. Regreso a casa 
de Zhang Yimou

DIMARTS 31

11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Trobada. Ajuda’ns a identificar fotografies 
antigues de Granollers. Grup de treball de 
l’Arxiu Municipal
Més informació i inscripció (gratuïta), per 
telèfon o per correu electrònic (93 842 
67 37 i 93 842 67 62, arxiu@ajuntament.
granollers.cat)
Col·labora amb l'Arxiu

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “La 
Mitja Marató” 
Organitza: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. "Utopies 
modernes",amb els  professors de filoso-
fia Mariano Fernández i Fèlix Rabal
Inscripcions obertes a www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques

20 h Centre Cultural
Dimarts singulars Night and the City de 
Jules DassinVersió original en anglès 
subtitulada

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “The wind cries Mary” a càrrec 
de Isidre Oller Pociello (activista cultural 
i escriptor)

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors 9/11. Club de lectura infan-
til de 9 a 11 anys

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar música clàssica: “Els 
trios de trompa de Brahms i Ligeti”, amb 
Javier Bonet.
Recomanat a partir de 5 anys.
Entrada gratuïta. Recollir entrada a les 
taquilles del teatre

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Regreso a casa 
de Zhang Yimou

20 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica: “Els trios de trompa de 
Brahms i Ligeti”, amb Javier Bonet.
Preu: 10 €

21 h GRA. Equipament juvenil
DNIT: Concert amb The Crab Apples.
Entrada gratuïta

22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Regreso a casa 
de Zhang Yimou

DISSABTE 28

9 h Carrer d’Anselm Clavé
Tómbola de joguines. Encants solidaris 
d'Oncovallès
De 9h del matí a 20h del vespre

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda. "Ànima...abraçades!", 
amb Montse Dulcet. 
Sessió dedicada a infants de 16 a 36 
mesos. 
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca 
a partir de 15 dies abans a www.grano-
llers.cat/inscripcionsbiblioteques. Places 
limitades

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Sara Baras Voces
Venta d’entrades: https://www.koobin.
com/granollers/sarabaras 

21 h Teatre de Ponent
Teatre Tres sombreros de copa Cia. Teatre 
de Ponent
Preu: 12€

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

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
«El palau olímpic i la transformació del 
seu entorn»
Fotografies de l’Arxiu Municipal de Gra-
nollers
Fins  al 24 de febrer 

SALA CIUTAT. CENTRE CULTURAL
“Confluències a partir del negre”
Glòria Izquierdo i David Mateo
Fins al 8 de gener

GALERIA EL SOL, ANTIGA CASA MATAS
C. DEL SOL, 47
Dibuixos i olis de la pintora Divina 
Saludas
Fins al 28 de gener

MUSEU DE GRANOLLERS
NASEVO, Taller de les olors
Fins  al 5 de febrer
Fotollibre. Aquí i ara
Fins al 29 de gener
“Paisatges“
Col·lecció del Museu
Fins al 31 de gener
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició permanent

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
«Windows to deep space»
Fins al 29 de gener 
Exposició produïda pels alumnes de pri-
mer d’ESO de l’Institut Marta Estrada
“Descobreix els ratpenats”
Exposició permanent
“Escarabats”
Fins al 9 de juliol

ESPAI GRALLA
Exposició dels 50 anys de la Llibreria 
La gralla
Fins al 10 de gener

CAN JONCH
CENTRE DE CULTURA PER LA PAU
Tires per la Pau
De l’11 de gener al 21 de febrer 



Vostè i el seu soci, Àlex Sasplugas, són al 
capdavant d’un negoci amb quasi 90 anys 
d’història, iniciat pels seus avis en un petit ta-
ller de transformació de vidre a Barcelona. 
En origen l’empresa feia vidre corbat, d’aquí el nom 
de Cricursa, «cristales curvados». L’avi Sasplugas, 
de ben jove, havia après l’ofici a Bèlgica. Va tornar a 
Barcelona i l’any 1928, un any abans de l’exposició 
universal –la que retrata el llibre La ciudad de los 
prodigios–, la ciutat vivia una època de gran crei-
xement i empenta. L’empresa va fer els vidres de la 
Font Màgica de Montjuïc. 

Als anys 60, la 2a generació, la dels seus pares, 
desenvolupa una tecnologia pròpia per fer re-
trovisors exteriors. I l’any 1978 comencen amb 
el vidre laminat i n’esdevenen referent. 
La normativa dels retrovisors interiors i exteriors 
per a cotxes va ser una empenta per a l’empresa, 
se’n feien 5.000 diaris. Som una empresa de pro-
ducte especial, quan el retrovisor va passar a ser un 
producte estàndard, vam deixar de fer-lo. Fa uns 
35-40 anys, vam ser pioners en vidre laminat. I 
vam evolucionar cap al vidre antibala: Cricursa va 
fer quasi totes les oficines bancàries dels l’Estat dels 
anys 70, i també vam començar a blindar vehicles 
per a la policia, família reial, polítics... L’any 1981 
l’empresa s’instal·la aquí a Granollers, per desenvo-
lupar el vidre laminat i pensant ja que l’exportació 

 
Ferran Figuerola (Barcelona, 1971), 
és el gerent de Cricursa, empresa 
situada al Coll de la Manya dedicada 
a la fabricació de vidre corbat per a 
aplicacions arquitectòniques. 
Després de patir l’embat de la crisi, 
actualment són 150 treballadors, 
estan plenament consolidats i les 
perspectives de futur són bones. 
Facturen més de 20 milions anuals i el 
seu mercat és global. Tenen projectes 
als cinc continents i treballen amb 
arquitectes com Norman Foster, 
Frank O. Gehry, Rafael Moneo o 
Santiago Calatrava.

era important. Però a dia d’avui, quasi tota la pro-
ducció és de vidre corbat. 

Com entén l’empresa la innovació? 
El nostre producte és el vidre, però caminem amb 
dues potes: el disseny i la innovació. Pel que fa al 
primer, agafem el vidre i li donem color, disseny 
gràfic, textura... i el més important per nosaltres, 
li donem forma, el corbem. També treballem la 
transmissió lluminosa, l’aïllament tèrmic i acús-
tic, la resistència. Tenim innovació en producte i 
en el procés. Ens desenvolupem els nostres forns, 
les nostres eines, maquinària... I col·laborem amb 
inventors externs. O sigui, en I+D+i, la investigació 
ens pot venir de fora, però el desenvolupament i la 
innovació acostumen a ser internes. 

Tenen competència?
Sí, però no en totes les especialitats. Una empresa 
com la nostra no existeix. Sí que n’hi ha de cor-
bar vidres. Intentem ser els millors i convèncer els 
clients de les nostres fortaleses. Intentem seleccionar 
molt bé els nostres projectes i saber a partir de quin 
preu pot ser perillós participar-hi. El nostre client 
habitual són les empreses especialitzades a fer faça-
nes. Ja fa 20 anys o més que vam explicar als arqui-
tectes el que podíem fer. Amb uns pocs col·laborem 
de manera continuada, en Norman Foster en seria 
un; amb la majoria ho fem de manera ocasional. 

Ferran Figuerola
gerent de l’empresa Cricursa

ENTREVISTA A
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“Som una 
empresa de 

producte 
especial, quan un 

producte passa 
a ser estàndard, 

deixem de fer-lo” 
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“Amb la crisi, 
hem patit un 

refredat fort, 
però ara estem 
plens de salut” 
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“Fa 90 anys que treballem fent vidre corbat 
per a la Sagrada Família de Barcelona”

Parlem de la seva col·laboració amb Can Mun-
tanyola, el centre de servei a les empreses de 
Granollers. Són al grup d’empreses exemplars.  
Com Cricursa, hi ha moltes altres empreses que fan 
les coses per tirar endavant. I el nostre país és espe-
cialista en això, si bé l’empresari català intenta ser 
bastant anònim, fa la feina sense fer-se notar. Fa uns 
anys, però, abans de la crisi, vam dir prou d’estar 
tancats a la closca. Avui dia estem interconnectats, 
moltes coses es desenvolupen per cooperació, en 
diferents parts del món. Vam adonar-nos que ens 
calia obrir-nos, també a la ciutat. A Can Muntanyola 
ens trobem empreses de sectors molt diferents per 
compartir problemàtiques i solucions.

Abans de la crisi, el 60 % del seu mercat era 
l’espanyol; ara, l’exportació representa més 
d’un 90 % de la producció. 
Antigament només viatjaven una o dues persones 
del departament comercial, avui viatja tot aquest 
departament, i també el tècnic, el de qualitat, a ve-
gades el de producció... Hi ha mercats molt conso-
lidats, països com França, Itàlia, Anglaterra, Aleman-
ya, Portugal.., amb moltes comandes d’import petit. 
També els EUA. A l’Orient Mitjà i Àsia, treballem de 
manera més puntual i amb projectes especials, de 
gran envergadura. Ara n’acabem un a Taipei, un altre 
a Hong Kong; desenvolupem projectes a la Xina, 
Japó, Qatar... Però aquests no són clients habituals. 

Quina seria la seva ruta Cricursa per alguns 
dels seus edificis més emblemàtics? 
Hi ha projectes molt importants per a nosaltres, 
però menys coneguts pel públic, i projectes pel 
que fa a facturació no tan importants, però que són 
emblemàtics. Els vidres corbats de la torre Eiffel; el 
Prada de Tòquio, un projecte valorat pels entesos en 
arquitectura; l’Atomium de Brussel·les, ben 
conegut pels turistes. A Barcelona tenim la torre de 
Collserola, la Fira de Barcelona, Cosmocaixa, Roca 
Gallery. A Granollers, els interiors de la Fonda Euro-
pa, de vidre pla. A la Sagrada Família, hi treballem 
des de fa 90 anys. Ara mateix hem fet el restaurant 
Enigma de Barcelona, dels germans Adrià, amb els 
arquitectes RCR. 

I de quins se sent més orgullós?
N’hi ha molts per destacar, pel que han repre-

sentat en un moment determinat de la història 
de l’empresa i de l’arquitectura en la façana de 
l’edifici: el Kursaal de Sant Sebastià, fa uns 20 anys, 
amb 8.000 vidres corbats, va ser el nostre primer 
gran projecte. O la primera cúpula de vidre esfèric 
a la Défense, a París. A Madrid, l’edifici del BBVA, el 
primer gratacels de l’Estat. Hem treballat a tots els 
continents, també a l’Antàrtida, on hem fet vidres 
casquets esfèrics per a la base d’investigació. O la 
complexitat del projecte de Qatar, vidres d’una tona 
i mitja, treballant en clima extrem... A Doha no 
pots treballar al sol, perquè et pots morir, a l’ombra 
estan a 45 o 50 graus, i el vidre ha de suportar 
aquesta climatologia. 

Són una empresa consolidada, que creix i crea 
ocupació. 
Fa anys que no fem més que crear ocupació. Amb 
la crisi vam passar a ser menys de 100, ara som 
150. Vam passar d’un ERE temporal a negociar la 
incorporació d’un quart i un cinquè torn. Algu-
nes seccions no paren mai. Després d’uns anys de 
sacrificis i amb una resposta bona per part dels 
treballadors, que van entendre bé la situació, tenim 
la satisfacció d’estar consolidats, amb perspectives 
de futur i un tipus de feina de la qual ens sentim 
orgullosos. Hem patit un refredat fort, però ara 
estem plens de salut. 
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Els grups municipals opinen

#LliuresdeParadisosFiscals

L’elusió d’impostos a través dels paradisos 
fiscals disminueix la recaptació pública, re-
duint la capacitat de finançament dels serveis 
públics bàsics imprescindibles per al benestar 
social. Representa una discriminació per a 
totes aquelles empreses i persones que con-
tribuïm de manera responsable i solidària. 
D’altra banda, l’opacitat dels paradisos fiscals 
facilita el blanqueig de capitals, la corrupció, 
el finançament del crim organitzat, de màfies 
i de grups terroristes, l’encobriment del 
tràfic d’armes i altres activitats contràries als 
drets humans i al bé comú.
Segons han fet públic diversos mitjans 
de comunicació, Endesa, SOREA, Clece i 
Talher formen part de grups empresarials 
amb filials en paradisos fiscals. Totes elles 
obtenen part important dels seus ingressos 
a través de contractes amb administracions 
públiques, entre elles l’Ajuntament de 
Granollers.
SOREA és l’empresa responsable del servei 
d’aigua potable a la ciutat. Clece, d’ACS, 
s’encarrega de la neteja dels centres educa-
tius municipals. Talher, una altra de les filials 
d’ACS, s’encarrega de la neteja i conser-
vació d’espais verds i àrees de jocs, des de 
l’1 d’octubre, del servei de neteja viària 
i recollida de residus, pel qual percebrà 
15.949.827,22 € més 1.594.972,73 € 
d’IVA, durant els 48 mesos de durada del 
contracte.
Els ajuntaments poden i tenen el deure moral 
de reduir l’impacte global dels paradisos 
fiscals, i de modular el comportament fiscal 
de les empreses cap a pràctiques responsables 
per mitjà d’un control més gran dels concur-
sos públics locals.
D’acord amb la campanya d’Oxfam-Inter-
món ciutats #LliuresdeParadisosFiscals, 
vam presentar una moció demanant a 
l’Ajuntament que no contracti empre-
ses que operen en paradisos fiscals. La 
moció, aprovada per unanimitat, obliga 
l’Ajuntament a estudiar i activar els mecanis-
mes necessaris per dificultar la contractació 
d’empreses que tinguin la seu social en para-
disos fiscals i a fer les passes necessàries per 
assegurar que els concursos públics afavo-
reixin empreses que tenen conductes fiscals 
responsables. Des de la Crida-CUP farem 
seguiment perquè es compleixin els acords.

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

Nuestro grupo lleva desde el principio de la le-
gislatura llevando a cabo una posición exigente, 
responsable y positiva y así seguiremos este año 
2017, pasito a pasito, pero firmes. 

En qué hemos luchado este 2016
- Por la igualdad de condiciones reales de 

la gente.
- Por que se dé prioridad en el presu-

puesto de cada año a las personas y no 
tanto a las inversiones en obras.

- En que se invierta en un plan de empleo 
municipal con políticas activas de ocu-
pación real.

- En que se tenga en cuenta a la gente de 
los 16 barrios de Granollers, no solo a 
unos cuantos que siempre son los que 
se benefician. 

En qué vamos a seguir luchando este 2017
- El empleo es el principal instrumento 

para luchar contra la pobreza en la ciu-
dad, por eso es y será nuestra prioridad 
en estos 4 años.

- En crear nuevas estrategias para la 
creación de nuevos puestos de trabajo 
para la ciudad.

- En crear nuevas oportunidades a las 
4.500 personas en situación de desem-
pleo de Granollers. 

- En concienciar al equipo de gobierno 
que hay que dejar al lado año tras año 
las grandes obras faraónicas y que hay 
que gastarse esos millones de euros en 
políticas reales para cambiar la calidad 
de vida de nuestra gente y no tanto en 
remodelar continuamente el urbanismo 
de la ciudad.

- Que la calidad de vida de las personas, 
se cambia con pequeños gestos y pe-
queñas cosas y no en millones de euros 
en hacer obras para remodelar plazas y 
calles.

Les deseamos un feliz año 2017 y felices 
fiestas.
Que sea un año a recordar por todos ustedes, 
que se sientan plenamente satisfechos por gozar 
de lo que desean o por disfrutar de algo bueno. 
Nosotros como grupo municipal, este es nues-
tro compromiso intentar cada día cambiar la 
calidad de vida de muchos de ustedes siempre 
a mejor. 

#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

Por una Cataluña 
realmente libre 

Por escuelas libres de mensajes políticos. 
Dejen de adoctrinar a los niños con ideo-
logías. Carteles, esteladas o interpretacio-
nes históricas llenas de falsedades que in-
citan a la confrontación… Estas conductas 
no son propias de sistemas democráticos 
y de Derecho.
Exigimos que los colegios sean entornos 
neutrales, donde reine la tolerancia y 
la concordia. Que las escuelas públicas 
sean de todos los catalanes y catalanas sin 
excepción, ya sean sus profesores o padres 
de la ideología o color político que sea. 
Señores y señoras: dejen la política fuera 
de las aulas. 
También denunciar, una vez más, la falta 
de libertad en nuestras universidades. No 
es la primera vez que se dan la persecu-
ción y agresión a aquellos alumnos que 
no son partidarios de la independencia. Al 
igual que en las escuelas, las universidades 
deberían ser entornos tolerantes, donde 
tuvieran cabida todas aquellas ideologías 
o puntos de vista que no recurran a la 
violencia. Y son precisamente los violentos 
los que intentan callar aquellas ideas que 
no son afines a sus ideales. Es una lástima 
que viviendo en democracia tengamos 
que ver censura y persecuciones políticas 
en nuestras universidades. 
Podéis quemar símbolos, silbar himnos, 
imponer banderas, adoctrinar en las 
escuelas, manipular la historia, apropiaros 
de las fiestas populares de todos, poner 
multas lingüísticas, atacar sedes, boico-
tear actos electorales, escupir, agredir, 
pero… nunca callaréis, ni frenaréis a los 
que trabajan por una Cataluña más justa, 
solidaria y unida. 
El independentismo es una cortina de 
humo que se ha alimentado de la crisis 
económica y de la ineptitud del gobierno 
central y que, a base de fórmulas y argu-
mentos caducos, trata de tapar incompe-
tencias, carencias y miserias propias. Tras 
gobernar durante toda la democracia, la 
lista de casos de corrupción es variada e 
interminable. 
Ya va siendo hora de que dejemos a un 
lado las diferencias y trabajemos todos 
juntos por la Cataluña del futuro dentro 
de un proyecto común que es la Unión 
Europea.

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

Luchando desde 
el primer día 

Crida-CUPPP C’s
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És indubtable que el principal repte am-
biental global del segle XXI és fer front al 
repte del canvi climàtic i avançar cap a un 
nou model energètic que progressivament, 
però de manera decidida, deixi de depen-
dre dels contaminants combustibles fòssils 
i que aposti per les energies renovables i 
netes.
Efectivament, hem de transitar cap a un 
nou model les bases del qual s’hauran de 
sustentar en un nou model energètic, de 
mobilitat, de relació amb el territori... Un 
model que haurà de comportar canvis pro-
funds en els àmbits social i econòmic. 

Estem davant un canvi cultural en el 
sentit més ampli 
I estarem d’acord en el paper primordial 
que en aquest repte ha de jugar el món 
local, perquè és en els pobles i ciutats on 
viuen i tenen la seva activitat les persones.
Per tant, hem renovat l’adhesió al Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el 
Clima en l’àmbit europeu, amb l’objectiu 
que per al 2050, s’hagi accelerat la descar-
bonització dels territoris, enfortit la capaci-
tat d’adaptació als efectes del canvi climàtic 
i garantit l’accés a una energia segura, 
sostenible i assequible a la ciutadania. 
Els municipis, que, com Granollers, 
s’adhereixin al nou Pacte dels Alcaldes i 
Alcaldesses es comprometen a executar 
accions per assolir reduccions de gasos 
d’efecte hivernacle de com a mínim el 40 
% a l’any 2030 i a l’adoptar un enfoca-
ment conjunt per abordar la mitigació i 
adaptació al canvi climàtic.
L’any 2015 les emissions de CO

2
 s’han 

vist reduïdes en un 31,5 % des del 2005, 
complint sobradament l’objectiu 2020 
de reducció del 20 %, a què ens havíem 
compromès. 
El consum energètic, de gas i electricitat 
entre 2005 i 2015 de les infraestructures 
i equipaments de referència municipal 
mostra una reducció de l’11 %. 

Anem pel bon camí i el volem seguir
El nou Pla i els nous reptes que ens han 
de portar l’any 2030 es composa de 73 
accions impulsades pel govern municipal. 
És un pla compartit amb la resta de grups 
municipals i el Consell Assessor de Medi 
Ambient i Sostenibilitat.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Hem sentit repetidament, durant els 
darrers anys, que la Generalitat ha deixat 
d’invertir a Granollers, com a d’altres 
ciutats. Que hi té un deute important. I 
és cert, i des d’aquest grup municipal 
ens hem posat al costat de l’Ajuntament 
defensant els interessos dels granolle-
rins i granollerines, que són qui ens 
han escollit com a representants i, per 
tant, a qui ens devem. Aquest fet, el actuar 
seguint criteris de ciutat i no partidistes, 
ens legitima per poder explicar la situació 
amb tots els ets i uts.
De la Diputació de Barcelona no n’hem 
sentit a parlar tant (curiós). Sense les 
dificultats econòmiques de la Genera-
litat, la Diputació, governada des del 
2011 per Convergència i Unió, ha seguit 
invertint a Granollers, i de forma im-
portant. La prova del cotó que si no s’hi 
ha invertit, si no s’ha complert, ha estat 
per les dificultats de tresoreria i no per 
voluntat política.
Enguany, el pressupost de l’Ajuntament 
ha crescut un 4,9 %. Molt bona part 
d’aquest increment ve pel finançament 
de les inversions a càrrec d’altres admi-
nistracions, que més que es duplica (de 
775.000 € a gairebé 2 milions). Fons de 
la UE, plans de la Diputació i aportació 
del Consell Comarcal als quals s’ha de 
sumar la inversió de 5 milions d’euros 
prevista al projecte de pressupost de la 
Generalitat per a la construcció d’un 
hospital lleuger a l’antiga Policlínica.
Igual que aquest nou hospital, 
l’ampliació de voreres del tram nord 
del carrer de Girona, la urbanització de 
la Tèrmica, la renovació de la xarxa de 
clavegueram, el camp de futbol a Palou 
o les reformes a l’escola Montserrat 
Montero seran en bona part possibles 
per la col·laboració entre administra-
cions. Perquè sovint cal recordar que sí 
que hi són!

Àlex Sastre
Portaveu
asastre@ajuntament.granollers.cat
680 644 330

Hem estrenat un nou any. El 2017 comença 
amb la promesa de grans canvis a nivell de 
país, però també a la nostra ciutat.
A finals de novembre, Granollers va aprovar 
el seu pressupost per al 2017 i ERC-AG vam 
aconseguir el compromís del PSC de tirar 
endavant diversos projectes que pel nostre 
grup són absolutament necessaris, com ara 
estudiar i consensuar quin model de pressu-
postos participatius d’aplica de cara a les in-
versions de 2018; elaborar un Pla Estratègic 
d’Acció Social com una eina per avaluar i 
transformar les polítiques socials municipals, 
i combatre les causes de les desigualtats a la 
nostra ciutat, i encarregar un estudi sobre 
la viabilitat de la implantació de la tarifació 
social en el pagament d’impostos i taxes. 
En moltes ocasions, però, ens hem trobat 
que els acords es perden pel camí de la 
burocràcia o es desenvolupen de forma poc 
concreta. Per això, serem molt rigorosos en 
el compliment d’aquests compromisos i 
treballarem no només per què prenguin for-
ma, sinó també per que aquesta forma sigui 
valenta, concreta i útil per a la ciutat.
Aquest, però, no serà el nostre únic repte. 
ERC-AG, entre d’altres, seguirà treballant per 
arribar a un consens sobre la lluita contra 
l’elevada segregació escolar a la nostra 
ciutat; proposarem mesures per avançar cap a 
un govern municipal més obert, ètic i par-
ticipatiu; seguirem l’execució del nou con-
tracte de neteja de la via pública i recollida 
d’escombraries domiciliàries que s’iniciarà 
al febrer per garantir un Granollers més net, 
i continuarem reclamant a l’equip de govern 
la millora de les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores indirectes de 
l’ajuntament.
En l’àmbit nacional, viurem un moment 
decisiu per al nostre futur amb la celebra-
ció, al setembre, del referèndum sobre la 
independència. Mai hem estat tan a prop de 
recuperar la llibertat i per això és més im-
portant que mai que acompanyem els nos-
tres representants i les nostres institucions en 
el procés de construcció d’un nou país.
Iniciem, doncs, el 2017 amb el desig i les 
bases per iniciar el camí cap a una ciutat 
més oberta, participativa i valenta dins 
d’un país republicà. Perquè treballant per 
transformar la ciutat també treballem per fer 
un nou país!

Pep Mur i Planas
Portaveu d’ERC- Acció Granollers

Pla d’acció 
per l’energia 
sostenible i el climaSí que hi són!2017, any de canvis

PSCCiU ERC-AG 

23

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | GENER DE 2017



escena 
grAn:
compartint
escenaris

temporada
2016-2017
febrer-juny

Consulta tota
la programació!
www.granollers.cat
/escenagran




