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REPORTATGE
Sírius: deu 

anys atenent 
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diversitat 
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ACTUALITAT
Granollers organitzarà el Campionat 

Mundial d’Handbol femení de 2021

Granollers obrirà una nova convocatòria 
d’ajuts per a l’habitatge

1,5 milions d’euros distribuïts en ajuts 
contra la crisi

ENTREVISTA
Esther Nve Obiang, 

cirurgiana i runner
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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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Esther Nve Obiang

> Esther Nve Obiang, cirurgiana en 
l’especialitat general i digestiva a 
l’Hospital General de Granollers des 
de l’any 2005

> L’any 2013 va fer la Mitja de 
Granollers per primera vegada, a 
punt de fer 40 anys

> Començar de manera progressiva 
i escoltar el propi cos, són els seus 
consells per als corredors novells

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 Sortida de la Mitja 2016. Fotografia: Pere Cornellas

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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MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de febrer
De 9 a 13 h. Plaça de la Corona

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

FIRA AGROALIMENTÀRIA 
Dissabte 4 i 18 de febrer
Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA DEL DISC
Divendres 10 i dissabte 11 de febrer
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

FIRA D’ARTESANS
Divendres 10 i 24 de febrer
Tot el dia. Plaça de la Corona

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 11 de febrer, Maluquer i Salvador
Dissabte 18 i 25 de febrer, pl. Perpinyà
De 9 a 14 h

II FIRA DE L’OLI I EL PA
Dissabte 11 de febrer
De 10 a 20 h. Plaça de Maluquer i Salvador

BODAMARKET
Fira de nuvis de Granollers 
Dissabte 11 i diumenge 12 de febrer
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Roca Umbert 
Desfilades nupcials: dissabte, a les 19.30 h 
i diumenge, a les 19 h 

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 18 de febrer
De 9 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 25 de febrer
Tot el dia. Plaça Maluquer i Salvador

FIRA ABAC-GRA 
Brocanters, antiquaris i col·leccionistes 
Dissabte 25 de febrer
De 9 a 14 h. Parc Firal

El 15 de febrer fa 15 anys 
que es va inaugurar el 
Teatre Auditori de Gra-
nollers, un equipament 
llargament esperat 
per la ciutat perquè les 
obres van començar el 1987, posteriorment es 
van aturar i després es van reprendre amb força 
gràcies a l’aportació de les administracions i, 
sobretot, d’una trentena de patrocinadors. El 
teatre va obrir les seves portes amb una capaci-
tat superior a les 800 butaques.
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FOTO: PRIMERA REPRESENTACIÓ AL 
TEATRE, L’ÒPERA EN LLATÍ DE “RI-

CARDO I ELENA” DEL COMPOSITOR I 
PIANISTA CARLES SANTOS

de l’ou a 
la sardina

de la rauxa 
al seny

19 de febrer - 1 març  2017
Disseny i il·lustració: Roger Vergés

Carnaval
Granollers

Dijous Gras, tret de sortida del Carnaval!
El 19 de febrer, el ball de gitanes serà el pròleg del Carnaval, amb 
una vintena d’activitats en què destaquen propostes noves com els 
versots cantats, les ofrenes al Rei Carnestoltes, el ball de disfesses 
a la Fàbrica o la truita gegant. Fins a l’1 de març, no hi faltaran 
el concurs de truites, el taller de Carnaval, l’animació infantil, 
l’esperada rua i el concurs de comparses. Tot plegat, amb un nou 
personatge com a mestre de cerimònies, en Tres Rals de Can Solda, 
que acompanyarà en Carnestoltes, l’Abat dels Bojos i els Diablots. 
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REPORTATGE

Sírius: deu anys atenent persones amb 
diversitat funcional

Granollers és de les poques ciutats 
de Catalunya que té un equipament 
que fa més fàcil la vida a persones 
que no tenen autonomia personal i 
als seus familiars i cuidadors/es. El 
Sírius acaba de celebrar una dècada 
de funcionament, amb més de 8.000 
persones ateses, el 80 % de Granollers 
i el 20 % de la comarca. Una de les 
prestacions més interessants que 
ofereix és un servei de préstec gratuït i 
temporal de cadires de rodes, elevadors, 
llits articulats, etc. També assessora 
sobre la sol·licitud d’ajuts i dona escalf 
i eines a familiars i cuidadors/es per fer 
la seva tasca.

A qui s’adreça el Sírius?

A persones amb un grau de discapacitat; 
persones amb dependència; persones grans 
que no es poden moure de manera autònoma; 
persones cuidadores, familiars i professionals. 
També s’atén a totes aquelles persones que, en 
un moment o altre de la seva vida, necessiten 
ajut puntual per mantenir la seva autonomia, 
per exemple, perquè han tingut una intervenció 
quirúrgica o un accident.

Quins tipus d’assessorament es dona?

S’assessora en la tramitació d’ajudes econò-
miques de la Generalitat com el Programa 
d’Atenció Social a les persones amb Discapaci-
tat (PUA), per a persones que tinguin reconegut 
un grau de discapacitat igual o superior al 33% i 
que compleixin determinades condicions. 
També la prestació ortoprotètica (PAO), ajuts per 
a pròtesis externes, ortesis i cadires de rodes 
prescrites per metges de la xarxa sanitària públi-
ca. A més, s’orienta en la sol·licitud del grau de 
discapacitat. També s’informa de quins són els 
serveis i recursos existents relacionats amb cen-
tres de dia, residencials, d’oci i de treball per a 
persones valorades amb un grau de discapacitat.
A més, s’assessora en supressió de barreres 
arquitectòniques i accessibilitat.

També es fa formació per a professionals i fu-
turs professionals i a cuidadors/es de persones 
amb dependència.

Què hi podem trobar al Sírius? 

El centre disposa d’una exposició de productes de 
suport (agafadors, cadires per a banyeres...) distri-
buïts en tres entorns habituals en una llar: lavabo, 
cuina i dormitori per tal de poder orientar millor 
les persones ateses i els grups de formació.

Què és el Banc d’Ajudes Tècniques?

El Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) és un servei de 
préstec gratuït de cadires de rodes, carrutxes, 
fustes de banyera, alces de vàter, grues, llits 
articulats, etc, destinat a persones de Granollers 
que tenen dificultats en l’autonomia. Aquest ser-
vei va començar arran d’una campanya, engega-
da per l’Ajuntament de Granollers a final de 2012, 
per crear aquest banc que s’ha anat engreixant 
gràcies a les donacions de la gent i que actual-
ment està format per més de 300 productes.
Tant si es vol donar algun producte al BAT com 
si se’n necessita algun el millor es posar-se 
directament en contacte amb el Sírius. Els seus 
tècnics valoraran quin element s’ajusta més al 
que la persona necessita i es deixa en préstec 
tot el temps que fa falta. 

Els tècnics del 
Sírius visiten les 
persones grans 

que han caigut a 
casa per valorar 

la situació i 
proposar ajudes

En les instal·lacions del Sírius 
es poden provar els diferents 
productes que fan més fàcil 
la vida a les persones que no 
tenen autonomia
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El Sírius deixa gratuïtament productes com cadires 
de rodes o elements per al bany a qui ho necessita

Grup de suport de familiars

Al Sírius s’hi reuneix periòdicament un grup de 
familiars cuidadors/es de persones en situa-
ció de dependència causades per un ictus que 
reben el suport dels professionals d’aquest 
equipament. Ara es vol formar un nou grup que 
s’obri a d’altres malalties neurològiques com 
l’Alzheimer, la demència, el parkinson, etc. La 
idea és acompanyar aquestes persones en la 
consciència de la malaltia i ajudar-los a trobar 
vàlvules d’escapament per després poder fer la 
difícil tasca de cuidador/a en millors condicions.

Visita a persones que han caigut a casa

Els professionals del Sírius visiten les perso-
nes grans que han patit una caiguda en el seu 
domicili per valorar l’entorn en què viuen i els 
orienten per tal que millorin la seguretat a casa 
seva i prevenir futures caigudes. Són els serveis 
socials municipals, que reben la informació de 
la teleassistència, qui la comuniquen al Sírius.

Assessorament a serveis municipals

El Sírius treballa conjuntament amb diferents 
serveis de l’Ajuntament per millorar la integra-
ció de les persones amb diversitat funcional. 
Per exemple, per fer més accessible la ciutat; 
per gestionar les reserves d’aparcament per a 

El grup de 
suport a famílies 

acompanya 
anímicament les 

persones que 
han de tenir cura 

de malalts que 
han patit un ictus

persones amb mobilitat reduïda; per reservar 
un lloc preferent en actes de la Festa Major per 
a les persones amb problemes de mobilitat.

Centre per a l’Autonomia Personal Sírius 

C. dels Almogàvers, 24 A, Granollers
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 
13 h i dimarts també de 16 a 18 h.
Per a més informació: tel. 93 861 84 50 i  
sirius@ajuntament.granollers.cat
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A l’esquerra, el grup de 
familiars que tenen cura 
de malalts que han patit un 
ictus. Es reuneixen i posen 
en comú la seva experiència, 
guiats per un professional 
del centre

5

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | FEBRER DE 2017



Trasllat dels Serveis Socials de Terra Alta, Can Gili i Congost

A partir del 13 de febrer, l’atenció social dels barris de Terra Alta, Can Gili i Congost 
es trasllada al Centre Cívic Nord (c. Lledoner, 6). 
L’horari d’atenció continuarà essent de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h  
i dimarts de 16 a 18.30 h i el telèfon el mateix: 93 846 60 72

L’Ajuntament de Granollers obrirà la propera primavera una nova con-
vocatòria de subvencions per seguir facilitant l’accés a l’habitatge, tam-
bé per a joves, i per millorar les condicions d’accessibilitat dels edificis.
En la darrera convocatòria de subvencions es van presentar 73 
sol·licituds per rebre ajuts directes al lloguer, dels quals se n’han 
adjudicat 49 a joves entre 18 i 35 anys i 17 per a subvencions al lloguer 
dels contractes signats a través de la Borsa de Lloguer Municipal, per a 
totes les edats.
Pel que fa als ajuts a la propietat, s’han adjudicat 17 subvencions per a 
les despeses corresponents a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat 
i del certificat energètic fins un màxim de 200 euros per habitatge. 
Aquests habitatges permetran ampliar els pisos que gestiona directa-
ment la Borsa de Lloguer Municipal i potenciar l’acció de la Borsa en 
les polítiques per fomentar el lloguer assequible. 
Per millorar les condicions dels accessos dels edificis s’han adjudicat 
26 subvencions (24 d’edificis plurifamiliars; 1 per a un habitatge unifa-
miliar i 1 per a un local comercial), majoritàriament per a la construc-
ció de rampes i alguns ascensors que es traduiran en una millora dels 
espais comuns de diverses comunitats de veïns d’arreu de la ciutat. 
Aquestes ajudes beneficiaran a 380 habitatges. 
Pel que fa al concurs que l’Ajuntament ha convocat per ampliar el parc 
públic d’habitatges i posar nous pisos a lloguer a través de la Borsa, 
s’han presentat oferta econòmica per a 4 pisos. Si les característi-
ques dels pisos s’ajusten als criteris del plec i, finalment es compren, 
s’incorporaran al conjunt municipal d’habitatges i es posaran a lloguer 
a preus més econòmics que els de mercat. El parc propi d’habitatge 
s’ha ampliat amb un pis més que l’Ajuntament ha comprat exercint el 
dret de tempteig i retracte.
Paral·lelament l’Ajuntament de Granollers segueix duen a terme actua-
cions per a la mobilització dels habitatges buits de la ciutat, a mans de 
grans tenidors, obrint els expedients sancionadors corresponents.

Nou servei d’assessorament jurídic sobre habitatge

L’Ajuntament presta des de fa poc un nou servei d’assessorament 
jurídic sobre  arrendaments. El porta a terme una advocada tots els 
dimecres de 10 a 13 h, a l’Oficina d’Habitatge del carrer de Sant Jaume, 
16-26, 5a planta. Per accedir a aquest servei, que és gratuït, cal dema-
nar cita prèvia, al telèfon: 938601200. En la mateixa adreça s’ofereix el 
Servei d’Intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH).

Granollers obrirà una nova 
convocatòria d’ajuts per a 
l’habitatge
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Tot i que el número de persones 
aturades continua baixant, a 
Granollers hi ha 4.248 persones 
sense feina (dades de des-
embre de 2016), aquest 2017 
l’Ajuntament continuarà pro-
movent mesures econòmiques i 
socials per a les persones més 
afectades per la crisi 

1,5 milions d’euros distribuïts en ajuts 
contra la crisi

El cinquè Pla de xoc, un paquet de mesures 
econòmiques i socials per ajudar els col·lectius 
més desfavorits per la crisi ja s’ha distribuït 
per un valor de 1.447.495 euros. Alhora, s’està 
treballant en què es destinarà el nou Pla de xoc, 
que també està dotat amb 1,5 MEUR.
El Pla de xoc de 2016 s’ha repartit així:

Habitatge i emergència social

• 115 ajuts contra la pobresa energètica
• 67 ajuts al sosteniment de la llar 
L’aplicació d’aquests recursos econòmics 
puntuals està vinculada a la valoració dels 
professionals dels serveis socials municipals 
i al compliment d’uns requisits d’implicació i 
coresponsabilitat de persones i famílies en la 
millora de la seva situació. 
• 9.000 euros per al Servei de mediació per 
al lloguer social, on el Col·legi d’Advocats fa 
d’intermediari perquè famílies derivades pels 
serveis socials puguin aconseguir un lloguer 
social procedent de grans tenidors d’habitatges. 
• 54 sol·licituds per a ajuts al lloguer per a joves.

Foment de l’ocupació

• 1 MEUR que han servit per contractar 90 
persones aturades de llarga durada durant 6 
mesos. També han fet formació 84 persones.
• 13 contractes per a joves menors de 30 anys i 
13 de persones de més de 45 anys.

• 52 beques menjador per completar els ajuts 
concedits de forma parcial en casos de segui-
ment social i amb indicadors de risc d’exclusió 
social i també per abordar situacions noves i 
sobrevingudes que no han tingut oportunitat 
d’obtenir ajut per la via ordinària.
• 53 beques per a l’escolarització en escoles 
bressol.
• 402 sessions de teràpia per a atendre a infants 
i adolescents.
• 271 beques per a la compra de material esco-
lar i llibres d’ESO; i 11 centres educatius públics 
subvencionats per comprar llibres i material.
• 7 subvencions per a noves iniciatives empre-
sarials; 19 per a l’autoocupació i la creació de 
cooperatives i 4 ajuts a la producció i comercia-
lització de productes de Palou.
• Cursos per a 33 alumnes que no havien acre-
ditat l’ESO i que no podien accedir als progra-
mes de qualificació professional. A més s’ha fet 
formació en TIC per a 46 persones aturades.

Subvencions a entitats

A Creu Roja, per al Projecte Esquitxa’t que 
facilita un espai d’higiene a persones i famílies 
en situació de risc d’exclusió social i ajuts a 
la higiene bàsica dels nadons; a APADIS, pel 
restaurant social El gato verde i a El Xiprer per 
a l’espai de dinar per a persones en situació de 
precarietat econòmica i social.
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ACTUALITAT

La Mitja: 11.000 atletes i 1.300 voluntaris

El cap de setmana del 4 i 5 de febrer Granollers 
acollirà en els seus carrers els atletes de totes 
les edats que participaran en les diferents curses 
de la 31a. Mitja Marató. S’esperen 11.000 corre-
dors entre totes les proves. En aquesta edició es 
disputarà també el XXXV Campionat d’Espanya 
de Mitja Marató Absolut i Veterà, així doncs, 
comptarem amb els atletes més destacats del 
país: Carles Castillejo, Javi Guerra, Paula Gon-
zález i Jesús España. Pel que fa als atletes d’elit 
masculins s’espera la presència de diversos 
corredors kenians: Alex Korio, guanyador de la 
Mitja de l’any passat, Simon Cheprot i Matthew 
Kipkoech, entre d’altres. En categoria femenina 
destaca la també keniata Lenah Jerotich així com 
la participació d’atletes masculins i femenins de 
l’equip de la Gran Bretanya. L’Associació Espor-
tiva la Mitja i 1.300 voluntaris contribuiran a fer 
d’aquesta cursa un nou èxit.

Entre la Mini, la cursa dels 5 km, 
la dels 10 km i la Mitja es reu-
niran a Granollers més d’11.000 
atletes d’arreu.

Termini de sol·licitud: del 30 de gener fins 
al 10 de març de 2017 (ambdós inclosos) 
Requisits que cal complir: 
• Estar empadronat a Granollers (des 
d’abans de l’1 de gener de 2017)
• Ser propietari, llogater o usufructuari de 
l’habitatge habitual
• Hauran de coincidir l’habitatge de resi-
dència habitual amb el domicili on consti 
empadronat el beneficiari

• Estar al corrent de les obligacions tributà-
ries amb l’Administració
• Que el conjunt d’ingressos del sol·licitant i 
els qui convisquin amb ell no superi el llin-
dar fixat per l’IRSC 
Presentació de sol·licituds: 
Oficina d’Atenció al Ciutadà, c. St Josep, 7
Telemàticament, a la seu electrònica
Més informació: 
www.seuelectronica.granollers.cat 

Ajuts econòmics per a persones amb escassa capacitat econòmica 
que hagin de pagar l’IBI (Impost de Béns Immobles) l’any 2017

8

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | FEBRER DE 2017 NÚM. 148



Comença un nou mercat de proximitat els dissabtes

Coincidint amb el final del mes de gener ha començat un nou mercat 
del dissabte a Granollers. Està format per 19 parades on s’hi pot trobar 
fruites i hortalisses d’una quinzena de pagesos, a més de diversos ela-
boradors de carns i embotits, formatge, oli, conserves, mel i cervesa. 
Gairebé la meitat de l’oferta és de productes ecològics. 
Aquest nou mercat vol contribuir a dinamitzar econòmicament la ciutat 
i la comarca donant suport els pagesos i elaboradors del territori i 
oferint-los una via de venta directa. A més també es reorganitzarà una 
part de l’oferta de productes alimentaris artesans ja existent els dissa-
btes en diverses places de Granollers. 
El mercat es farà cada dissabte de 9 a 14 h a la plaça de la Corona, de 
moment durant un any. La selecció dels productors i elaboradors s’ha 
fet per concurs i s’han valorat aspectes com la proximitat, els distintius 
d’origen i qualitat alimentària i la utilització de varietats i races locals.

Granollers organitzarà el Campionat 
Mundial d’Handbol femení de 2021

La candidatura que encapçala Granollers amb 
Castelló de la Plana, Tarragona, Lleida, Badalona 
i Barcelona i presentada per la Federación Espa-
ñola de Balonmano organitzarà el 25è. Campio-
nat del Món d’Handbol Femení de 2021. Així ho 
va donar a conèixer la Federació Internacional 
d’Handbol a París on es celebrava el Mundial 
masculí. 
La candidatura mediterrània competia amb 
Hongria que, finalment, tampoc va aconseguir el 

L’alcalde de Granollers Josep 
Mayoral, a París, amb el certi-
ficat que acredita que la ciutat 
acollirà el Campionat del Món 
femení de 2021

Mundial de 2023, que es van endur la candida-
tura nòrdica: Noruega, Suècia i Dinamarca. 
Els punts forts de la candidatura que impul-
sa Granollers són en primer lloc, el desig 
d’organitzar per primera vegada un Mundial 
d’handbol femení; la voluntat de fer sevir 
aquest campionat del món per donar un impuls 
a la pràctica de l’handbol femení; l’experiència 
en l’organització d’esdeveniments esportius de 
primera magnitud com el Mundial d’Handbol 
masculí de 2013, en què Granollers va ser una 
de les seus, i els Jocs Olímpics de Barcelona; 
la voluntat de fer un Mundial global que no 
només ompli instal·lacions si no que arribi 
mitjançant les tecnologies de la informació i la 
comunicació a tot el món; la proximitat i bones 
comunicacions entre totes les seus; les bones 
infraestructures hoteleres i de serveis i el bon 
clima. 
La competició del Mundial de 2021 està previs-
ta per a la primera quinzena de desembre. Es 
disputarà al Palau d’Esports de Granollers, al 
Pavelló Ciutat de Castelló, al Palau d’Esports 
de Tarragona, al Pavelló Barris Nord de Lleida, 
al Pavelló Olímpic de Badalona i al Nou Palau 
Blaugrana on previsiblement es farà la final. 
La candidatura que impulsa Granollers es va 
presentar públicament a l’Ajuntament de Gra-
nollers el mes de febrer de 2016 i, posterior-
ment, la Federació Española la va presentar a 
la Federació Internacional d’Handbol.
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1
9.30 a 13.30 h. Taller. Emprenedoria
De professió emprenedor/a: augmen-
ta la teva confiança i guanya impuls 
en obtenir resultats
Traiem el millor de nosaltres mateixos
Granollers Mercat

2
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb el 
Pla d’empresa
Granollers Mercat

8
9 a 15 h. Formació bonificable de 12 
hores
Gestió del temps 
Eines per optimitzar l’eficiència i l’eficàcia 
de la nostra jornada laboral
Cambra de Comerç de Barcelona

9
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capi-
talització de l’atur
Granollers Mercat

14
9.30 a 14 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Com posar el preu als meus productes 
o serveis
La decisió de quin preu establir afecta a la 
viabilitat de la idea de negoci
Granollers Mercat

9.30 a 13 h. Càpsula TIC. Emprene-
doria
Crea el teu butlletí electrònic des de 
zero
Atrau més visites i usuaris al teu bloc i web 
amb l’email màrqueting
Granollers Mercat

16
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb el 
Pla d’empresa
Granollers Mercat

17
9 a 14 h. Formació bonificable de 8 h
Gestió de magatzems i estocs
Optimitzar la gestió dels estocs, tant des 
de l’aprovisionament i la gestió interna 
com des de l’anàlisi econòmic
Cambra de Comerç de Barcelona

9.30 a 14 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Com fer l’estudi de mercat de la teva 
idea de negoci
Informació crítica, fonts d’informació dispo-
nibles, anàlisi àgil, ràpid i útil
Granollers Mercat

20
9.30 a 13.30 h. Formació. Dones 
Emprenedores
Pla d’entrenament de l’emprenedoria
Metodologia basada en la neuroeduca-
ció, el coaching i la utilització del visual 
Thinking
Granollers Mercat

21
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 
hores
La tresoreria: el “cor” de l’empresa 
Coneix els instruments de tresoreria i 
utilitza’ls amb èxit amb els tercers i amb 
les entitats financeres
Cambra de Comerç de Barcelona

22
9 a 14 i de 15 a 18 h. Formació bonifi-
cable de 8 hores
Plantilles polivalents i flexibles: com 
compartir amb èxit el coneixement 
dins de l’empresa
Detectar els punts de dependència 
personal i els búnkers organitzatius per 
guanyar en flexibilitat i obtenir, a l’hora, el 
màxim rendiment  de les persones clau de 
l’organització
Cambra de Comerç de Barcelona

9.30 a 12.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Les claus per convertir una idea en 
negoci
Etapes del procés emprenedor i eines a 
utilitzar des de la idea
Granollers Mercat

26
9.30 a 12 h. Formació Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

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

Febrer 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



La flota de Transgran (Transports públics de la conurbació de Gra-
nollers) ha incorporat un nou autobús híbrid de 12 m de longitud i pis 
baix, adaptat a l’ús de persones amb mobilitat reduïda. Té una ca-
pacitat de 28 places més el conductor, dues places reservades per a 
persones amb cadira de rodes i aproximadament 67 places dempeus. 
L’autobús porta un sistema híbrid dièsel (un motor de 250 CV) i elèctric 
(amb dos motors de 75 KW cadascun), que comportarà un estalvi ener-
gètic d’entre un 20 i un 30 % comparat amb els vehicles dièsel conven-
cionals, fet que repercuteix en una menor emissió de CO2. Amb el nou 
vehicle, la flota de Transgran té 9 autobusos, 3 dels quals híbrids. 
D’altra banda properament es podrà descarregar la nova aplicació del 
servei urbà de Granollers, operat per Sagalés. Amb l’app, es podrà sa-
ber l’hora de pas del diferents autobusos per les parades. També plani-
ficar la millor ruta entre dos punts dins de la conurbació de Granollers

La tercera part dels autobusos urbans ja són híbrids

Durant tot el mes de febrer Granollers partici-
parà en la 2a. Marató de l’Estalgia, una campan-
ya de sensibilització i de bones pràctiques en l’ús 
i el consum d’energia, que té la particularitat de 
destinar l’estalvi econòmic aconseguit a la lluita 
contra la pobresa energètica.
En aquesta marató s’hi implicaran cinc equi-
paments esportius: el pavelló el Tub, les pistes 
d’atletisme, el camp de futbol del carrer de Giro-
na, el pavelló de Can Bassa i el Palau d’Esports, 
que afectaran 235 persones treballadores, 58 enti-
tats esportives i més de 30.000 persones usuàries.

El repte és reduir un 10 % el consum

Els cinc equipaments esportius intentaran reduir 
durant el mes de febrer com a mínim un 10% els 
seus consums respecte a l’any anterior. No obs-
tant, no es tracta d’una competició entre equi-
paments, si no que cadascun haurà d’obtenir la 
seva “millor marca” i, entre tots, un ajut impor-
tant per lluitar contra la pobresa energètica.
Per comptabilitzar l’estalvi es compararan els 
consums de 2017 amb els resultants de les 
valoracions dels consums del mateix període 
dels últims 3 anys. Finalitzada la campanya es 
calcularà l’estalvi aconseguit. Un cop definit, es 
destinarà l’import a la lluita contra la pobresa 
energètica.
Gràcies a l’estalvi de 16.000 euros aconse-
guit en la Marató de l’Estalgia de l’any passat, 

Granollers torna a estalviar energia 
contra la pobresa energètica

l’Ajuntament de Granollers va promoure diverses 
intervencions en 15 habitatges de Granollers 
que van servir per reduir l’import de la factura 
d’alguns dels seus subministraments.
La Marató 2017 també es farà a Badalona, El 
Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Mal-
grat de Mar, Manresa, Mataró, Pineda de Mar, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, 
Terrassa i Vilanova i La Geltrú. 

Personal dels equipaments 
esportius, persones i entitats 
usuàries intentaran reduir els 
consums d’electricitat, gas i 
aigua durant el mes de febrer. 
L’estalvi s’invertirà en accions 
contra la pobresa energètica
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La formació professional dual o FP dual és 
una modalitat de formació en creixement, tant 
pel que fa a l’oferta com a la demanda de les 
empreses. Els alumnes es formen alternant el 
centre educatiu i l’empresa, amb la qual tenen 
un contracte de treball. Aquesta fórmula permet 
augmentar la col·laboració entre els centres 
formatius i les empreses, que l’alumne entri 
en contacte amb el sector professional que ha 
escollit, facilita la incorporació futura al mercat 
de treball i millora la qualificació professional.

85 alumnes de Granollers fan FP dual

Enguany, 85 alumnes cursen l’FP dual a Grano-
llers, 65 dels quals a l’EMT i la resta, a l’Educem 
i l’institut Carles Vallbona.
El centre municipal s’ha integrat a l’Aliança 
per l’FP dual, una xarxa d’empreses, centres i 
institucions d’abast estatal compromesos amb 
el desenvolupament d’aquesta modalitat que 
aposta per un aprenentatge més productiu tant 
per als alumnes com per a les empreses. La 
promouen la Fundació Bertelsmann, la Funda-
ció Princesa de Girona, la Cambra de Comerç 
espanyola i la CEOE. Ara mateix, la integren 350 
empreses, com ara Almirall, Caixabank, Freu-
denberg, Gas Natural Fenosa, Hotel Balneari 
Termes Victòria, Media Markt; centres educatius 
com Escola Pia de Catalunya; i institucions com 
el Col·legi de Metges de Barcelona o la Fundació 

L’Escola Municipal del Treball s’uneix a
l’Aliança per la Formació Professional Dual

Cercle d’Economia.
Daniel Zapata, director de l’EMT, va remarcar, 
en l’acte d’adhesió, la voluntat del centre “de 
treballar per la inserció laboral dels alumnes al 
teixit empresarial de la comarca”, una inserció 
que en el cas dels cicles formatius és del 70 % 
i puja a prop del 90 % en alguns dels cicles que 
fan la modalitat dual. 
Guillem Salvans, coordinador de la xarxa Aliança 
per l’FP dual i cap de projectes sènior de la 
Fund. Bertelsmann, va explicar que l’Aliança 
va néixer fa dos anys i que des de fa 3 mesos 
s’ha obert als centres de Formació Professio-
nal: “L’EMT és un referent i ens alegra que s’hi 
integri”. 
L’alcalde, Josep Mayoral, per la seva banda, va 
recordar que, a tocar del centenari, l’EMT va 
néixer fruit del diàleg amb les empreses: “La 
relació de l’EMT amb el món de l’empresa forma 
part del seu codi genètic”.

La inserció laboral 
dels alumnes que 
fan FP dual és de 
prop del 90 % en 
alguns dels cicles

cpnl.cat

Cursos 
presencials 

i en línia
Febrer de 2017

Informació i inscripcions
Del 6 al 10 de febrer de 2017

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

divendres
de 10 h a 13 h

Centre de Normalització 
Lingüística del Vallès Oriental

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

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

Caldes, Canovelles, Cardedeu, les 
Franqueses, la Garriga, la Llagosta, 

Llinars, Mollet, Montmeló, Montornès, 
Parets, Sant Celoni i Sant Feliu de 

Codines.
Us podeu inscriure en qualsevol servei de 

català d’aquestes poblacions.

A l’acte hi van participar, 
entre altres, l’alcalde Mayoral; 
el director de l’EMT, Daniel 
Zapata; el coordinador d’FP, 
Enric Pagès; i el coordinador 
d’Aliança per la FP Dual, 
Guillem Salvans. 
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JORNADES DE PORTES OBERTES

a les escoles, instituts i centres concertats

Curs 2017 / 2018

CENTRES PÚBLICS 
D’EDUCACIÓ INFANTIL  
I PRIMÀRIA
1  Escola Ferrer i Guàrdia

 C. Roger de Llúria, 25.
 93 693 48 02
 Dissabte 4 de març, d’11 a 13 h

 Dilluns 6 de març, de 16 a 18 h 

2  Escola Granollers
 C. Mestre Manel Masjoan, 1.
 93 849 53 51
 Dimarts 7 de març, de 9.30 a 12 h

 Dimarts 14 de març, de 16 a 18.30 h. Ses-
sió informativa a les 18.30 h 

3  Escola Granullarius
 C. Maresme, 2-4.
 93 870 51 95
 Diumenge 5 de març, a les 11 h projecció 

d’audiovisual. D’ 11.30 a 13 h, visita guiada
 Diumenge 12 de març, a les 11 h projecció 

audiovisual. D’11.30 a 13 h, visita guiada

4  Escola Joan Solans
 C. Mallorca, 20
 93 870 43 99
 Dijous 2 de març, de 9 a 13 h 

 Divendres 3 de març, de 9 a 13 h

5  Escola Lledoner
 C. Rosselló, 95
 93 849 36 87 · 93 861 71 47
 Diumenge 5 de març, d’11 a 13 h Xerrada 

informativa i visita guiada
 Dimecres 15 de març, de 15 a 16.15 h

6  Escola Mestres Montaña
 C. Esteve Terrades, s/n
 93 879 56 43
 Dissabte 11 de març, de 10 a 13 h

 Dimecres 15 de març, de 15 a 16.30 h 

7  Escola Pereanton
 C. Espí i Grau, 3
 93 879 46 44
 Dijous 9 de març, a les 21 h, sessió infor-

mativa a la Sala Sant Francesc
 Dissabte 11 de març, d’11 a 13 h, visita a 

l’escola 

8  Escola Ponent
 C. Rafael de Casanova, 71
 93 840 09 06
 Dimecres 8 de març, de 15 a 17 h

 Dissabte 11 de març, de 10 a 12 h

9  Escola Salvador Espriu
 C. Joan Camps i Giró, 6-8
 93 879 44 59
 Dissabte 11 de març. A les 16.30 h, visita a 

l’escola i a les 17 h, sessió informativa 
 Diumenge 12 de març. A les 11 h, visita a 

l’escola i a les 11.30 h, sessió informativa

10  Escola Municipal Salvador Llobet
 C. Roger de Flor, 64
 93 879 40 01
 Dissabte 11 de març. Visites guiades a les 10 

i a les 11 h
 Dimecres, 15 de març. Visita guiada a les 17 

h

CENTRES PÚBLICS  
DE SECUNDÀRIA
11  Institut Antoni Cumella

 C. Sant Tomàs d’Aquino, 1-3
 93 879 41 72
 Dimecres 8 de març. A les 18 i a les 19.30 h, 

sessions informatives. De 18 a 21 h, visita 
del centre

 Dissabte 11 de març. A les 11 h, sessió infor-
mativa. De 10 a 13 h, visita del centre

12  Institut Carles Vallbona
 C. Camp de les Moreres, 14
 93 860 00 21
 Dimecres 22 de febrer, a les 18 h, sessió 

informativa i a les 19 h, visita al centre

13  Institut Celestí Bellera
 C. Esteve Terrades, s/n
 93 879 49 14
 Dimarts 28 de febrer, de 18 a 20 h

 Diumenge 5 de març, de 10 a 12 h

14  Institut Marta Estrada (antic Institut 
Granollers)

 C. Maria Palau, 2-4
 93 781 50 97
 Dijous 2 de març. Sessió informativa, a 

les 18 h, a la Sala Polivalent del pavelló 
del Congost i visita a les instal·lacions de 
l’institut 

15  Inst. Escola Municipal de Treball
 C. Roger de Flor, 66
 93 879 55 18
 Dissabte 4 de març. Sessions informatives i 

visites a les 10.30 i 12 h

CENTRES PRIVATS 
CONCERTATS
16  Escola M. Anna Mogas

 C. Corró, 325
 93 849 02 44
 Dissabte 4 de març, de 9.30 a 13 h

 Dimecres 8 de març, sessió informativa a 
les 19 h

17  Escola Cervetó
 C. Isabel de Villena, 39-45
 93 870 15 39 · 93 879 16 52
 Dissabte 11 de març, de 10 a 14 h, amb 

visita guiada
 Entrevistes informatives personalitzades, 

amb cita prèvia, a partir del 9 de gener

18  EDUCEM 

       Educació Infantil i Cicle Inicial
 Av. Francesc Ribas, 8-10
 93 861 60 87

       Ed. Primària (CM i CS) i ESO
 C. Joan Prim, 59-63
 93 840 07 01
 Dissabte 4 de març, de 10 a 13 h. Sessió 

informativa a les 11 h
 Entrevistes informatives personalitzades, 

amb cita prèvia, a partir del 16 de gener

19  Col·legi L’Estel
 C. Joan Prim, 92-94 / Girona, 53
 93 870 24 33
 Dissabte 4 de març, de 10 a 13 h, amb visita 

guiada. Sessió informativa a les 11 h 
 A partir del 9 de gener, entrevistes informa-

tives concertades, telefonant a l’escola o a 
través de l’adreça:

 atencio@lestel.net

20  Col·legi Jardí
 C. Torras i Bages, 81
 93 870 03 38
 Dimarts 21 de febrer. Sessió informativa a 

les 19 h per a P-3 a la sala d’actes 
 Dimecres 22 de febrer. Sessió informativa a 

les 19 h per a l’ESO a la biblioteca
 Dimecres 1 de març. Visites guiades a les 9, 

10, 11 i a les 15.30 h 
 Dijous 2 de març. Visita guiada a les 15.30 h 

21  Escola Pia

       Educació infantil i primària
 Av. Sant Esteve, 14
 93 879 34 00 
 Dissabte 4 de març, d’11 a 13.30 h 

 Sessions informatives: dijous 2 i dimarts 7 
de març, a les 20 h

       Educació secundària
 C. Guayaquil, 54
 93 879 43 14
 Dimecres 8 de març, a les 19 h. Sessió infor-

mativa i visita a l’escola



Autocar del Banc de Sang i Teixits

Dimarts 7 de febrer
de 17 a 21 h. Plaça de Can Trullàs

La donació de sang, un acte solidari
Amb una vegada no n’hi 
ha prou. Vine a donar sang

Els dies 11 i 12 de febrer, se celebra a Roca Umbert Bodamarket, la fira 
de les bodes. Serà a la nau Dents de Serra, en horari de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h. Uns 40 expositors de diferents sectors (restaura-
ció, fotografia, agències de viatge, vestits de nuvi i de núvia, roba inte-
rior i llenceria, joieria, wedding planner, vehicles, animació) es donaran 
cita en aquest esdeveniment que arriba ja a la desena edició. 
L’accés al recinte es farà pel carrer de Lluís Companys i just a 
l’entrada, els visitants trobaran un espai amb food trucks (furgonetes de 
venda de menjar) i exposició de cotxes per a les parelles. 
L’organització, Granollers Mercat i Festamusic Grup XXI, ha previst dues 
desfilades nupcials a la sala Aplegador de la Troca, dissabte a les 19.30 
h i diumenge a les 19 h. Pàrquings Blaus de Granollers obsequia el pú-
blic visitant amb 3 hores d’aparcament als pàrquings de l’Auditori, Can 
Comas i pl. de la Corona. L’entrada val 3€, però és gratuïta si et desca-
rregues la invitació a través del web: www.bodamarket.cat 

Torna Bodamarket a Roca Umbert 

El Teatre Auditori fa 15 anys

El  15 de febrer de 2017 el Teatre Auditori de 
Granollers farà 15 anys que va alçar el seu teló 
per primera vegada per presentar l’espectacle 
de Carles Santos, Ricardo i Helena. Per cele-
brar aquest aniversari s’han programat diversos 
actes; el primer serà dissabte 4 de febrer a les 
21 h, amb l’espectacle “Gran Festa d’Aniversari”, 
amb Guillem Albà i la Marabunta. El millor clown 
i la millor música en directe per celebrar una 
festa d’aniversari única i plena de sorpreses!
A partir del 17 de febrer, es podrà visitar al 
teatre l’exposició: “15 anys, 15 moments”, que 
reproduirà a través de fotografies i cròniques 
dels mitjans de comunicació fets especials que 
ha viscut el Teatre Auditori durant aquests anys. 
D’altra banda, el Teatre Auditori convida els joves 
que fan 15 anys durant el 2017, a venir a veure un 
espectacle a escollir entre els mesos de febrer i 
juny de 2017, coincidint amb l’aniversari del Tea-
tre, amb la finalitat de regalar experiències a tots 
els joves que s’han fet grans amb l’equipament.
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIJOUS 2

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller setmanal de descripció de 
correspondència. Descobreix què pas-
sava a Granollers els anys 30. L’activitat 
es repeteix cada dijous de mes
Mes info: 93 842 67 37

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre Vint-i-cua de Da-
niel Ruiz. Presentarà Lambert Botey

DIVENDRES 3

11 h i 18 h Espai d’Arts
Cicle Geopresències. “Exposició la Mitja 
Marató”
L’activitat es repeteix el 4 de febrer.

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Coaching Lúdic” a càrrec de 
David Ferrer i Irene Moyano

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

18 h GRA. Equipament juvenil
Karaoke: Let’s Sing Together
Org: col·lectiu jove Let’s Sing Together

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Se Dio vuole 
d’ Edoardo Maria Falcone
L’activitat es repeteix el mateix dia a les 
22 h

21 h Teatre Auditori de Granollers
Monòleg. Faemino y Cansado !Quien tuvo 
retuvo!
Més info: www.teatreauditoridegranollers.
cat

21 h Teatre de Ponent
Teatre Embrossa’t d’Addaura Teatre 
Visual
Més info: www.teatredeponent.com

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Concert amb Reinier Baas, Joan Bretcha 
Guitar Series
Preu: 10 €
Org: JazzGranollers

De l’ou a la sardina, de la rauxa 
al seny: arriba el Carnaval! 

En Tres Rals de Can Solda és un nou personatge del Carnaval amb 
arrels ben locals: can Solda era un antic drapaire del carrer Corró, que 
apareix al llibre Granollers Vila Oberta de l’Amador Garrell. Ens acom-
panyarà des del 23 de febrer, Dijous Gras, fins a l’1 de març, Dimecres 
de Cendra. El pròleg el posarà el ball de gitanes (19 de febrer) i el dia 
23, els versots cantats l’encetaran oficialment, amb una música com-
posta per Marçal Ramon. A partir d’aquí, el Carnaval tindrà tots els 
ingredients de festa, ball, disbauxa i algunes novetats, com les ofrenes 
al Rei Carnesoltes que faran escoles i tothom que ho vulgui. La truita 
també tindrà un paper protagonista: se’n cuinarà una de gegant que 
tots podrem tastar el mateix dia del concurs de truites, a la Porxada. El 
diumenge 26, les comparses lluiran la feina de setmanes a la rua i les 
millors, tindran premi. El Dimecres de Cendra tancarà el programa: en 
Carnestoltes cremarà en una pira funerària que rememorarà el nostre 
passat iber. Més info, a l’agenda i a www.granollers.cat/carnaval

©
  T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S



NÚM. 148

16

PROGRAMACIÓ CULTURAL
GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | FEBRER DE 2017

DISSABTE 4

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

21 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. Gran festa d’aniversari dels 15 anys 
del Teatre Auditori amb Guillem Albà i 
La Marabunta
Preu: 5 €

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa dels anys 80’
Soci entrada gratuïta. No soci 10 € amb 
una consumició

DIUMENGE 5

16 h Teatre Auditori de Granollers
Música. Bitels per a nadons de Cia. La 
Petita Malumaluga
Preu: 8 €

17 h Centre Cultural
El Petit Cineclub UP! de Pete Docter i 
Bob Peterson. V.O subtitulada

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Tempo
Soci entrada gratuïta. No soci 10 € amb 
una consumició

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Se Dio vuole 
d’ Edoardo Maria Falcone

19 h Teatre de Ponent
Teatre Embrossa’t d’Addaura Teatre 
Visual
Més info: www.teatredeponent.com

DILLUNS 6

10 h CNL del Vallès Oriental
Inici inscripcions als cursos de Català 
per a adults. Del 6 al 10 de febrer

DIMARTS 7

17 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Les tertúlies de l’Arxiu: “Els inicis de 
la Mitja Marató”. Amb Toni Cornellas i 
Joaquim Fradera

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte, El mico i la tortuga, 
amb Marta Asmarats

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “Nano-
tecnologia” amb Alícia Casals

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars La pols de Llàtzer 
Garcia

DIMECRES 8

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Clàssics al dia:  Els 
miserables (II), de Victor Hugo. Amb-
Montserrat Lorente
Més info i inscripcion: www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques

18.30 h Centre Cívic Can Gili
Xerrada: “Obligacions fiscals per a 
entitats”
Mes info i inscripcions: www.granollers.
cat/centrescivics

19 h Museu de Granollers - Ciències 
Naturals
Inauguració de l’exposició “Paisatges 
geològics de Catalunya. Mirada foto-
gràfica a la geologia catalana” de Jordi 
Lluís Pi

DIJOUS 9

17.30 h La Troca-Centre de Cultura Po-
pular i Tradicional
Taller de manualitats
Org.: Entre Mares

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

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks: “Stephen Hawking and 
the triumph of the mindt”. Conversa 
en anglès dinamitzada per Cambridge 
School
Incripcions: www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques
Per a majors de 18 anys

20 h Museu de Granollers
Ponència “Granollers, ciutat agropoli-
tana: recursos agraris i alimentaris del 
segle XXI” a càrrec de Neus Monllor

DIVENDRES 10

18 h Escola de teatre Arsènic. Espai de 
Creació
Inici del curs de moviment Keep moving 
ambMercedes Boronat
Més info: www.rocaumbert.cat

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

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Vols canviar la teva vida?”a 
càrrec de David Ferrer i Judit Mariné

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. La clase de 
esgrima de Klaus Härö.
L’activitat es repeteix el mateix dia a les 
22 h

19.30 h Centre Cívic Nord
Il·lumina’t: trobada mensual social i 
fotogràfica
Més info: www.afjaumeoller.cat
Org: Ass. Fotogràfica Jaume Oller

20 h Agrupació Excursionista de Grano-
llers
Exposició del 12è Concurs Fotogràfic 
“La Muntanya”. Veredicte i exposició

21 h Teatre Auditori de Granollers
Circ GPS. “Sifonòfor” de Cia. Animal 
Religion
Preu: 10 €

21 h GRA. Equipament juvenil
DNIT: Toni Vega, Il·lusionista

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Concert amb Marco Mezquida, Los sue-
ños de Ravel
Preu: 15 €
Org: JazzGranollers

DISSABTE 11

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (0-15) Ballmanetes, amb 
Montse Dulcet
Més info i inscripcions: www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques

11 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de country
Soci entrada gratuïta. No soci 7 € amb 
una consumició

17.30 h Museu de Granollers - Ciències 
Naturals
Sessions al planetari, “Aurores boreals” 
amb Josep Masalles
La sessió es repeteix a les 18.30 h

17.30 h Sala Nau B1
Concert familiar solidari amb Strombers
Més info: entremaresgranollers.blogs-
pot.com.es
Org: Entre Mares

19.30 h Centro Cultural Andaluz
Ball de flamenc, amb la visita del Centre 
d’Argentona
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20.15 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Conversa sobre 
l’espectacle La desaparició de Wendy a 
càrrec de Francesc Viñas i a les 21 h re-
presentació de l’obra de teatre de Josep 
M. Benet i Jornet

21 h Teatre de Ponent
Teatre Postmodhernia de Cia. Radioman
Més info: www.teatredeponent.com

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de country
Soci entrada gratuïta. No soci 7 € amb 
una consumició

DIUMENGE 12

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d’espectacles infantils
Bianco de Teatre LaBú

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social 
Soci entrada gratuïta. No soci 10 € amb 
una consumició

18 h Parròquia de Sant Esteve
Cicle “La Música del Cel” amb Olivier 
Messiaen, L’Ànima Animada
Org: Fundació Pro Música Sacra

19 h Teatre de Ponent
Teatre Postmodhernia de Cia. Radioman
Més info: www.teatredeponent.com

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Clara Peya, presenta 
Oceanes
Més info: www.teatreauditoridegranollers.
cat

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. La clase de 
esgrima de Klaus Härö

DILLUNS 13

18 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina “Reduccions”  
Prehistòria: inici de la cuina i de les seves 
tècniques bàsiques, amb Pep Salsetes
Més info i inscripcions: www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques

DIMARTS 14

11 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Trobada. Ajuda’ns a identificar fotogra-
fies antigues de Granollers. Grup de 
treball de l’Arxiu Municipal
Més info: 93 842 67 37

18.30 h Museu de GranollersConferència 
Aules Universitàries
Conferència “Viatge per Egipte” 
d’Eduard Toda i Güell, amb Xavier Duran

DIMECRES 15

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (0-15m) Ballmanetes, 
amb Montse Dulcet
Més info i inscripcions: www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. Llegendes de bèsties i 
valents, amb Marta Asmarats

21 h Restaurant Anònims
Sopar concert Threejay, Our Voint Of 
Piew
Org: JazzGranollers

DIJOUS 16

18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Un cafè amb Lluís 
Vidal i Corrado Bolsi. Presentació de 
l’obra OCGr amb Lluís Vidal

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de novel·la. El círculo, de 
Dave Eggers, a càrrec de Maite Roldán
Més info a: www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

20 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Entrega del IV Premi de fotografia Do-
lors Porredon
Org: Amics de la Ciutat de Granollers

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Amador 
Garrell i Soto: El món a través de Gra-
nollers”

20.30 h GRA. Equipament juvenil
La Casa del Músic. Jam Session
Org: ASGRAM

DIVENDRES 17

17.30 h Centre Cívic Can Gili
DiverDivendres: Taller de llaminadures
Més info i inscripcions: www.granollers.
cat/centrescivics

Tarda. GRA. Equipament juvenil
Gala: “El Gra d’Or”concurs de curt-
metratges i projectes audiovisuals de 
Granollers

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Concurs “Movies and Fun”. Preguntes 
de cinema en anglès. Tema: Robots. Per 
a nens i nenes de 8 a 12 anys
Més info: www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. A Monster 
Calls de Juan Antonio Bayona.
L’activitat es repeteix el mateix dia a les 
22 h

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Concert amb Claudio Sanfilippo, Ilzen-
delswing
Preu: 10 €
Org: JazzGranollers

DISSABTE 18

17.30 h Museu de Granollers - Ciències 
Naturals
Planetari familiar, “El màgic cel 
d’hivern”
Més info: www.museugranollersciencies.
org

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “Explo-
radors!  Per mar...” amb Glòria Gorchs
Mes info i inscripcions: www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques

18 h Plaça Maluquer i Salvador
Ballada de sardanes amb mitjans me-
cànics

19 h Museu de Granollers - Ciències 
Naturals
Planetari “El cel, un viatge en el temps”
Més info: www.museugranollersciencies.
org

19 h Espai d’Art
Geopresències. Inauguració de “l’Expo-
Instal·lació” amb Jordi Mas

19 h Centre Cívic Nord
Teatre amb el grup Ressò Les Quatre 
Estacions: El consultorio
Activitat gratuïta
Org: AV Lledoner

19.30 h Centro Cultural Andaluz de 
Granollers
Ball flamenc amb l’actuacó de María 
Valderrama

21 h Teatre de Ponent
Teatre Fuita i Martiri de Sant Andreu Milà, 
de La Fornal d’Espectacles
Mes info: www.teatredeponent.com
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DIVENDRES 24

11 h Plaça de la Porxada
Ofrena dels ous a Sa Majestat Carnes-
toltes amb en Tres Rals de Can Solda

17.30 h La Troca. Centre de Cultura 
Popular i Tradicional
Taller de Carnaval. Disfresses i maqui-
llatge
Organitza: La Troca
Col·l.: Escola Estudi de Perruqueria 
Margaret

17.30 h Centre Cívic Palou
Passa’m la recepta. “La cuina de mun-
tanya: la Cerdanya i l’Alt Urgell”
Mes info i inscripcions: 
www.granollers.cat/passamlarecepta

17.30 h Plaça de la Porxada
Ofrena dels ous de les entitats i tothom 
que ho vulgui a Sa Majestat, amb en Tres 
Rals de Can Solda 

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors 9/11 Club de lectura infan-
til de 9 a 11 anys
Mes info: www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

19 h Espai d’Arts
Cicle Geopresències. Taller: “Observar i 
construir el territori des de la cartogra-
fia”, amb Bernat Lladó

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. La vache de 
Mohamed Hamidi
L’activitat es repeteix el mateix dia a les 
22 h

19 h GRA. Equipament juvenil
Concurs Mostra el teu talent
Més info: www.grajove.cat

19.30 h Plaça de la Porxada
El Rei a dormir i...
Org: Diablots

20 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica Barcelona Duo de 
Guitarres amb Ksenia Axelroud & Joan 
Benejam
Preu:10€
Mes info a www.teatreauditoridegrano-
llers.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. “Molta merda” de Cia. Mutis pel 
fons
Mes info a www.teatreauditoridegrano-
llers.cat

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

23 h Nau B1
Concert de Manel
Més info: www.rocaumbert.com/naub1

DIUMENGE 19

10 h Plaça de la Corona
Pedalada d’Hivern i Calçotada
Mes info: www.granollerspedala.cat

11 h Museu de Granollers
Itineraris de ciutat, “Granollers, ciutat 
bombardejada”
Mes info: 938 426 840 

12 h Plaça de la Porxada
Ball de Gitanes de Granollers 2017

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar de música clàssica. El 
filòsof musical
Mes info a 
www.teatreauditoridegranollers.cat

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Duet Dava
Soci entrada gratuïta. No soci 10€ amb 
una consumició.

19 h Teatre de Ponent
Teatre Fuita i Martiri de Sant Andreu Milà, 
de La Fornal d’Espectacles
Mes info a www.teatredeponent.com

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. A Monster 
Calls de Juan Antonio Bayona. 

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert d’OCGr i Lluís Vidal en record 
de Carles Riera
Mes info a www.teatreauditoridegrano-
llers.cat

DILLUNS 20

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. La desaparició de Wendy, 
de Josep Maria Benet i Jornet. Amb 
Francesc Viñas.
Més info a la biblioteca

19.30 h Biblioteca Roca Umbert 
Xerrada “¿Que ves?” i exposició “Veo, 
veo” a càrrec d’Antonio Monterrosso, 
poeta visual
Org: Universitat Popular de Granollers

DIMARTS 21

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència “El fil de la història. La 
industrialització a Espanya i Catalunya”, 
a càrrec de Diego Valverde.
Més info: www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “Ban-
des Sonores 1” amb Frederic Sesé

DIMECRES 22

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. The very hungry caterpillar 
Contes en anglès
Més info a la biblioteca
Col.: Cambridge School

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (16-36m) Em gronxes?, 
amb Anna Farrés
Més info i inscripcions: www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques

DIJOUS 23

17.30 h Plaça de la Porxada
Arribada de Sa Majestat Carnestoltes, 
versots cantats de Carnaval amb l’Abat 
dels Bojos, els Diablots i en Tres Rals de 
Can Solda

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! de 8 a 12 anys amb Cam-
bridge School
Més info i inscripcions a la biblioteca

18 h Plaça de la Porxada
Ofrena dels ous a Sa Majestat Carnes-
toltes
Org: Diablots
Col·l.: AEiG Sant Esteve de Granollers

18 h Plaça de la Porxada
Tast de truita gegant a càrrec del cuiner 
Xavi Soria

19 h Plaça de la Porxada
Concurs de truites de Carnaval
Bases del concurs a www.granollers.cat/
carnavalInscripcions
Org: Diablots

19 h Museu de Granollers
Presentació del llibre La pols de l’oblit 
d’Amador Garrell i Soto

20 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “La Intenció Quàntica, 
l’Espiritualitat de l’Esperança i la Psico-
logia de la Realitat” amb Carme Boó
Org: Gran Centre
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DIUMENGE 26

12 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball de donzelles
Entrada gratuïta per a tothom

17.30 h Carrer de Roger de Flor
Concentració de les comparses

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social
Soci entrada gratuïta. No soci 10€ amb 
una consumició

18 h Carrer de Roger de Flor
Rua de Carnaval fins a la plaça de la 
Porxada
Mes info a www.granollers.cat/carnaval

19 h Teatre de Ponent
Teatre. “Monster”de David Greig
Preu: 12 €
Mes info: www.teatredeponent.com

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. La vache de 
Mohamed Hamidi

20 h Plaça de la Porxada
Animació i lliurament de premis amb en 
Tres Rals de Can Solda

DILLUNS 27

18 h  Ajuntament de Granollers
Visita inaugural a la nova exposició 
fotogràfica de l’Arxiu Municipal de Gra-
nollers

DIMARTS 28

11 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Trobada. Ajuda’ns a identificar fotogra-
fies antigues de Granollers
Més info: 93 842 67 37

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “Un 
menú per al cervell” amb Carlos Paytubí

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars La vida segueix amb 
HDC de Lambert Botey i l’Associació La 
Vida amb HDC

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Concert de Jorge Rossy amb Jazzgrano-
llers Ensemble
Preu: 15 €
Org: JazzGranollers

DISSABTE 25

10 h Plaça de la Porxada
Ofrena dels ous a Sa Majestat Carnes-
toltes
L’activitat durarà tot el dia

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (12-36m) Em gronxes? 
amb Anna Farrés
Mes info i inscripcions: www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques

12 h Plaça de la Porxada
Balla swing per Carnaval
Org: Bigpotters Swing

17.30 h Museu de Granollers - Ciències 
Naturals
Planetari familiar, “El màgic cel 
d’hivern”
Més info: www.museugranollersciencies.
org

18 h Plaça de la Porxada
Ball de disfresses infantil amb Pop per 
Xics

19 h Museu de Granollers - Ciències 
Naturals
Planetari. “El cel, un viatge en el temps”
Més info:
www.museugranollersciencies.org

21 h Teatre de Ponent
Teatre. “Monster”, una obra de David 
Greig
Preu: 12 €
Mes info: www.teatredeponent.com

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert In Crescendo
Mes info: www.teatreauditoridegranollers.
cat

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Sopar i concurs de disfresses!
Org: Diablots

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de salsa
Soci entrada gratuïta. No soci consumi-
ció obligatòria

23.30 h Nau B1
Ball de disfresses
A partir de 18 anys
Org.: Jovent IgnoratPreu: 8 € (anticipada 
6 €)

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 fotogràfica La Meva Mitja 
2017
Fins l’11 de febrer

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



‘Estressada però feliç’, frase del seu whatsapp. 
Estic acostumada a agafar la part positiva de tot; 
estar a la feina més estona de la que voldria o un 
somriure dels meus fills..., tot això em compensa. 

Dedicar-se a la medicina i a la cirurgia, va ser 
una cosa vocacional? 
Des de petita sabia que ho faria. La mare és infer-
mera i em va intentar convèncer que fes el mateix 
que ella. Però a mi m’agradava la cirurgia, pel fet de 
poder curar amb les mans. 

Va formar-se a la Universitat de València. 
Els pares van marxar de Guinea Equatorial de ben 
joves i es van conèixer a València, allà vam néixer els 
meus germans i jo. Després de la carrera, en el mo-
ment d’escollir l’especialitat, quedaven tres places a 
tot l’Estat, una d’elles a l’Hospital de Granollers. 
No en sabia res de la ciutat, l’únic que coneixia de 
Catalunya era Barcelona.

Es va sentir ben acollida? 
Vaig arribar aquí fa 17 anys, carregada amb tots, 
tots els prejudicis que tenen a la resta d’Espanya. 
Que si la gent és tancada, que no et contestaran si 
no parles en català... La llengua jo ja la sabia, l’havia 
estudiat a l’escola com a assignatura, però sense lli-
bres de text. Però mai no l’havia parlada, fins aquí. 
I de seguida em vaig sentir molt acollida. 

 
Esther Nve Obiang (València, 1973) 
és metge a l’Hospital General de 
Granollers, on treballa des de fa 12 
anys. Cirurgiana en l’especialitat 
general i digestiva, viu la seva feina 
amb passió. El 2013 va córrer per 
primera vegada la Mitja de Granollers, 
a punt de fer els 40, per estar en 
forma. I des de llavors, no ha parat. 
Entrena amb els seus companys tres 
dies a la setmana i ara s’ha aficionat 
a córrer per muntanya. Ha fet la 
Trailwalker (cursa benèfica de 100 km) 
i aquest any hi anirà d’avituallament. 
Casada amb el pintor David del Hierro, 
té tres fills de 10, 8 i 6 anys.

Dilluns va tenir, com cada setmana, una guàrdia 
de 24 hores. 
Aquest horari ve del passat, de quan a l’hospital 
hi havia moltes menys urgències. Ara, quan estàs 
de guàrdia, la nit és com el dia: no pares, només 
descanses si no hi ha cap urgència. En l’última vaig 
entrar a les 8 del matí i vaig sortir l’endemà al mig-
dia; vaig fer 4 operacions.

I com ho fa per aguantar? 
L’adrenalina i l’estrés..., no prenc gaire cafè. Estàs 
contínuament fent coses i això et manté despert i 
actiu. 

Diu que després d’una guàrdia no és persona. 
Què fa primer de tot quan surt de l’hospital? 
Arribo cap al migdia i faig una bona dutxa, llarga; 
descanso i faig feines de casa, rentadores, planxa, 
compres, gestions...

Es diu que si la sanitat pública aguanta, és per-
què els professionals hi posen el coll.
És qüestió de recursos. Si fóssim més personal, 
tinguéssim més llits, més quiròfans... podríem 
atendre millor. Els que manen i gestionen els 
diners, decideixen. Nosaltres som l’esglaó més 
baix i tenim el contacte directe amb la gent. Visitar 
una persona al passadís o haver de dir a algú que 
saps que conviu amb el dolor i que s’ha d’operar, 
però que no saps quan es podrà fer... , és molt dur. 

Esther Nve Obiang
Cirurgiana de l’Hospital General de Granollers i runner

ENTREVISTA A
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“A l’hospital, 
durant les 

guàrdies de 24 
hores, 

la nit és com el 
dia, no pares”  

20

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | FEBRER DE 2017 NÚM. 148



“Si volem 
començar a 

córrer, fem-
ho de manera 

progressiva 
i escoltant el 

nostre cos” 
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“Quan vaig arribar a Granollers, em va cridar l’atenció  
l’esperit esportiu i com es potencia tot el positiu de l’esport”

A l’hospital s’han jubilat molts companys, d’altres 
han marxat i no s’ha substituït a ningú. Tenim la 
mateixa feina, o més, i som menys. 

Córrer és la seva vàlvula d’escapament?
Inicialment vaig començar per salut, per estar 
en forma. Ara és per desestressar-me, em permet 
desconnectar al cent per cent. Mentre corro penso 
en la respiració, en la col·locació dels peus, la 
velocitat, les palpitacions..., o comentem amb els 
companys altres temes, diferents de la feina. 

La seva primera Mitja va ser el 2013. Com va 
començar a preparar-se?
Mai m’ha agradat córrer, però volia fer una activi-
tat física sense dependre d’horaris. A L’Aire em van 
parlar del programa «Comença a fer la Mitja». Jo 
ja coneixia la Mitja, cada any amb la família vèiem 
l’arribada dels atletes. Sempre m’ha emocionat. 

Després de la seva primera Mitja...
Estava en un núvol, volia continuar els entrena-
ments i apuntar-me a més carreres. En un entre-
nament el meu cos va dir prou. Vaig arribar a casa 
caminant com vaig poder, amb un monitor que 
em va acompanyar, feia un fred horrorós. Vaig 
haver de parar dos o tres mesos. 

Quins són els seus consells per a algú que vul-
gui començar a córrer? 
Hem de saber d’on partim: fer una prova d’esforç, 
un examen mèdic. Assegurar-nos que no tinguem 
cap malaltia que ho desaconselli; a vegades per 
l’estructura, el pes..., el més aconsellable no és 
córrer, sinó fer un altre exercici. Si no hi ha cap 
contraindicació, fer-ho de manera progressiva, co-
neixent i escoltant el nostre cos per saber fins on 
podem arribar. I sempre assessorats, per exemple, 
pels monitors del programa d’entrenaments.

Ara ha començat amb les curses de muntanya. 
La naturalesa, des de sempre, m’encanta. Quan 
corres per la muntanya, no va tant de baixar temps 
com de resistència i, sobretot, de disfrutar del teu 
entorn natural. 

Què té la Mitja que arrossega tanta gent?
La Mitja és l’esdeveniment més internacional de 

Granollers, però el que em va cridar molt l’atenció 
en arribar aquí, és l’esperit esportiu i com es 
potencia tot el positiu de l’esport en els nens des 
de ben petits, a l’escola. Per la Mitja, això es palpa; 
l’animació i l’ambient, és brutal. 

Mare de família nombrosa. Com es concilia?
Bé, és un equilibri... Fonamental, que tots dos 
anem a la una. Que ens potenciem no només la 
nostra feina i ens admirem mútuament, sinó tam-
bé les nostres extraescolars o hobbies. En David 
pinta i jo sempre ho he volgut potenciar. Has de 
ser feliç. La criança també l’hem compartida, com 
un bloc. Quan ens vam conèixer, a València durant 
la carrera, li vaig dir: “faré cirurgia sí o sí. I si haig 
de marxar, ho faré”. I ell va dir: “on et porti el 
MIR, aniré jo”. 

-Encara que no hi ha nascut, se sent lligada a 
Guinea, la terra dels pares?
Sóc d’allà, sóc guineana; els pares sí que hi 
mantenen el vincle. Hi tenim família, tot i que la 
majoria són a València. La situació és precària. La 
gent és pobra, sent un país ric. Van tenir la bona o 
la mala sort de trobar petroli. Però se n’aprofiten 
quatre i la gent malviu. Hi vaig anar abans de co-
mençar la carrera i em va encantar, és molt bonic. 
I vull que els meus fills hi vagin, algun dia.  

L’Esther, a finals de gener,  
amb els companys i compa-
nyes  amb els quals entrena, 
a punt de sortir a córrer des 
de les pistes d’atletisme. De 
compartir curses i entrena-
ments ha sorgit l’amistat. 
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Els grups municipals opinen

El PDU dels lobbies

El frau dels dièsel o Dieselgate ha evidenciat 
el poder del sector de l’automòbil, la con-
nivència dels magnats del motor amb les 
autoritats i el seu menyspreu per la salut i 
el planeta. Una prova d’aquesta connivència 
és que s’hagi encarregat al RACC, un dels 
gestors del Circuit, l’estudi sobre el soroll 
que generaran les activitats planejades a 
l’entorn del Circuit.
En aquest Pla Urbanístic, redactat 
d’esquenes a la gent del territori, Ajun-
taments i Generalitat posen recursos 
públics al servei dels lobbies, planificant 
a mida per a un Circuit que any rere any 
presenta pèrdues milionàries que són 
rescatades sistemàticament amb els nostres 
diners. Promouen, també, una operació 
especulativa, requalificant i finançant amb 
diner públic la urbanització d’una nova àrea 
comercial, enmig d’una zona on la concen-
tració de grans superfícies és desmesurada, 
i en un context en què la prioritat d’Incasòl 
i Administracions hauria de ser l’habitatge. 
Un altre objectiu ocult és satisfer les grans 
operadores turístiques ubicant nous hotels 
i parcs temàtics en una anella propera a 
Barcelona, passant per alt l’impacte sobre 
població, territori i mobilitat.  
Ningú ha tingut en compte el Congost, els 
boscos, ni Palou, ni encara menys la pa-
gesia. S’ha infravalorat els problemes que 
suposarà l’augment de la contaminació, el 
risc d’inundacions, l’increment del trànsit 
i del soroll.
Darrerament hem viscut el tancament per 
deslocalització de grans empreses que 
han deixat naus buides en una àrea on 
l’ocupació del sòl en molts polígons no 
arriba al 25%. Planificar nous polígons no 
suposa crear llocs de treball. Per acabar amb 
l’atur i la pobresa ens cal canviar model i 
relacions de producció,  i un nou reparti-
ment de treball i riquesa. 
Aquests són alguns dels motius pels quals 
hem presentat un recurs contenciós ad-
ministratiu contra el PDU del Circuit, un 
pla que pretén omplir de formigó i asfalt 
tot l’entorn del Circuit que avui gaudim 
com a natural.

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

Presupuestos participativos 
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.
Los Ayuntamientos son la Administración 
más cercana al ciudadano y precisamen-
te, debido a esta proximidad, es posible 
introducir la participación vecinal en las 
decisiones municipales.
Dejemos que los ciudadanos opinen qué es 
lo que quieren de su ciudad .

Transparencia 
Pedimos al Ayuntamiento que cumpla la ley 
de transparencia al 100%. 
Granollers recibió el sello Infoparticipa 
2014, un certificado que da la UAB que re-
conoce las buenas prácticas de transparencia 
en la web.
El problema es que el Ayuntamiento ha 
hecho un retroceso desde entonces en trans-
parencia al reducir las cosas que aparecen en 
la web.
Pedimos que se pongan las pilas en trans-
parencia, debemos rendir cuentas correc-
tamente a nuestros ciudadanos y actualizar 
todos los indicadores que nos dice la ley que 
debemos cumplir.

Acceso a la información 
Es necesaria más información , a veces no 
llega a la gente la información relevan-
te sobre ayudas, subvenciones, cursos de 
formación,  eventos...  todo  lo que pasa en 
la ciudad.

Pedimos que:
1) Se implanten más PANELES INFORMA-
TIVOS por los 16 barrios de la ciudad , en 
los que se pueda colgar dicha información.
2) Que cuando sean temas importantes, se 
hagan más CAMPAÑAS INFORMATIVAS  
Y  PUBLICIDAD, con pósters y flyers en las 
escuelas, institutos , centros cívicos, biblio-
tecas , centros de salud… Debemos destinar 
muchos más recursos económicos en este 
sentido.

#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

Un 2017 pleno  
de retos e ilusión

Desde C’s Granollers afrontamos 2017 con 
mucha ilusión y optimismo.
Hemos logrado muchos de los objetivos 
que nos planteamos durante el pasado año, 
pero aún hay mucho trabajo por hacer. 
También será el momento de comprobar si 
se cumplen las propuestas que nos fueron 
aprobadas en pleno o acordadas con el 
equipo de gobierno a lo largo de 2016.
Estaremos atentos a las obras de adecuación 
de nuestros parques infantiles para que 
puedan ser disfrutados por todos los niños 
y cuidadores sin excepción, incluyendo a 
aquellos con algún grado de discapacidad. 
También veremos si se desarrolla alguna 
acción para dar a conocer aún más la enfer-
medad celíaca entre la población y que esto 
ayude a mejorar el índice de diagnóstico de 
la misma. Comprobaremos si se dedica una 
calle o plaza en honor a Clara Campoamor, 
valiente defensora de los derechos de las 
mujeres.
Esperamos ver cómo se van aumentando 
paulatinamente los cargadores eléctricos 
para vehículos ecológicos y cómo se aplican 
las bonificaciones en el impuesto de condu-
cir para los propietarios de los mismos.
La creación de una mesa local de la diver-
sidad funcional nos llenaría de satisfacción, 
sobre todo, al ver cómo nuestra iniciativa 
sería otro “granito de arena” para conseguir 
una ciudad más justa y accesible para todos.
Muy importante será la optimización y 
supervisión de la partida presupuestaria 
aprobada para la implementación de la pri-
mera fase de nuestro plan de dinamización 
de la ciudad. Estamos convencidos que la 
mejor forma de atraer inversión y proyectos 
empresariales que creen empleo es yendo 
“a la caza y captura” de los mismos. No van 
a tocar a nuestra puerta, tenemos que ir a 
por ellos. Insistiremos en ello.
El pleno empleo no es una utopía. La mayor 
barrera de Granollers podemos ser nosotros 
mismos. No nos conformemos.
Trabajemos por conseguir una ciudad con 
mayores oportunidades profesionales, con 
un proyecto sólido y competitivo. Una 
capital de comarca emprendedora, diná-
mica, llena de vida y que mire al futuro a 
los ojos con confianza e ilusión. ¡Vamos a 
por ello!

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

Temas que debemos  
mejorar este 2017 

Crida-CUPPP C’s

22

NÚM. 148



Granollers és una ciutat solidària i im-
plicada en la construcció d’un món més 
just i solidari. Una ciutat que volem 
que sigui referent pel seu treball en 
cultura de Pau, el foment de la con-
vivència, la solidaritat i el respecte als 
drets humans.
Vivim en un món global, en què els 
grans reptes que hem d’afrontar tenen 
incidència en l’àmbit local. Fenòmens 
globals com les migracions o el canvi 
climàtic es manifesten a les nostres ciu-
tats. És per això que les respostes també 
han de ser locals i posar en pràctica 
polítiques que afavoreixin la cohesió 
social, la convivència i la solidaritat, per 
enfortir la cooperació entre territoris, el 
treball en xarxa i la diplomàcia muni-
cipal.
La solidaritat és el valor central de la 
cooperació. Una cooperació que ha 
d’esdevenir transformadora, a partir 
d’una estratègia ben definida i d’uns 
valors ètics i solidaris. Una política de 
cooperació que contribueixi al canvi 
en les relacions Nord-Sud.
La cooperació al desenvolupament ha 
deixat de ser una tasca estrictament 
assistencial i ha passat a ser una política 
pública més. Reclamem el paper dels 
municipis.
Per això, formem part de l’entitat 
Mayors for Peace, de la qual l’alcalde 
ostenta una de les vicepresidències; per 
això, hem impulsat amb altres ciutats 
una xarxa de Ciutats per la Pau de la 
Mediterrània i, per això també, hem 
participat activament en la creació de la 
xarxa catalana d’Alcaldes per la Pau.  
El Pla de Cooperació i Solidaritat fixa el 
compromís de mantenir la destinació 
de l’1% del pressupost a polítiques de 
solidaritat, cooperació al desenvolupa-
ment i a la cultura de Pau. Malgrat els 
temps de dificultats, hem mantingut 
aquest compromís.
Can Jonch, Centre de Cultura per la 
Pau és avui un centre de referència en 
l’àmbit nacional i internacional des d’on 
s’impulsen noves polítiques de Pau.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Han passat més de 2 anys, però tots encara 
tenim la jornada del 9-N de 2014 gravada 
a la retina. Un dia on 2.344.828 catalanes 
i catalans van poder votar en un procés 
participatiu sobre quin havia de ser el 
futur polític de Catalunya. A Granollers, 
i malgrat la negativa de l’equip de govern 
de promoure la participació, ho van fer 
17.704 persones.
Havia de ser un referèndum, però l’Estat 
espanyol, igual que ho fa ara, en un exercici 
on posa de relleu les seves greus mancances 
democràtiques, es nega a pactar-lo amb el 
govern català. I havia de ser una consulta, 
però el Tribunal Constitucional va prohi-
bir-lo i només l’astúcia de la Generalitat, 
liderada en aquell moment pel president 
Mas, va permetre que aquell diumenge de 
novembre el país projectés al món aquella 
imatge de mobilització ciutadana, demo-
cràtica i pacífica.
Dèiem que han passat més de 2 anys 
des d’aleshores, disposem d’una majora 
independentista al Parlament, liderada pel 
president Puigdemont, que està disposada 
a impulsar, ara sí, un referèndum vinculant 
on tots els catalans puguin decidir què ha 
de ser aquest país. Però hi ha quelcom que 
no ha canviat: l’immobilisme d’un Estat 
espanyol, que, no només segueix intransi-
gent a l’hora de permetre un referèndum 
que reclama més del 80% de la ciutadania, 
sinó que insisteix en la judicialització 
d’un procés que requereix una solució 
política.
El proper 6 de febrer, el president Mas, 
Irene Rigau i Joana Ortega seran jutjats 
com a màxims responsables del 9-N. Fran-
cesc Homs també ho està sent de manera 
paral·lela. Un judici que no només és con-
tra ells, sinó contra 2,3 milions de persones 
que van votar el 9 de novembre de 2014. El 
6-F, igual que el 9-N, cal que aquest poble 
torni a demostrar la voluntat col·lectiva 
de decidir el seu futur, sense supeditar-se 
a tribunals polititzats. El 6-F, cal tornar a 
mobilitzar-se per deixar-ho ben clar. Us 
animem a fer-ho, perquè el 9-N som tots!

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

La formació professional és un dels instru-
ments més potents per transformar la realitat 
d’un territori com el nostre, on la indústria, 
malgrat el context de crisi, encara té un gran 
dinamisme i un pes important en el conjunt 
de l’economia.
Però a Granollers queden encara molts 
buits per omplir, i per aquest motiu un dels 
principals reptes educatius de la nostra ciutat 
és potenciar el nostre model de formació 
professional a través d’una visió molt més 
global i valenta.
En primer lloc, cal treballar amb més profun-
ditat la relació entre el sistema formatiu i les 
necessitats del teixit empresarial del territori, 
a través de l’articulació d’una estratègia de 
desenvolupament econòmic vinculada a les 
polítiques d’FP. Per això, és urgent i necessari 
que les regidories d’Educació i Promoció 
Econòmica del nostre Ajuntament deixin de 
treballar d’esquena, com han fet fins ara.
En aquest sentit, el més urgent és enfortir 
el conjunt de l’oferta d’FP que s’ofereix a la 
nostra ciutat, connectant l’FP reglada amb 
les qualificacions professionals, la forma-
ció ocupacional i la formació contínua, i 
entendre que la formació professional és un 
instrument per donar sortida a les vocacions 
professionals dels nostres joves, però també 
a les necessitats de les persones a l’atur, la 
reinserció laboral dels quals passa obliga-
tòriament per la millora de l’ocupabilitat i 
l’acreditació de competències. I no podem 
oblidar la necessitat de fomentar les qualifi-
cacions professionals mitjançant la formació 
contínua dels treballadors i treballadores. 
D’altra banda, per connectar les necessitats 
dels sectors productius de la ciutat amb 
l’entorn –indústria, comerç i serveis– amb 
l’oferta formativa existent, cal fer més passos 
per implicar el teixit empresarial en l’aposta 
pel model dual de l’FP, l’altra gran prioritat 
que hem de tenir a Granollers, promovent 
que els sectors productius de la ciutat es facin 
seus els cicles formatius i augmentant la rela-
ció entre empreses i centres educatius.
Tenim el teixit i els recursos suficients per 
ser referents en formació professional tant en 
l’àmbit comarcal com al país. Però només ho 
aconseguirem amb consens,  treball conjunt 
i ganes de fer una aposta decidida pels ense-
nyaments professionals.

Pep Mur i Planas
Portaveu d’ERC- Acció Granollers
pep@pepmur.cat

Una ciutat  
solidària que fomenta  
la cultura de PauDel 9-N al 6-F

Formació professional, 
integral i contínua

PSCCiU ERC-AG 
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www.granollers.cat/escenagran
www.rocaumbert.cat/naub1

febrerjuny2017 Roca Umbert Granollers

 11.02.17 entre mares.
concert familiar solidari amb strombers

18.02.17 manel
25.02.17 carnaval a la fàbrica amb funk tumaka

 04.03.17 gossos
18.03.17 enric montefusco  albert lax

25.03.17 tote king & dj nexxa
22.04.17 adrià puntí

 07.05.17 minibeat. festival infantil de música
13.05.17 vendetta

17.06.17 musik n viu off

Públic Familiar!

I si parlem de música?




