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REPORTATGE
Més d’1,5 milions per 

seguir ajudant a la 
recuperació econòmica

ACTUALITAT
Comencen les obres de reforma 

als carrers Ponent i Ricomà

L’Ascensió. Fira i Festes, 
del 25 al 28 de maig

Participa al Pla Director del 
Teatre Auditori de Granollers

ENTREVISTA
Xavier Jiménez,

enginyer biomèdic
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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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> Xavier Jiménez, enginyer 
biomèdic de Granollers, 
desenvolupa un dispositiu 
que permet detectar la 
meningitis de forma no 
invasiva

> Treballa entre Barcelona, 
Madrid i Boston, i ve sovint a 
Granollers a veure els pares

> El seu dipositiu, de nom 
Neosonics, estarà al mercat 
en 2 anys i ajudarà a salvar 
vides

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 

El Transformador del temps, de Manel Batlle, a la plaça Can Trullas, 
el dia de la inauguracióde l’escultura, amb l’actuació de la ballarina 
Nora Baylach. Fotografia: Toni Torrillas

ESPAIS AMB HISTÒRIA

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

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

www.granollers.cat

ENTRADA GRATUÏTA

L’ADOBERIA. Plaça de l’Església, 7. 
Dissabte, de 18 a 21 h i diumenge, de 12 a 14 h

LA TÈRMICA. C. Prat de la Riba, 77. 
Dissabte, de 18 a 20 h i diumenge d’11 a 13 h

Xavier Jiménez 
Enginyer biomèdic
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Aquest mes de maig es complei-
xen 30 anys de la inauguració del 
Museu de Ciències Naturals si-
tuat a l’edifici de La Tela. Aquest 
espai acull actualment l’Aula de 
Paleontologia Joan M. Viader, 
amb una col·lecció de més de 
5.000 fòssils d’invertebrats i 
plantes de Catalunya; l’Aula de Malacologia 
Frederic Travé, amb una col·lecció de cargols, 
petxines i coralls; i la Biblioteca i Aula d’estudi 
Antoni Jonch que alberga també el Centre de 
Documentació del Parc Natural del Montseny 
(secció ciències naturals). Des de finals de 2012 
el Museu es va ampliar amb un nou edifici que, 
entre d’altres, disposa d’un planetari, única 
instal·lació d’aquestes característiques fora de 
Barcelona, del Montsec i del Pallars Sobirà. 
El Museu de Ciències Naturals fa recerca en 
quiròpters (ratpenats); lepidòpters (papallones); 
petits mamífers i herpetologia (rèptils i amfibis).

30

FIRA D’ARTESANS
Divendres 5 i 19 de maig
Tot el dia. Plaça de la Corona

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 6 de maig
Tot el dia. C. d’Anselm Clavé, 40

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 6 de maig
D’11 a 21 h. Plaça de la Porxada

MERCAT DE 2a MÀ
Dissabte 6 de maig
De 10 a 19 h. C. F. Macià (entre Colom i Indústria)

MERCAT DE PRIMAVERA
Dissabte 6 i diumenge 7 de maig
De 8 a 20 h. Pl. de la Llibertat. Barri del Congost

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 6, 13, 20 i 27 de maig
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

FIRA AGROALIMENTÀRIA 
Dissabte 6 i 20 de maig
Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA DEL DISC
Divendres 12 i dissabte 13 de maig
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

FIRA DE LES HERBES DE MAIG 
Dissabte 13 de maig
De 10 a 20 h. Plaça de la Porxada

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 13 de maig, pl. de Maluquer i Salvador
Dissabte 20 de maig, pl. de Perpinyà

FIRA D’ARTESANS “FET A MÀ” 
Dissabte 20 de maig 
Tot el dia. Del Rec al Roc 

FIRA DEL DIBUIX
Dissabte 20 de maig
Tot el dia. Plaça de la Porxada

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 20 de maig
De 9 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

FIRA D’ATRACCIONS DE L’ASCENSIÓ
Del 25 al 28 de maig
De 15 a 24 h. Parc Firal i c. Londres
 
FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 27 de maig
Tot el dia. Pl. de Maluquer i Salvador

El tradicional pregó que enguany farà Carme Esplugas, pro-
fessora de biologia i ciències naturals i excalcaldessa de Gra-
nollers, dimecres 24 de maig, a les 19.30 h a la Sala Tarafa, 
marcarà el tret de la sortida de la Fira i Festes de l’Ascensió. 
Fem un llibre, l’actuació castellera, les havaneres, el ball i 
el teatre formaran part d’aquesta programació habitual de 
l’Ascensió. La Passada ens sorprendrà amb “L’animació al 
carrer. Els entremesos contemporanis”, espectacles itine-
rants en què es fan servir tot tipus d’enginys per propiciar la 
interacció entre artistes i públic. Pel que fa a la 67a.Fira de 
l’Ascensió es presenten dues novetats: Vallès Gastronòmic, 
espai d’exposició i venda de productes d’hostaleria i Tot a 
pedals, per conèixer tot tipus de bicicletes.

Bona fira i festes 
de l’Ascensió!
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REPORTATGE

Més d’1,5 milions per seguir ajudant 
a la recuperació econòmica

Hi ha indicadors econòmics que fan pensar que 
la situació econòmica general va millorant però 
aquest fet no ha de perdre de vista que la taxa 
d’atur continua essent elevada i que hi ha 
col·lectius de gent que tenen dificultats per 
accedir al mercat de treball o per tornar-hi. Per 
aquest motiu aquest any l’Ajuntament de 
Granollers contractarà directament 64 persones 
a l’atur, alhora que les formarà per millorar les 
seves opcions de trobar feina i afavorir l’entrada 
de recursos econòmics a les unitats familiars. 
Com a novetat respecte a plans de xocs ante-
riors, la durada dels contractes passarà a ser de 
6 a 9 mesos, fet que permetrà acumular més 
temps de cotització. Les retribucions ambé 
s’incrementaran respecte plans anteriors i la 
formació arribarà a les 100 hores per persona.
 
El SOC fa la preselecció

El Servei d’Ocupació de Catalunya preseleccio-
narà les persones candidates, inscrites a 
l’Oficina de Treball, que no cobren atur i que 
faran tasques com el manteniment de la via 
pública, dels equipaments i dels jardins; donar 
suport administratiu a diversos programes i 
serveis municipals; o en feines relacionades 
amb el foment de l’ocupació, de l’emprenedoria 
i de l’economia cooperativa.
Aquest pla d’ocupació local es proposa destinar 
el 5% dels contractes a persones amb disminu-

ció, i la selecció final de persones contractades 
serà una mostra representativa en termes 
d’edat i de gènere. 

Subvencions a la contractació

Es continuaran subvencionant les empreses que 
contractin joves menors de 30 anys i persones 
de més de 45 anys. amb un increment de 20.000 
euros respecte plans de xoc anteriors. En tots 
dos casos l’import de la subvenció per a una 
contractació a jornada completa serà de 
5.660,80 €, equivalent a 8 mensualitats del 
salari mínim interprofessional, per a cada 
contractació a jornada completa de 12 mesos 

Des de 2012 
s’han invertit 

més de 8 MEUR 
en plans de xoc i 
s’han contractat 

638 persones

Granollers no ha recuperat encara el 
nombre de llocs de treball que tenia 
abans de la crisi econòmica. La taxa 
d’atur ha anat disminuint: és del 14,15 
% a finals de març el que significa 4.163 
persones aturades, bona part de les 
quals més grans de 55 anys, el grup que 
té més dificultats per tornar a treballar. 
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament 
de Granollers, engega el sisè Pla de 
xoc per apaivagar els efectes de la 
crisi, dotant les mesures amb 1.540.000 
euros. La contractació de persones 
aturades per part de l’Ajuntament i les 
subvencions a empreses perquè ocupin 
joves i més grans de 45 anys, accions 
més destacades.
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Evolució de la taxa d’atur a Granollers
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Dones

Homes

Total

Novembre
2016

Desembre
2016

Març
2016

Gener
2017

Febrer
2017

Març
2017

18,0 %

15,8 %

14,0 %

17,6 %

15,1 %

12,9 %

16,8 %

14,5 %

12,4 %

16,6 %

14,3 %

12,3 %

16,6 %

14,2 %

12,2 %

16,5%

14,2 %

12,2 %
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L’Ajuntament formarà i ocuparà 
64 persones aturades durant 9 mesos

Atur
Disminueix la taxa d’atur: del 15,8 (març 
2016) al 14,2 % (març 2017)
El grup més afectat per l’atur és d’entre 55 i 
64 anys: 21,20 %
Disminueix la taxa de persones que no 
reben subsidi: del 57,38 (març 2016) al 54,72 
% (març 2017)

Assalariats/ades
El nombre d’assalariats s’està recuperant, 
des de 2014:
 2008: 24.834
 2009: 23.206
 2010: 22.926
 2011: 21994
 2012: 21.139
 2013: 20.698
 2014: 21.770
 2015: 23.654
També s’incrementa el nombre d’assalariats 
en els sectors tecnològics i de serveis ba-
sats en coneixement

Nombre d’afiliats a la Seguretat Social 
per mida d’empresa
• Empreses de fins a 50 treballadors (pe-

tites): 12.291(març 2016)-12.704 (març 
2017)

• Entre entre 51 i 250 treballadors: 6.038 
(març 2016) 6.156 (març 2017)

• Empreses de més de 250 treballadors: 
5.979 (març 2016) 5.250 (març 2017)

Alguns indicadors 
econòmics de Granollers

Les beques i 
ajuts del Pla 
de xoc per a 

infants i joves 
s’incrementen 

fins als 166.500 
euros

consecutius de durada mínima. La subvenció 
màxima que es podrà atorgar a una mateixa 
empresa és per a 2 contractes. 

Ajuts a iniciatives emprenedores

Es tracta d’ajuts per a la posada en marxa i 
consolidació de noves empreses: subvencions 
en concepte d’interessos del préstec atorgat per 
una entitat financera als nous projectes empre-
sarials de Granollers que han estat acompa-
nyats pel Servei d’Emprenedoria de Granollers 
Mercat (15.000 euros); subvencions destinades a 
les persones desocupades que es donin d’alta 
com a autònoms per iniciar un negoci propi, o 
que constitueixin una cooperativa o societat 
mercantil (40.000 euros); aquest any se subven-
cionarà fins a un import màxim de 2.500 € la 
despesa d’inversió per la compra d’una empre-
sa que tanca i que una altra persona vol conti-
nuar (projecte Reempresa). L’empresa o la 
persona que la compra per seguir el negoci ha 
de tenir la residència a Granollers.

Segueixen els ajuts per l’habitatge 

El Pla de xoc preveu també mesures per ajudar 
les famílies a afrontar la manca d’habitatge 
habitual o el seu manteniment. Així tornarà a 
haver-hi ajuts per fer front al pagament de les 
despeses de llum, aigua i gas (30.000 euros); 
ajuts per pagar despeses urgents relacionades 
directament al manteniment de les famílies a 
les llars (45.000 euros); i es mantindrà el servei 
de mediació per al lloguer social, que fa 
d’intermediari entre entitats financeres i 
famílies deutores a fi d’evitar una execució 
hipotècaria.
Beques i ajuts complementàries a les que ja 
atorga l’Ajuntament es mantindran: beques 
menjador (20.000 euros); accés a les escoles 
bressol (50.000 euros); material escolar i llibres 
per a l’ESO (45.000 euros); ajuts a la compra de 
material escolar i llibres per als centres educa-
tius públics de primària (30.000 euros) i suport 
psicològic per a la infància i l’adolescència 
(21.500 euros).
El Pla de xoc inclou també formació per a joves 
sense l’ESO, que no poden accedir als progra-
mes de qualificació professional inicial (38.000 
euros). En concret es formaran en escenografia 
i sonorització i en hoteleria.
De nou les entitats del tercer sector que fan 

programes per pal·liar els efectes de la crisi 
entre les persones més desfavorides rebran 
subvencions per un import total de 44.000 
euros: APADIS, El Xiprer i Creu Roja.
Així, totes aquestes mesures que conformen el 
sisè Pla de xoc, que es defineix en el Consell 
Econòmic i Social, té un import de 1.540.000 
euros finançats amb recursos municipals, 
gràcies a la bona salut econòmica de 
l’Ajuntament. 
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FIRA DE 
L’ASCENSIÓ, 
PUNT DE 
TROBADA 
I DE PROMOCIÓ 
EMPRESARIAL

Uns 160 expositors, 12 estands a la Mostra 
Gastronòmica i 20 expositors a Jugar x Jugar 
són les xifres de la 67a. edició de la Fira de 
l’Ascensió, que trobareu al Parc Firal de Gra-
nollers, del 25 al 28 de maig. La fira continua 
combinant tradició i futur, sense oblidar els 
sectors més tradicionals com l’agricultura i 
la ramaderia. La carpa multisectorial manté 
els àmbits d’alimentació, indústria i promoció 
econòmica. L’automoció té una presència 
destacada, amb un espai de 3.000 metres 
quadrats, amb la col·laboració de l’UEI 
Cerclem s’ha assolit una àmplia representació 
de vehicles nous a la fira. Hi seran presents 
els principals concessionaris de la ciutat amb 
més de 80 vehicles exposats. També estan re-
presentats la Unió d’Empresaris d’Automoció 
de Catalunya i el Gremi d’Empresaris del 
Caravaning de Catalunya. El turisme pren un 
protagonisme destacat, en aquesta edició ens 
visiten les comarques de Les Garrigues, La 
Noguera, Segrià, Urgell, Segarra, Pla d’Urgell 
i Osona. 
Al marge de l’oferta turística que ens permetrà 
conèixer paisatges i productes propers no fal-
tarà una amplia representació del comerç local 
de la ciutat i la Mostra Gastronòmica, que arriba 
a la dotzena edició. 

Vallès Gastronòmic

Una de les novetats d’enguany és Vallès 
Gastronòmic, un espai d’exposició i venda de 
productes per a l’hostaleria, amb productes de 
proximitat, showcookings, ponències i empreses 
de serveis a l’hostaleria. També s’instal·larà un 
zona gastronòmica, amb productes de venda i 
degustacions. Tot plegat organitzat pel Gremi 
Hostaleria del Vallès Oriental.

Activitats familiars

El passeig per la fira està acompanyat de moltes 
activitats programades i pensades per al públic 
infantil. Així, trobareu el rocòdrom, els cam-
pionats de futbol benjamí, les passejades en 
ponis... Una de les novetats d’aquesta edició 
seran els tallers d’olfacte i detecció i exhibició 

de gossos de rescat a càrrec de l’associació de 
Recerca i Rescat caní de Granollers.

Jugar x Jugar

Diversió assegurada a Jugar x Jugar L’espai on 
es troben jocs de tot tipus, amb la presència 
d’autors importants i organització de campio-
nats i tornejos... No faltarà l’espai Lego i els 
voluntaris i voluntàries de l’associació benèfica 
Ayudar Jugando, que assessoren els visitants en 
el món del joc. 

Tot a pedals

Els visitants de la fira trobaran un nou espai 
dedicat a la bicicleta: Tot a pedals. Bicicletes 
elèctriques, a pedals, tricicles, bicis de càrrega, 
reclinades, handbikes... Una zona amb activitats 
per conèixer en detall tot el que envolta el món 
d’aquest vehicle apte per a totes les edats.

El Mercat de Pagès 

Un dels espais més visitat de la Fira és la carpa 
agrícola ramadera, a on repeteix el Mercat de 
Pagès, amb productes portats directament pels 

Imatges de l'Ascensió 2016. Fotos: Toni Torrillas

Horaris Fira de l’Ascensió
Dijous, 17 h a 21 h

Divendres, dissabte i diumenge, de 10 h a 21 h

Horaris Mostra Gastronòmica
Dijous, de 19 h a 23.30 h

Divendres i dissabte, de 13 h a 16 h
i de 20 h a 23.30 h

Diumenge, de 13 h a 16 h

seus productors. Es faran tastets i degustacions 
i es podran veure els animals de corral i de 
granja: vaques, garrins, ovelles, cabres. 

Vine a la Fira amb bus gratuït

Desplaçar-se fins al Parc Firal serà molt fàcil, 
com cada any circulen busos gratuïts, diven-
dres 26, dissabte 27 i diumenge 28, de 17 a 21 
h, perquè tal que la visita a la fira sigui àgil i 
ràpida. Cada 10 minuts i amb sortida des de 
la plaça de la Constitució un bus farà parada a 
Instituts, plaça de les Hortes, Primer de Maig 
i Piscines Municipals, amb final a la rotonda 
del pg. Fluvial amb el carrer del Camp de les 
Moreres i tornada.
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La 67a Fira de l’Ascensió arriba farcida de pro-
postes per viure la festa. Activitats de cultura 
popular, concerts, teatre, exposicions... per a 
tots els gustos i edats. La programació s’allarga 
dues setmanes, entre el 19 de maig i el 3 de 
juny. 

Carme Esplugas, pregonera 
de la Fira

Dimecres 24 de maig, l’acte del pregó donarà 
inici oficial a la 67a Fira de l’Ascensió. Enguany 
serà a càrrec de Carme Esplugas i Martí, 
llicenciada en biologia i màster en didàctica de 
les matemàtiques i les ciències naturals, pro-
fessora, exregidora i alcaldessa de Granollers 
(1998-1999), i amb  responsabilitats en l’àmbit 
educatiu, la darrera, com a directora del Centre 
de Formació d’Adults Vallès.  
Divendres de l’Ascensió, és el dia del Fem un 
llibre, una de les activitats literàries amb més 
solera. Nois i noies estan convidats a imagi-
nar i escriure una història que il·lustradors i 
il·lustradores, posaran en imatges. Serà a la Por-
xada, on els organitzadors, Casal del Mestre i La 

Gralla, exposaran els llibres gegants dels anys 
anteriors. El mateix dia, el Teatre Auditori propo-
sa per al públic familiar una visita teatralitzada 
a l’equipament emmarcada en el 15è aniversari, 
amb espectacle de titelles (aquesta visita es 
repetirà l’endemà dissabte). Encara divendres, 
les places de l’Església i Porxada acolliran la 
triple actuació de l’Orquestra Selvatana, amb 
sardanes, concert i ball. 
L’endemà dissabte, 27 de maig, arriba la Passa-
da, que torna a trencar amb el format habitual i 
s’allarga tot el dia. 

Mostra de grups d’animació al carrer

Tothom que dissabte passegi pel centre, es tro-
barà amb fins a 8 companyies i grups dedicats 
a l’animació de carrer. La Passada recorda així 
l’activista teatral Gregori Resina en el 35 aniver-
sari de la seva mort i homenatja, amb aquests 
entremesos contemporanis, els inicis del teatre 
de carrer, quan joglars i saltimbanquis anima-
ven la concurrència. Companyies com Fadunito 
(Cervera), Cia. La Tal (Rubí), Tutatis (Cornellà 
de Llobregat), Xirriquiteula Teatre i Sarruga 
Produccions (Badalona), i Xarxa Teatre (Vila-

real) mostraran artilugis articulats, mecànics i 
inflables que donaran vida a éssers antropomòr-
fics gegants, figures zoomòrfiques i personatges 
estrafolaris. Fins a les 6 de la tarda s’exposen 
a places del centre i a partir d’aquesta hora co-
braran vida i sorprendran els vianants. A les 7, 
protagonitzaran la tradicional cercavila conjunta 
per la carretera.
També dissabte, els joves tenen una cita a les 
Barraques, que s’instal·laran al parc del Con-
gost. L’endemà diumenge a la Porxada, es farà 
la trobada castellera (Sagals d’Osona, Castellers 
de Sant Cugat i Xics) i la cantada Havaneres 
en femení amb Neus Mar Quintet.

Teatre, exposicions i dansa 
tradicional

La programació també inclou teatre (6 funcions 
de L’auca del senyor Esteve), a Teatre de 
Ponent, amb la cia. Quatre per Quatre sota la 
direcció de Frederic Roda; i Infàmia al TAG, 
amb Emma Vilarasau i Jordi Bosch. 
En l’apartat d’exposicions, podrem veure una 
mostra a Roca Umbert dedicada als tancaments 
a la fàbrica (anys 1977-78), una altra al vestíbul 
de l’Ajuntament dedicada a la Porxada, un 
monument que compleix 430 anys; i “La pista 
infinita i altres nines russes” de l’artista Glòria 
Giménez, a l’Espai d’Arts. D’altra banda, l’Arxiu 
Municipal recorda la Setmana del Cine Espan-
yol, en el 60 aniversari d’aquest esdeveniment.
El dissabte 3 de juny, l’activitat “L’Ascensió en 
dansa” tancarà el programa, amb les actuacions 
d’esbarts de Barcelona i Castelló, al costat dels 
amfitrions, l’Esbart Dansaire de Granollers.

LA PASSADA RECORDA GREGORI 
RESINA I OFEREIX UNA MOSTRA 
DE GRUPS D’ANIMACIÓ DE CARRER

Imatges de l'Ascensió 2016. Fotos: Toni Torrillas Carme Esplugas, pregonera de l’Ascensió 2017
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ACTIVITATS A CARRERS, 
PLACES I EQUIPAMENTS

FESTES POPULARS
DIVENDRES 19 DE MAIG 
21 h / La Troca. Roca Umbert
ASSAIG ESPECIAL DE L'ASCENSIÓ 
DE PINYES DELS XICS
Organitza: Xics de Granollers

DIMECRES 24 DE MAIG 
19.15 h / Plaça de la Porxada
ANADA AL PREGÓ DE L’ASCENSIÓ
Cercavila amb l'Esteve i la Plàcida, 
els Gegants Grossos de la ciutat
Recorregut: pl. de la Porxada, c. Sant Roc, 
pl. de l'Oli, c. Santa Elisabet, c. Corró i Sala 
Francesc Tarafa 
Organitza: Amics dels Gegants i Capgrossos 
de Granollers 

19.30 h / Sala Francesc Tarafa  

PREGÓ 
DE LA 67a FIRA DE L’ASCENSIÓ
A càrrec de Carme Esplugas i Martí, 
professora de biologia i ciències naturals
 

DIVENDRES 26 DE MAIG
Sardanes, concert i ball amb
ORQUESTRA SELVATANA
17.30 h / Sardanes Plaça de l’Església
19.30 h / Concert Plaça de la Porxada
22.00 h / Ball Plaça de la Porxada
(Si plou, els tres actes es faran al Pavelló Municipal 
d'Esports, el Parquet.)

DIUMENGE 28 DE MAIG 
9 h / Plaça de la Porxada
ESMORZAR DE FORQUILLA

DIUMENGE 28 DE MAIG 
11.30 h / Plaça de la Porxada
TROBADA CASTELLERA
Actuació de: Sagals d'Osona, Castellers 
de Sant Cugat i Xics de Granollers
Organitza: Xics de Granollers

17.30 h / Plaça de la Porxada
CANTADA D’HAVANERES
Neus Mar. Hi haurà cremat de rom.

DISSABTE 3 DE JUNY
18 h / Plaça de la Porxada
L'ASCENSIÓ EN DANSA
Amb les actuacions d’Esbart Maragall de 
Barcelona, grup de danses El Forcat de 
Castelló i Esbart Dansaire de Granollers
Organitza: Esbart Dansaire de Granollers

ACTIVITATS FAMILIARS
DIVENDRES 26 DE MAIG
10.30 h / Plaça de la Porxada
FEM UN LLIBRE
Inscripcions fins a les 12 h
Organitza: Casal del Mestre, llibreria La Gralla
Col·labora: Institut Celestí Bellera

DIVENDRES 26 DE MAIG / 17 h i 18.30 h
DISSABTE 27 DE MAIG / 11 h i 12.30 h
VINE A DESCOBRIR 
EL TEATRE AUDITORI PER DINS!
Teatre Auditori de Granollers
Visites guiades teatralitzades. Hi haurà 
una representació del conte Més enllà 
del miralls amb titelles. Amb motiu del 
15è aniversari  de l’equipament. 
Preu: 3 €

LA PASSADA DE L’ASCENSIÓ

DISSABTE 27 DE MAIG
L’ANIMACIÓ DE CARRER. 
ELS ENTREMESOS CONTEMPORANIS
D’11 a 18 h / Places del centre 
Exposició dels grups d’animació
18 h / Carrers i places del centre 
Vuit recorreguts amb espectacles 
itinerants diferents, fins a la plaça 
Perpinyà
19 h / De la pl. de Perpinyà a la Corona 
Cercavila conjunta dels grups convidats 

BARRAQUES
DISSABTE 27 DE MAIG
De 16 h a 04 h / Parc del Congost
Activitats i música en directe
Organitza: Arran, Blancs, Blaus, Diables, Jovent 
Ignorat i Xics

TEATRE
DIVENDRES 26 DE MAIG / 21 h
DISSABTE 27 DE MAIG / 21 h
DIUMENGE 28 DE MAIG / 19 h
DIVENDRES 2 DE JUNY / 21 h
DISSABTE 3 DE JUNY / 21 h
DIUMENGE 4 DE JUNY / 19 h
Teatre de Ponent
L’AUCA DEL SENYOR ESTEVE 
DE SANTIAGO RUSIÑOL
L’any del centenari de l’estrena d’aquest 
clàssic del teatre català
Cia. Quatre per Quatre 
Direcció: Frederic Roda

DIUMENGE 28 DE MAIG
19 h / Teatre Auditori de Granollers
INFÀMIA
Direcció: Pere Riera 
Amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch, 
Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer
Preu: 25 € / 12 €

VENDA D’ENTRADES D’ESCENA GRAN
Teatre Auditori i Teatre de Ponent  
Taquilles del Teatre Auditori
Dimecres, dijous i divendres, de 17 a 19.30 h
Per internet: www.granollers.cat/escenagran

EXPOSICIONS I TERTÚLIES
DIMARTS 16 DE MAIG
17 h / Can Jonch. C. de Cultura per la Pau
Les tertúlies de l'Arxiu:
“LA SETMANA DEL CINE ESPANYOL”
Amb: Lluís Sitjes i Frederic Nadal, 
coorganitzadors d’aquest esdeveniment 
que compleix 60 anys
Document del mes de l'Arxiu Municipal: 
“Elements de difusió de la V Semana del 
Cine Español. Fires i Festes de l'Ascensió 
de 1961”
a: www.granollers.cat/arxiu
A partir del 2 de maig
Portal de l'Arxiu Fotogràfic: 
“Setmana del Cine Espanyol”
Més de 300 imatges dels anys 1957 a 1975 
a: arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb
A partir del 16 de maig
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

DISSABTE 20 DE MAIG
20 h / La Tèrmica de Roca Umbert. Façana
Inauguració i visita comentada a 
l’exposició: "ELS TANCAMENTS A 
LA FÀBRICA 1977-78. Història dels 
inicis de les reivindicacions sindicals 
a Granollers" 
Comissari: Kevin Noguera 
Organitza: Roca Umbert
Col·labora: Arxiu Municipal de Granollers
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DE DIJOUS 25 A DIUMENGE 28 DE MAIG

ACTIVITATS AL PARC FIRAL

DIMECRES 24 DE MAIG
18 h / Vestíbul de l’Ajuntament de Granollers
Visita inaugural a l'exposició 
“LA PORXADA, 430 ANYS”
Fotografies de l'Arxiu Municipal

DEL 24 DE MAIG AL 18 DE JUNY
Espai d’Arts de Roca Umbert
Exposició “LA PISTA INFINITA I 
ALTRES NINES RUSSES”
Collage interdisciplinari a partir d'escenes 
de diari. Glòria Giménez
Inauguració: Dimecres 24 de maig, a les 
20 h, amb Bruixes Teatre

ESPORTS
DISSABTE 20 I DIUMENGE 21 DE MAIG
14.30 h / Club Natació Granollers
TROFEU DE L'ASCENSIÓ
Participants: clubs del Vallès Oriental 
Categories: prebenjamí, benjamí i aleví
Organitza: CN Granollers 

DIUMENGE 28 DE MAIG
10 h / Turó Bruguet, 2
4a CURSA DE L'ASCENSIÓ
5 km i 10 km de muntanya 
Inscripcions: www.cracksportsclub.com 
Organitza.: Crack Sports Club 

10 h / Sortida: plaça Perpinyà
8a MILLA URBANA DE 
GRANOLLERS Gran Premi BBVA
Organitza: Club Atlètic Granollers

12 h / Pistes d’atletisme
CLOENDA TROFEU COALIMENT
XXII Trobades d’Handbol Escolar
Organitza: BM Granollers 

DIJOUS 25 DE MAIG
18 h / Parc Firal 

INAUGURACIÓ 
DE LA 67a FIRA DE L’ASCENSIÓ

CARPA MULTISECTORIAL
DE DIVENDRES 26 
A DIUMENGE 28 DE MAIG 
De 10 a 20 h / Carpa Multisectorial 
TALLERS, ESPECTACLES I  BALLS
Organitza: Familiarium

XIII MOSTRA 
GASTRONÒMICA
DIJOUS 25 DE MAIG / de 19 h a 23.30 h
DIVENDRES 26 i DISSABTE 27
de 13 h a 16 h i de 20 h a 23.30 h
DIUMENGE 28 DE MAIG / de 13 h a 16 h
Organitza: Gremi d’Hostaleria del VO

ESPAI FESTIVAL 
DEL MOTOR 
DE DIVENDRES 26 
A DIUMENGE 28 DE MAIG 
COTXES INFANTILS DE PEDALS 
per a nens i nenes de 4 a 12 anys
SIMULADORS DE FÓRMULA 1
Organitza: Zinkers

XI FIRA JUGAR X JUGAR
DIJOUS 25 DE MAIG / a les 18 h
DE DIVENDRES 26 
A DIUMENGE 28 DE MAIG
de 10 h a 21 h / Carpa Ayudar Jugando
JOCS D’HABILITAT, ESTRATÈGIA, 
RIURE I MEMÒRIA
Organitza: Ayudar Jugando

TOTS ELS DIES
Carpa Ayudar Jugando
ESPAI AUTORS CONVIDATS
Servando Carballar i José Antonio Abascal
EDITORIALS I BOTIGUES DE JOCS 

DE DIVENDRES 26 
A DIUMENGE 28 DE MAIG 
Tot el dia / Carpa Ayudar Jugando
RACÓ DELS AUTORS 
amb prototips d’autors novells
Tot el dia / Carpa Ayudar Jugando
X CONCURS CREACIÓ DE JOCS 
DE GRANOLLERS
Jocs finalistes. Els autors jugaran i 
mostraran els seus prototips.
De 10 h a 20 h / Carpa Ayudar Jugando
INICIACIÓ AL SHOGI (joc japonès)
Organitza: Shogi en español

Tot el dia / Carpa Ayudar Jugando
TALLER DE CONSTRUCCIÓ LEGO
Taula gegant de Lego
Organitza: Hispalug

DIVENDRES 26 DE MAIG 
17 h / Carpa Jugar X Jugar
TALLER DE CREACIÓ DE JOCS 
Organitza: Isaac Hidalgo

DISSABTE 27 DE MAIG
10 h / Carpa Jugar X Jugar
V CAMPIONAT DE CATALUNYA 
DE CATAN
Organitza: Devir

DISSABTE 27 DE MAIG
10 h / Carpa Ayudar Jugando
XI TORNEIG DE CIRCUS MAXIMUS 3D
Direcció: Jordi Roca

16 h / Carpa Jugar X Jugar
CAMPIONAT DE CATALUNYA 
DE VICTUS
Organitza: Devir

20 h / Carpa Jugar X Jugar
GALA DEL JOC DE GRANOLLERS 
Lliurament de premis del X Concurs 
Ciutat de Granollers de Creació de Jocs 
Organitza: Ajuntament de Granollers 

DIUMENGE 28 DE MAIG
12 h  / Carpa Ayudar Jugando
Signatura d'exemplars 
“EL CUCO KIKO ESTRENA NIDO” 
amb els autors, Víktor Bautista i Josep 
Maria Allué
Organitza: Haba

ACTIVITATS ESPORTIVES
Zona sud del Parc Firal

TOTS ELS DIES
ESTACIÓ DE JOCS FAMILIARS
FUT-TENNIS
XUTS A PORTERIA PETITA
MINIPARTITS
CAMPIONAT DE MINIFUTBOL
PISTA DE STEEPS
MINIGOLF
Organitza: Aitevo

DE DIVENDRES 26 
A DIUMENGE 28 DE MAIG 
Tot el dia
ROCÒDROM
Organitza: AEG 

PASSEJADA AMB PONIS
De 10.30 h a 12.30 h
XI TORNEIG DE FUTBOL BENJAMÍ 
FIRA I FESTES DE L’ASCENSIÓ
Lliurament de premis: 
diumenge 28 a les 13.30 h
Organitza: Aitevo

DISSABTE 27 DE MAIG / 10 h 
TORNEIG DE MINIVÒLEI 
Organitza: Aitevo

BUS GRATUÏT AL PARC FIRAL
Anada i tornada
Dies 26, 27 i 28 de maig
De les 17 h a les 21 h, cada 10 minuts
Sortida: pl. de la Constitució
Parades: Instituts, pl. Hortes, Primer de 
Maig, piscines municipals, rotonda 
pg. Fluvial / c. Camp de les Moreres 

APARCAMENT VIGILAT DE BICICLETES
De dijous 25 a diumenge 28 de maig 
Parc Firal
Organitza: Granollers Pedala
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PROGRAMA

VALLÈS ORIENTAL MOTOR
ASSESSORAMENT I SUPORT EN PROCESSOS DE SELECCIÓ

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. Regulada per l’ORDRE EMO/258/2014, de 5 d’agost

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: Fotocòpia del DNI/NIE, fotocòpia de l’informe de vida laboral, fotocòpia del full de demanda 
d’ocupació (DARDO) i currículum vitae

QUÈ OFEREIX?
• Formar part de la BORSAMOTOR - BORSA DE 
TREBALL especialitzada en el sector del motor.
• Assistència gratuïta a CÀPSULES FORMATIVES 
d’orientació per competències i de recerca de feina.
• Participació en JORNADES D’APROXIMACIÓ amb 
empreses del sector.

A QUI VA DIRIGIT?
• A totes aquelles persones que hagin treballat en 
empreses vinculades al sector del motor i/o perso-
nes amb formació relacionada amb l’automoció.
* Perfils diversos: administratius/ves, operaris/es, enginyers/es, dissenyadors/
es, mossos/es de magatzem, conductors/es, comercials, mecànics/ques,  etc.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

Servei Local d’Ocupació. Granollers Mercat. Ajuntament de Granollers
Masia de les Tres Torres. C. de les Tres Torres, 18-20

Tel. 93 861 13 90 · Fax 93 879 22 92
mchamorro@ajuntament.granollers.cat

www.granollers.cat/ocupacioempresa/borsamotor

REQUISITS PER PARTICIPAR
• Tenir coneixements mínims de TIC (nivell mig de Word, Internet i gestió de correu electrònic)
• Escriure i parlar el castellà i tenir uns mínims coneixements de català escrit i parlat.
• Estar empadronat/da en algun municipi de la comarca del Vallès Oriental.
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Comencen les obres de reforma 
als carrers Ponent i Ricomà

El carrer de Ponent, entre el carrer del Rec i 
Torras i Bages, i el carrer de Ricomà, entre els 
carrers d’Anníbal i Navarra han començat a 
transformar-se. 
Al carrer de Ponent s’ampliaran les vore-
res existents 1 m de mitjana, en detriment 
d’eliminar l’aparcament del costat oest. Es 
mantindrà un sol carril de circulació, excepte 
en el tram entre el carrer de Josep M. Ruera 
i el carrer de Torras i Bages, on es mantenen 
dos carrils necessaris per facilitar el gir i on 
no hi haurà aparcament. 
A més, es crearan orelleres a les voreres dels 
passos de vianants, per afavorir la visibilitat 
i l’accessibilitat i s’habilitaran nous passos 
de vianants elevats, excepte en la cruïlla del 
carrer Torras i Bages. També hi haurà un nou 
pas davant l’accés a l’Escola Jardí. A més, 
es renovarà la xarxa de distribució d’aigua i 
la de sanejament, en aquest cas en el tram 
entre el carrer Josep M. Ruera i el carrer Rec. 
S’ampliarà la xarxa elèctrica i es soterraran 
les línies aèries i es crearà una nova canalit-
zació soterrada de telefonia i fibra òptica i un 
prisma soterrat per a enllumenat públic i les 
telecomunicacions. Es reforçarà l’enllumenat 
en els passos de vianants i cruïlles amb llu-
minària amb led.  
La formació d’orelleres propiciaran que les 
voreres s’eixamplin més, permetent la planta-
ció de vuit arbres i la instal·lació de grups de 
bancs i cadires que crearan zones de des-
cans, en especial davant l’Escola Jardí on s’hi 
col·locarà una barana per a la protecció dels 
vianants.

Obra executada en tres fases

Les obres de renovació del carrer de Ricomà, 
entre els carrers d’Anníbal i Navarra i un tram 
del carrer d’Isabel de Villena, entre els carrers 
de Ricomà i Sant Jaume, es faran en tres 
fases. La primera ha començat entre el carrer 
de Navarra i el carrer d’Isabel de Villena, on 
no es pot circular en vehicle. 
Es tracta d’una actuació integral que conver-
tirà el carrer a un sol nivell, amb ús prioritari 
per als vianants. La part central estarà pavi-
mentada amb peces de formigó de color cen-
dra i els laterals en quatre colors diferents. 
Es renovarà la xarxa de clavegueram i d’aigua 
potable i es soterraran els serveis aeris, entre 
d’altres. La previsió és que l’obra acabi durant 
el mes d’octubre.

Les noves urbanitzacions 
al c. Vinyamata i Enginyer

Recentment han acabat dues actuacions ur-
banístiques: l’ampliació de la vorera nord del 
carrer Vinyamata i el nou paviment i jardineria 
del carrer de l’Enginyer, on s’hi han plantat 11 
arbres nous, més adequats a les característi-
ques i amplada del carrer. 
Dissabte 13 de maig, a les 12 del migdia és 
previst que s’inauguri la nova plaça Onze de 
Setembre. 

Detall de la confluència de 
colors del paviment que 
tindrà el carrer de Ricomà, a 
l’altura del carrer del Llorer. 
A sota, les noves àrees de 
descans que s’han generat al 
carrer de Vinyamata després 
de l’ampliació de les voreres
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PER A MÉS
INFORMACIÓ

Presenc ia lment ,  
a l ’Ofic ina 
d’Atenció al  
Ciutadà (OAC)
C. Sant  Josep,  
7 bxs.
E l  8 i  9 de maiE l  8 i  9 de maig,  
de 8.30 h a 19 h

www.granol lers.ca t/
est iu2017 
Tels .  010-938426610

SOL·LICITUD 
DE PLACES

Per internet, 
de l '1 al 9 
de maig a 
www.granol lers.ca t/
est iu2017

Les cooperatives escolars porten els 
seus productes al mercat de Granollers

200 nens i nenes de 5è i 6è de primària de les 
escoles Lledoner, Granullarius, Salvador Llobet 
i Mestres Montaña han constituït les 8 coope-
ratives escolars en el marc del projecte Cultura 
Emprenedora a l’Escola. El projecte, impulsat 
per la Diputació de Barcelona, aposta pel model 
cooperatiu com a filosofia empresarial de base, 
perquè aporta un sistema de gestió democràtica 
i participativa i reforça una vessant de respon-
sabilitat social. Per això, el procés de creació, 
organització i gestió d’una cooperativa a l’escola 
té la finalitat de fomentar l’esperit emprenedor 
que ajudi a adquirir valors, habilitats i capacitats 
com competència lingüística, cultural, social i 
ciutadana, matemàtica i competència en el co-
neixement i la interacció amb el món físic.
Durant el curs, l’alumnat aprèn a posar en marxa 
un projecte d’emprenedoria, a gestionar un 
microcrèdit i a produir petits articles que després 
vendran al mercat del dijous 25 de maig al centre 
de la ciutat.
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Dimecres 3 maig

11 h Teatre Auditori de Gra-
nollers 
Acte alumnes de 2n de Batxi-
llerat. Conferència a càrrec 
d’Helena Maleno, activista del 
col·lectiu Caminando Fron-
teras que treballa per la de-
fensa dels drets del migrants, 
especialment a la frontera 
de Ceuta i Melilla. Activitat 
artística a càrrec d’alumnes 
de l’Institut Celestí Bellera

Diumenge 21 de maig 

11 h Museu de Granollers
Itinerari “Granollers, ciutat 
bombardejada”. Visita guiada 
a alguns dels indrets bom-
bardejats de la ciutat. Entrada 
al refugi de la pl. Maluquer i 
Salvador i itinerari guiat fins a 
Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau 
Preu: 4 € per persona. Places 
limitades. Cal fer reserva 
prèvia al Museu 
Més informació: museu@ajunta-
ment.granollers.cat Tel. 938426841 

Dimecres 31 de maig

9 h Cementiri de Granollers
Acte Memorial del 79è 
aniversari del bombardeig de 
Granollers i d’homenatge a 
les víctimes 

De 9 a 19.30 h Plaça de la 
Porxada
Obre els ulls per mirar el 
món, activitat amb centres 
educatius de Granollers 

Diumenge 4 de juny

Caminada al Bosc de la Pau 
11 h Sortida: Can Jonch. Cen-
tre de cultura per la Pau
11.30h Trobada al Bosc de la 
Pau
Col·labora: Ateneu de Granollers

18 h Església de Sant Esteve 
de Granollers. 
La flor del lotus: un rèquiem 
japonès
Cor Ariadna, de l’Agrupació 
Cor Madrigal (BCN); Alfons 
Bertran, percussió; Vicenç 
Prunés, orgue; Júlia Sesé, 
direcció.
Organitza: Fundació Pro Música 
Sacra

7, 8 i 9 de juny
Jornada de portes obertes 
i mostra de documents en 
motiu del Dia Internacional 
dels Arxius a l’entorn dels 
centres de detinguts i repres-
sió franquista a Granollers
dia 7 de 16 h a 18.30 h, dia 8 
i 9 de 11 a 14 h, a l’Arxiu de 
Granollers

Dijous 8 de juny 

19 h Can Jonch. Centre de 
Cultura per la pau
Els Camps de concentració 
de la postguerra a Catalunya 
i el cas de Granollers segons 
la documentació de l’Arxiu 
Municipal 
Conferència d’Aram Mon-
fort Coll, doctor en història 
i investigador del fenomen 

concentracionari i la repressió 
durant la immediata post-
guerra. Presentació a càrrec 
d’Eduard Navarro, historiador 
granollerí
Organitza: Arxiu Municipal de 
Granollers

PORTES OBERTES 
ALS REFUGIS

Refugi de la plaça Maluquer i 
Salvador
Dimecres 31 de maig, de 17 
a 20 h
Dissabte 3 de juny: d’11 a 13 h 
i de 18 a 20 h
Diumenge 4 de juny: d’11 a 
13 h

Refugi de l’Ajuntament
Dimecres 31 de maig, de 18 
a 20 h
Dissabte 3 de juny: d’11 a 13 h 
i de 18 a 20 h
Diumenge 4 de juny: d’11 a 
13 h

EXPOSICIÓ

Refugiats, per què?
Del 16 de maig al 9 de juny a 
Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau
Produïda: FundiPau
Col·labora: Fons Català de Coope-
ració al Desenvolupament

La ciutat recorda
el bombardeig de 1938
Aquest 31 de maig es commemoren 79 anys del tràgic bombar-
deig que la ciutat va patir durant la Guerra Civil. Durant aquests 
dies s’organitzen actes de record en el marc de la programació 
Granollers, Vila Oberta a la Pau. El 31 de maig, el cementiri 
acollirà l’acte memorial i l’homenatge a les víctimes, a les 9.05 
hores, el moment exacte que van caure les bombes. Durant tot 
el dia 31, la plaça de la Porxada acull l’activitat “Obre els ulls per 
mirar el món”, amb la participació d’un miler d’alumnes de 4t i 
5è de primària, amb una proposta que treballa l’empatia, és a dir 
saber posar-se al lloc de l’altra persona.

Amb el suport deOrganitza 
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3
9.30 a 13.30 h. Càpsula Punttic
Facebook per empreses i emprenedoria
Programa #EmprenTIC: el meu negoci a Internet
Granollers Mercat

9 a 14 hores. Formació de 10 h. Bonificable
Tècniques d’escriptura: millora la comunica-
ció escrita a l’empresa 
Perfecciona l’escriptura per les tasques diàries i 
millora la comunicació escrita interna i externa de 
l’empresa
Cambra de Comerç

9.15 a 12.45h. Jornada. Empresa
Networking Qualitatiu - una oportunitat de fer 
negoci
Organitzada per PIMEC Vallès Oriental

14.30 a 16.30 h. Formació de 12 h. Comerç
Fotografia d’objectes per catàleg i venda en 
línia
Granollers Mercat

4
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

9 a 14 hores. Formació de 15 h. Bonificable
Eines avançades d’Excel
Conèixer totes les possibilitats que dona el progra-
ma informàtic Excel amb la finalitat d’augmentar 
la productivitat i millorar la qualitat de la feina en 
el dia a dia
Cambra de Comerç

9.30 13.30 h. Formació de 20 h. Emprenedoria
Emprendre amb èxit 
SECOT - Granollers Mercat

5
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Aspectes fiscals i comptables que les perso-
nes autònomes han de conèixer sobre el seu 
negoci
Granollers Mercat

8
9 a 14 hores. Formació. Bonificable
Negociació de condicions de venda: tanca 
comandes i defensa el marge
Reforçar les tècniques de negociació comercial 
per evitar l’excessiva pressió del client i defensar 
els preus de venda
Cambra de Comerç

10
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Coneix el que pots i no pots deduir en els teus 
impostos per a no tenir sancions d’hisenda
Desplaçaments, si treballes al teu domicili, àpats, ...
Granollers Mercat

11
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capitalitza-
ció de l’atur
Granollers Mercat

12
9.30 a 12.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Requisits legals i FISCALS de la venda en línia
Regulació del negoci i el comerç electrònic
Granollers Mercat

9 a 14 hores. Formació. Bonificable
Comptabilitat general informatitzada. Iniciació 
Coneixements per ser capaç d’iniciar i tancar una 
comptabilitat, manualment com amb ordinador
Cambra de Comerç

17
9.30 a 13.30 h. Càpsula Punttic. Empresa i 
emprenedoria
Instagram, el meu aparador a Internet
Programa #EmprenTIC: el meu negoci a Internet
Granollers Mercat

9.30 a 14h. Jornada. Empresa
Oportunitats de negoci a ITÀLIA
Amb partners de la Xarxa de Boil Internacional 
d’aquest país
Granollers Mercat

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

23
9 a 12 h. Jornada. Empresa
Duanes: consells i novetats 2017 
Coneix les novetats duaneres i identifica les 
prioritats en exportació i importació per països
Organitza: MailBoxes

9 a 14 hores. Formació Bonificable
Import-export specialist: Update and 
management practices in foreign trade
This course aims to update, using practical cases, 
the main knowledge of foreign trade
Cambra de Comerç

16 a 20 h. Càpsula Punttic Empresa 
i emprenedoria
Taller introductori de Wordpress.org
Programa #EmprenTIC: el meu negoci a Internet
Granollers Mercat

25
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria.
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

30
9 a 14h. Taller. Empresa i emprenedoria
Com obrir una franquícia?
Tipus, mercat, escollir la franquícia, el contracte...
Granollers Mercat

9 a 14 hores. Formació Bonificable
Treu el màxim rendiment del departament de 
compres 
Anàlisi del procés de compra i aplicació d’eines per 
optimatitzar la negociació més adequada en cada cas
Cambra de Comerç

31
16 a 20 h. Càpsula Punttic Empresa 
i emprenedoria
Introducció al comerç electrònic amb Woo-
coomerce
Programa #EmprenTIC: el meu negoci a Internet
Granollers Mercat

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

Maig 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

DIMECRES 3

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada “Prepara't per treballar a l'estiu”

DIJOUS 4

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència

18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º sobre l’OCGr

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taula rodona “Nens refugiats”

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació La Revolució Russa i Catalunya

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Flor de cotó”

DIVENDRES 5

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Insectes i aranyes a les vostres 
mans!” Es repeteix els dv. 12, 19 i 26 de maig

18 h Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors La lluita entre un mateix i el 
món, amb Glòria Gorchs

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Com atendre a un infant pensant 
en la maduració del seu cervell”

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema VO. Genius, de Michael Grandage
Es repeteix dg. 7/5, 19 h

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre GPS. Birdie, de la Cia. Agrupación 
Señor Serrano i al finalitzar, Espectacle 360º

DISSABTE 6

10 h Plaça de Joan Oliver
Sortida familiar. Org.: Associació Al Maghfira

11 h Pl. Església, Porxada i Maluquer
Dia Internacional de la Dansa
Activitats durant tot el dia. Org.: TAG i Gra

12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem. De la Corona fins a la Porxada

21 h Teatre de Ponent
Recital i música Lo lleó de l’Ateneu
L'activitat es repeteix dg. 7/5, 19 h

DIUMENGE 7

10 h Plaça de Jaume I el Conqueridor
V Pedalada popular. Mes info al 93 846 40 10 
Org.: AV Lledoner

Coincidint amb la celebració del 15è aniversari del Teatre Auditori 
s’obre un debat sobre el futur d’aquest equipament. Fins al 31 de juliol 
es pot participar aportant propostes i suggeriments a títol personal o 
com a col·lectiu implicat amb les arts escèniques al Pla Director del 
Teatre Auditori de Granollers, el document que recull les principals 
línies d’acció de l’equipament en els propers deu anys. 
El pla es pot consultar al web www.teatreauditoridegranollers.cat, 
també trobareu un recull de tot el procés de debat amb les propostes 
i suggeriments que es puguin fer,  i una enquesta sobre el pla per 
recollir opinions. Amb el recull de tots els debats i opinions dels 
ciutadans i col·lectius s’elaborarà un document final per ser aprovat 
abans de finals d’any.

Participa al Pla Director del Teatre 
Auditori de Granollers 
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17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert Viena: La ciutat de la música, OCGr

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert Orquestra de Cambra de Granollers

DILLUNS 8

17 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Sota les llambordes, un jardí

18 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina amb Pep Salsetes

DIMARTS 9

11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Ajuda'ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Es repeteix dt. 23/5

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. Al país dels contes

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Les her-
bes remeieres del Montseny”

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició "No comprarem 
l'amor com un costum amable"

20 h Centre Cultural
Cicle de cinema “Motorsport Film Fest” 
Le Mans, de Lee H. Katzin

DIMECRES 10

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. L’última trobada

19 h Centre Cultural
Taula rodona “Turisme, publicitat i oportuni-
tats de negoci en el món del motor” 

DIJOUS 11

16.30 h Plaça de Joan Oliver
Viu la primavera. “Arriba la Caravana Xis-
queta!” Org.: Xarxa de Centres Cívics

17.30 h Centre Cívic Nord
Activitat infantil Org.: Entre Mares

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

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Aprimar-se amb hipnosi”

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library talks. Coco Chanel and the world of 
fashion, amb Cambridge School

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre Calles de Barro

20 h Centre Cultural
Cicle de cinema “Motorsport Film Fest” 
Rush, de Ron Howard 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts torna a acollir, per segon any, el 
festival familiar de música alternativa MiniBeat, organitzat per l’Arcada 
Koncerts. El diumenge 7 de maig, de 10.30 a 19 hores, podreu gaudir un 
dia sencer dedicat a la música amb concerts, tallers, concursos, expo-
sicions, projeccions... espai per a nadons, zona de pícnic i foodtrucks. 
Aquest és el cartell del MiniBeat 2017: Kitsch a la cova, Orchestra Fire-
luche, Los Tiki Phantoms, DJ2D2,  Matagalls, Les Sueques, Bullitt, Eric 
Fuentes, Museless, Oh Uh AH, Adrià Bofarull, Hit Hat Combo, Combo 
Thunders, Takatakachombo, Big Band 5è del Pereanton, Ariana Abe-
casis, The Missing Leech, All i Jolie, Autodestrucció, Denegro Partizan, 
Dj’s Letung b2b NocturnN i Panda Knights, Dj Anònim + Dj aPointy + Dj 
Chekeré + Dj Gusi.

La dansa pren protagonisme
Aquest mes la dansa pren el carrer, dissabte 6 de maig se celebra el 
Dia Internacional de la Dansa a Granollers (vegeu agenda) i al Teatre 
Auditori es podrà veure “Tots dansen” un projecte de pràctica artística a 
l’aula que té la finalitat d’apropar el llenguatge del moviment i la dansa 
contemporània al públic més jove. Aquest any participen 600 alumnes 
de sis instituts de la comarca. Les representacions tindran lloc els dies 
17, 18 i 19 de maig, a les 20 h.
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DIVENDRES 12

18 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors 7/8

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema VO. L’hermine, de Christian Vincent
Es repeteix dg. 14/5, 19 h

19.30 h Biblioteca Can Pedrals
Presentació del llibre Nictàlgia, David Caño

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre Reina Juana, amb Concha Velasco i 
Espectacle 360º, conversa amb la companyia

DISSABTE 13

10 h Plaça de la Porxada
Fira de les Herbes de Maig i concurs 

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (0-15 mesos). "Contes sobre 
la pell"

11 h Plaça de l’Església
Observació del Sol

17.30 h i 14/05 a les 12 h Plaça de la Porxada
Esbartiada Org.: Esbart Dansaire

18.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació infantil del llibre "El caganiu i 
els seus germans" d'Eliseta Escobairó

20 h GRA. Equipament juvenil
Concerts de Lluna Plena. Org.: ASGRAM

21 h Teatre de Ponent
Teatre “Ragazzo”, de Lali Álvarez
Es repeteix dg. 11/5, 19 h

22 h Nau B1
Concert amb Vendetta 

DIUMENGE 14

17 h Centre Cultural
Cicle de cinema “Motorsport Film Fest” Gran 
Prix, a la muntanya dels invents, d’Ivo Caprino

18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera "Carmen" de Georges Bizet 

DILLUNS 15

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. Ricard III, W. Shakespeare

DIMARTS 16

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “La lleva 
del biberó”

19 h Centre Cívic Palou
Viu la primavera. “Spring sketching”

Pep Coll visita el Club de lectura
El dia 17 de maig l’escriptor Pep Coll visita el club de lectura de novel·la 
de la Biblioteca Roca Umbert. Els lectors es reuniran amb l’escriptor per 
comentar “Dos taüts negres i dos de blancs”, la reconstrucció d’un crim 
real al Pallars que va quedar impune. La sessió, l’última d’aquest curs, 
esta dinamitzada per la periodista Clara Martínez Clavell.

Concurs Literari
Un 260 alumnes de 20 escoles han participat al Concurs Literari Escolar 
de la Biblioteca Can Pedrals, que aquest any celebra la 60a edició. El 
13 de març passat, els nens i nenes van escriure els seus microrelats a 
l’entorn del vers de Palau i Fabre “De quin país és aquest estranger?” 
que els podia servir d’inspiració. Ara arriba el moment del lliurament de 
premis, divendres 19 de maig, a les 16 hores a la Sala Tarafa.
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20.30 h Centre Cultural
XVII Primaveral de Cinema de Muntanya 
Freedom Under Load i el dt. 23/05, La Liste 

DIMECRES 17

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. Al país dels contes 

18 h Museu de Ciències Naturals
Xerrada “I tu, en quin moment et vas adonar 
que eres hetero?” amb Isabel Ferràndiz

19 h Biblioteca Roca Umbert
Tertúlia literària Dos taüts negres i dos de 
blanc, amb Pep Coll 

20 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. “Tots Dansen”.
Es repeteix dj. 18/5 i dv. 19/5, 20 h

20 h Museu de Granollers
Ponència “Roca Umbert: de fàbrica tèxtil 
a fàbrica de les arts” i lliurament del 12è 
Premi Camí Ral

DIJOUS 18

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre La construcción de un 
éxito de Juli Nadal

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Del taller a 
l'escenari. Josep i Jordi Castells i Planas”

20.30 h Centre Cultural
XVII Primaveral de Cinema de Muntanya. 
Camí de l’Everest i el dt. 25/05 Jurek 

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

DIVENDRES 19

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors 9/11 (Primer grup)

18 h Espai Tranquil de Barbany
Concert de guitarra amb Rafel Sala 

18 h Sala Francesc Tarafa
Lliurament de premis XL Concurs Literari 
Escolar de Can Pedrals 

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors 9/11 (segon grup)

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema VO Frantz de François Ozon
Es repeteix dg. 21/5, 19 h

21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit. Concert amb Llum d'oli

DISSABTE 20

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (16-36 mesos). "Petits contes 
i cançonetes"

La Bertha, en Marc i en Thyerno són els protagonistes del cartell que 
anuncia la 34a edició de les Jornades Culturals de la Gent Gran, que 
entre el 29 de maig i el 4 de juny vol mostrar l’actiu dels nostres avis. 
El programa inclou una quinzena de propostes culturals, d’exercici físic, 
lúdiques, de salut i treball de la memòria, artístiques, musicals..., amb 
l’objectiu de ser un espai de trobada i intercanvi intergeneracional i 
comunitari, on coincideixin avis, fills i nets en una mateixa activitat. Més 
de quinze entitats -casals, centres de dia, geriàtrics, residències, espais 
i grups de gent gran- i també, l’escola Lledoner i la xarxa de Centres 
Oberts, són les entitats que participen al programa d’enguany. 

Més propostes a l’aire lliure i teatre

L’activitat a l’aire lliure pren protagonisme, amb sessions de taitxí i 
gimnàstica de manteniment al parc de Torras Villà. La marató de ball 
solidària amb recollida per al Banc d’Aliments, les sardanes, la trobada 
de puntaires i la caminada per la Serra de Llevant també permetran 
gaudir de la primavera als participants. Pel que fa a l’àmbit més creatiu, 
petits i grans compartiran l’activitat “Música i emocions” a la residència 
de Can Mònich; la música també serà present a la matinal del Cen-
tre Geriàtric A. Montañá i a la trobada de corals a la Sala Tarafa.  Per 
acabar, els grups Les Quatre Estacions i Gregori presentaran les obres 
L’oncle i Maribel y la extraña familia, respectivament. 
Les jornades i la mostra de treballs manuals s’inauguraran el dimecres 
31 de maig (11h) a la Sala Tarafa. Més info, www.granollers.cat

Jornades Culturals de la Gent Gran, espai 
de trobada intergeneracional i comunitària 
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19.30 Espai Gralla- llibreria La Gralla
Presentació del llibre GR 92 Nord Catalunya, 
sender de la Mediterrània de Xavi Margaix

20 h Sala Francesc Tarafa
Ponència “El sentit de la vida o una vida amb 
sentit” amb Xavier Guix

DIVENDRES 26

18 h Espai Tranquil de Barbany
Ponència “Alliberar la ment per a gaudir 
d'una vida plena” amb Vicenç Alujas

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema VO. Mountains May Depart, Jia Zhang 
Ke. Es repeteix dg 28/5, 19 h

21.30 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Jam Teatre. Activitat mensual d'Arsènic

DIUMENGE 28

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre “Infàmia” amb Emma Vilarasau

DILLUNS 29

16 h A tots els centres cívics
Obertura d’inscripcions als cursos i tallers 
d'estiu de la Xarxa de Centres Cívics

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Literatura i arts “El perquè 
de tot plegat”, de Quim Monzó

DIMARTS 30

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “Envellir: 
Biologia i estil de vida” amb Maria Soley

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica 

20 h Centre Cultural
DOCS. Festival Internacional de Cinema 
Documental.  Amazona  i el dt. 31/5 The Won-
derful Kingdom of Papa Alaev

DIMECRES 31

9 h Cementiri Municipal
Acte en record i d’homenatge a les víctimes 
del bombardeig de 1938

11 h Sala Tarafa
Inauguració de les 34es. Jornades Culturals 
de la Gent Gran i presentació de la mostra de 
treballs manuals. www.granollers.cat

16 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Taules informatives. Dia Mundial sense 
Tabac Org.: Oncovallès

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (16-36 mesos). "Petits contes 
i cançonetes"

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. The trip to Panama

12, 16.30 i 19 h Teatre Auditori de Granollers
Musical “Peppa Pig” Big Splash!

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “Discoteca!” 

17.30 i 18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar Maig
Es repeteix ds. 27/5, 17.30 i 18.15 h

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari Maig. Es repeteix ds. 27/5, 19 h

21 h Centre Cultural
Teatre Solidari. Penjats. Amb Cia. Teatre del 
Nord Org.: ONG Mans Unides

22 h Museu de Granollers
Concert El primer Beethoven amb l'Orquestra 
de Cambra Amics de la Unió

DIUMENGE 21

9.30 h Pavelló Municipal d’Esports
I Cursa solidària per la discapacitat. Inscrip-
cions al 635563412 Org.: AV Tres Torres

11 h Museu de Granollers
Itinerari “Granollers, ciutat bombardejada”

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert d’orgue Navegant pel Danubi

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert "V-E-U-S!"

DIMARTS 23

18 h Biblioteca Roca Umbert
Ponència “El fil de la història. La industria-
lització al Vallès Oriental. El cas de Roca 
Umbert” amb Diego Valverde

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “Ciència 
optimista” amb Josep Mª Mainat

DIMECRES 24

09.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil La vida 
d’Antoni Gaudí de M. Rosa Bayà

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (0-15 mesos) "Contes sobre 
la pell"

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada “Viatjar low cost” amb Celia López

DIJOUS 25

10 h GRA. Equipament juvenil
Taller “Sent el teu cos: explora’l i cuida’t 
amb la pràctica de la consciència plena”

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! 8-12 anys

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS
“Antics escenaris 
de teatre” 
Fins al 19/5
“La Porxada, 430 
anys”
A partir del 24/5

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. 
Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició permanent
“Paisatges” 
De la col·lecció 
del Museu de 
Granollers
Exposició permanent
“Flor de cotó” de 
Lluís Peñarada
Del 4/5 al 2/7
“Del taller a 
l’escenari. Josep 
i Jordi Castells i 
Planas”
Del 18/5 al 10/9

MUSEU DE 
CIÈNCIES 
NATURALS
“Descobreix els 
ratpenats”
Exposició permanent
“Escarabats”
Fins al 9/7
“Tu compres, tu de-
cideixes, tu modeles 
el Món?” dels alum-
nes de 2n d’ESO de 
l’Escola Pia
Del 23/5 al 4/6

ESPAI GRALLA
“No comprarem 
l’amor com un 
costum amable” 
Dibuixos de Josep 
Solé
Del 9/5 al 30/6

AB GALERIA D’ART
“Humà” de Josep 
Bofill
Fins al 26/5

EL MIRALLET
“Fusió dels colors” 
de Lluís Vallmitjana

BIBLIOTECA CAN 
PEDRALS
“L’èxode sirià: 
lluitant per la 
supervivència” 
d’Aleix Oriol Vergés
Del 3 al 25/5

CAN JONCH
“Refugiats, 
per què?” de 
FundiPau i amb 
la col·laboració 
del Fons Català 
de Cooperació al 
Desenvolupament 
Del 16/5 al 9/6

GRA. EQUIPAMENT 
JUVENIL
“L’èxode sirià: 
lluitant per la 
supervivència” 
d’Aleix Oriol Vergés
Del 3 al 25/5

C.C. CAN BASSA
“Treu-li suc a la 
sexualitat”. Una 
visió positiva i 
saludable de la 
sexualitat 
Del 5 al 17/5

CENTRE CULTURAL
“Art en moviment” 
de Juan Carlos 
Ferrigno
Del 3 al 21/5
“Els tancaments a 
la fàbrica 1977-78. 
Història dels inicis 
de les reivindicacions 
sindicals a 
Granollers”
Del 3 al 21/5

ESPAI D’ARTS DE 
ROCA UMBERT
“La pista infinita 
i altres nines 
russes” de Glòria 
Giménez
Del 24/5 al 18/6



Què és Neosonics?
Neosonics és el primer dispositiu que permetrà 
amb només prémer un botó detectar de manera 
no invasiva la presència de meningitis en lactants. 
Això ajudarà a salvar vides i a reduir puncions 
lumbars i despeses hospitalàries innecessàries.

Quina és la història d’aquest dispositiu? 
Tot comença al juliol del 2012 quan em seleccio-
nen, juntament amb altres investigadors d’arreu 
del món, per formar part d’un programa impulsat 
i finançat per la Comunitat de Madrid (Fundación 
Madri+d amb base al Massachusetts Instute of Te-
chnology-MIT a Boston). Durant aquest programa 
identifico la necessitat de caracteritzar de forma 
no invasiva el líquid cefalorraquidi –que embolca-
lla el cervell i la medul·la espinal- en lactants amb 
risc de meningitis.

Com es fa realitat Neosonics?
Primer vaig identificar la zona de mesura on el 
líquid cefalorraquidi es troba més superficial: 
la fontanela (on el crani del nadó no s’ha tancat 
encara). Després vam buscar tecnologies per me-
surar de manera no invasiva els glòbuls blancs: un 
nivell elevat d’aquests glòbuls indica la presència 
d’infecció, de meningitis, i implica que s’ha de 
medicar el pacient immediatament. No en vam 

 
Xavier Jiménez (Granollers, 1982) és innovador, empresari, 
investigador i enginyer. El seu interès se centra a identificar, 
desenvolupar i produir solucions viables a curt i mitjà termini 
per resoldre necessitats no satisfetes d’alt impacte social, 
clínic i econòmic. Així ho explica al seu currículum. Aquest 
jove enginyer biomèdic impulsa des de la seva empresa, 
New Born Solutions, el desenvolupament de Neosonics, un 
dispositiu per detectar de forma no invasiva la meningitis 
en lactants, una infecció que a l’Àfrica provoca la mort de la 
meitat dels nadons que la pateixen. Amb un peu a Barcelona, 
Madrid i Boston, espera que en 2 anys el seu dispositiu arribi 
al mercat. Viu a Vilanova i la Geltrú, i ve sovint a la nostra 
ciutat a visitar els pares
És un dels 10 finalistes al guardó de Vallesà de l’Any, 
impulsat pel setmanari El 9Nou. 

trobar, però vam comprovar que els ultrasons 
d’alta resolució poden detectar glòbuls blancs en 
líquids aquosos, com el cefalorraquidi, en mostres 
de laboratori. Després de demostrar amb una pu-
blicació científica la precisió d’aquesta tecnologia, 
un fabricant danès ens va facilitar un prototip que 
va funcionar en pacients. 

Així, ha trobat el suport de la indústria?
La indústria ha facilitat molt el nostre progrés, 
per la dimensió del mercat a què ens adrecem, 
l’impacte que volem generar i l’interès per comer-
cialitzar el producte. És rellevant la tasca de l’IQS 
Tech Factory (centre d’emprenedoria de l’IQS-
Univ. Ramon Llull) per apropar-nos a la indústria. 

Treballa a cavall de Barcelona –on la seva em-
presa té la seu–, Madrid i Boston. 
A Barcelona tenim la base de l’equip gestor, i de 
la responsable de qualitat i regulació. A Madrid 
es caracteritzen i testegen les millores que fem al 
prototip. A Boston hi venim per estar connectats a 
l’ecosistema, per quan calgui més finançament i 
haguem de sol·licitar el permís per comercialitzar 
el producte als EUA.

El Neosonics ja s’ha provat en alguns hospitals. 
El prototip s’ha testat a Madrid i a Moçambic, i 

Xavier Jiménez
Enginyer biomèdic

ENTREVISTA A
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“Neosonics s’ha 
testat a Madrid 
i a Moçambic, i 
el març vinent 

iniciarem les 
proves pilot”
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“Em preocupa 
com ho fem, la 

societat i 
l’administració, 

per fomentar que 
la gent que no 

llegeix ho faci” 
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“Neosonics és el primer dispositiu que detectarà 
la meningitis en lactants. Ajudarà a salvar vides, 

reduir puncions lumbars i despeses hospitalàries”

el març vinent iniciarem les proves pilot. Amb 
aquestes proves hem de comprovar que no se’ns 
escapa cap cas de meningitis. 

Quins avantatges té respecte del diagnòstic que 
ara es fa de la meningitis? 
En ser un procés automàtic, l’usuari no necessitarà 
interpretar cap imatge i això facilita que qualsevol 
treballador sanitari podrà fer servir el dispositiu. 
La punció lumbar, en canvi, és difícil de fer en 
lactants per la poca distància entre les vèrtebres, 
el nadó pot moure’s i és una tècnica que es fa a 
cegues. 

Quan està prevista l’arribada al mercat?
Al juliol del 2019. Durant aquest temps hem de 
desenvolupar el producte, fer-ne l’estudi clínic, 
aconseguir més finançament, generar acords amb 
fabricants per poder-lo fabricar de manera massi-
va, obtenir l’aprovació regulatòria i signar acords 
amb distribuïdors. 

En l’àmbit de la investigació, es treballa 
diferent als EUA? 
Entenent que el talent avui és, pràcticament, 
d’abast mundial, el ritme de generació de nou co-
neixement i la possibilitat que tingui un impacte 
en la societat i la indústria és molt més gran als 
EUA. La recerca que fem aquí és, en general, de 
molta qualitat, però triga molts anys (més de 10 
o 15 anys) a retornar a la societat. Als EUA tenen 
una visió més empresarial i bona part de la recerca 
pretén un desenvolupament de 2 o 3 anys en 
dispositius mèdics, per aconseguir un impacte en 
la societat i un retorn econòmic en 5 o 6 anys. Les 
empreses es situen molt a prop de les universitats i 
centres d’investigació, per aprofitar aquesta recer-
ca, finançar-la i dotar-la d’equipament i personal. 

Creu que aquí la investigació rep el suport 
necessari?
No. És evident quan veus el sou d’estudiants de 
doctorat i d’investigadors. Malgrat això, depenem 
massa del concepte “rebre”, que hauríem de com-
plementar amb el d’“aconseguir”. Una manera 
seria fomentar més recerca aplicada que generi so-
lucions amb un retorn econòmic a mig termini. A 
més d’atraure l’interès i els diners de la indústria, 

també serviria de motor per alimentar la recerca 
més bàsica i necessària, que necessita més temps i 
finançament. Una altra mecanisme per optimitzar 
la investigació seria que les subvencions per a la 
recerca s’haguessin de retornar per ser reinvertides 
quan l’empresa en tingui la capacitat.

Vostè va estudiar a l’escola Jardí de Granollers. 
Creu que els centres educatius fomenten prou 
la vocació científica?
Tal com ho veig jo, l’escola no ha de fomentar 
vocacions, sinó valors. Sóc molt conscient d’haver 
après directament de les professores i professors 
els valors del respecte, la responsabilitat, fer la 
feina el màxim de bé i l’estima per les persones i 
per un mateix. És quan arribes a la universitat o 
al món laboral que desenvolupes aquesta vocació. 
Tinc clar que l’escola em va estimular la curiositat 
per conèixer i aprendre. Recordo fer treballs sobre 
el genoma amb una capsa de sabates i un rotllo de 
paper de cuina perquè per mi era tan interessant 
aprendre el contingut com presentar-lo de manera 
entenedora i divertida. 

Quan va saber que es volia dedicar 
a la investigació?
Si investigar és voler aprendre de manera contí-
nua, me’n vaig adonar a la universitat. Vaig acabar 
la carrera de Telecomunicacions amb pena per no 
haver pogut fer assignatures que m’interessaven 
molt. Però sempre m’ha agradat molt més l’entorn 
empresarial que l’acadèmic. Necessito veure que el 
que faig té un impacte en algú al més aviat possible.

Xavier Jiménez, la passada 
tardor a la recepció de reco-
neixement com a Innovador 
de l’Any menor de 35 anys de 
l’Estat, un guardó de la revista 
tecnològica de l’MIT . 
A la dreta: test exploratori en 
un nadó amb sospita de me-
ningitis en un centre de salut 
de Moçambic, l’estiu passat.

 “La recerca que 
fem aquí és de 
molta qualitat 

però triga molts 
anys a retornar a 

la societat” 
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Els grups municipals opinen

Movem-nos. 
Remunicipalitzem l’aigua

L’aigua és un element indispensable per 
a la vida. Els beneficis generats de la seva 
gestió s’haurien d’invertir a fer més efi-
cient la distribució, garantir l’accés d’un 
mínim vital a tothom, retornar al medi 
una aigua de millor qualitat, així com 
salvaguardar els cabals ambientals de les 
conques i la integritat dels ecosistemes. 
Això només és possible amb un model 
que deixi de fer negoci de l’aigua i que 
es fonamenti en el control democràtic i 
la gestió comunitària del cicle integral de 
l’aigua.
Des de la signatura del conveni el 1971 
SOREA gestiona el subministrament 
d’aigua a Granollers. La fi de la concessió 
amb SOREA el 2021 obre l’oportunitat 
de recuperar el control de l’aigua 
directament per a la ciutat, seguint el 
camí remunicipalitzador iniciat a nivell 
mundial, seguit a Catalunya per municipis 
com Mataró, Manresa, Parets, Montornès, 
Arenys de Munt, Terrassa o Ripollet.
El passat mes de març, per tal de poder 
iniciar el procés de remunicipalització 
amb la màxima previsió i consens vam 
proposar realitzar un estudi de la mu-
nicipalització de la gestió de l’aigua. En 
la moció que vam presentar proposàvem 
fer una auditoria financera, una auditoria 
de compliment de la concessió del servei, 
una auditoria volumètrica de l’abastament 
i una de l’estat de la xarxa. Per a nosaltres 
informació, participació i transparència 
són fonamentals per encetar un procés 
de municipalització si volem avançar 
cap a una gestió més democràtica, per 
aquest motiu suggeríem també que un 
cop realitzades les auditories es consti-
tuís una taula per a l’estudi de la muni-
cipalització que n’analitzés els resultats. 
Per cloure el procés plantejàvem que els 
estudis realitzats per la taula s’exposessin 
en una audiència pública que sotmetés 
al debat ciutadà el model de gestió de 
l’aigua. Lamentablement no va prosperar 
la proposta, ja que PSC i PP no van donar-
hi suport. 
Perquè l’aigua és de tothom, seguirem 
movent-nos per la remunicipalització. 

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

Nos complace informaros de todo lo que 
hacen nuestros diputados por sumar esfuerzos, 
trabajar para que todos ganemos en bienestar y 
en igualdad de oportunidades.

Se acuerda recuperar la partida para Guarde-
rías para 2018
Se ha conseguido recuperar en los presu-
puestos de la Generalitat para el año 2018, la 
partida presupuestaria para el funcionamiento 
de guarderías municipales con una dotación de 
50 millones de euros y de este modo facili-
tar el acceso universal a la educación infantil 
temprana.

Se pide a la Generalitat bajar un 30% las tasas 
universitarias curso 2016-2017
Desde 2011 Cataluña ha incrementado un 67% 
sus precios de grado y un 137% los de máster. 
La reducción de precios debe servir para 
“garantizar el acceso universal y público a los 
estudios universitarios”.

Presentan iniciativas parlamentarias para im-
pulsar la lucha contra la ELA
Se ha comprometido a impulsar diferentes 
iniciativas parlamentarias para ayudar a resolver 
los problemas y principales cuestiones que 
afectan a pacientes y familiares de dicha enfer-
medad degenerativa.

Se piden más inversiones y gasto en nuestros 
CAPs y hospitales
Se ha pedido que el dinero destinado a hacer 
oficinas de hacienda (140 nuevas oficinas de 
hacienda catalana) y 44 nuevas delegaciones en 
el extranjero, estos recursos sean destinados a 
lo que realmente es importante, en el sistema 
público de salud.
Más inversión y personal, en los centros de 
atención primaria y centros hospitalarios.

Se garantice la atención en lengua de signos a 
los hospitales públicos de Cataluña
El objetivo es dar mejor atención a los pacien-
tes con discapacidad auditiva porque todavía 
hay una serie de carencias que no los permiten 
una autonomía llena.
“Todas las esferas de la vida pública tienen que 
estar libres de obstáculos porque los derechos 
fundamentales se hagan efectivos, eliminando 
las barreras de comunicación que se producen 
a diario”.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

“El injusto impuesto 
de plusvalía municipal”

Pongamos un ejemplo: Juan compró su 
vivienda en 2008, le costó 230.000€. 
Tras cinco pagando su hipoteca, Juan fue 
despedido. Buscó sin éxito un empleo. 
Luego se le acabó la prestación y debía 
dos meses de cuota. Entonces tomó la 
decisión de vender su vivienda. Pero 
su vivienda ya no valía lo que le costó, 
viéndose obligado por las circunstancias 
a venderla rápidamente por 162.000€, 
teniendo que utilizar todos sus ahorros 
para cancelar el resto de su hipoteca. Juan 
perdió todo su patrimonio y tenía que 
empezar de cero. Pero, ahora, su ayun-
tamiento calcula que el valor catastral 
del suelo ha subido y tiene que pagar 
3.179€. Un verdadero impuesto a las 
pérdidas que el Tribunal Constitucional 
ha declarado nulo. 
Ciudadanos ha registrado en el Congre-
so de los Diputados una proposición 
no de ley para pedir que se devuelva lo 
tributado por el Impuesto de Plusvalía 
Municipal, en todos los casos que no 
haya existido beneficio económico en la 
compraventa de los inmuebles. 
Desde Cs solicitamos reformar la ley para 
que ninguna persona vuelva a pagar por 
perder al vender su vivienda y que cada 
Ayuntamiento establezca una moratoria 
para las liquidaciones del impuesto, hasta 
que se reforme dicha Ley. Además, es 
preciso que cada municipio disponga de 
los medios y del personal adecuado para 
tramitar las solicitudes de devolución. 
La Plusvalía Municipal es un impuesto 
inconstitucional e injusto, así como in-
sensible puesto que se ha aprovechado de 
las personas más vulnerables y castigadas 
por la crisis que no tenían otra salida que 
malvender su vivienda perdiendo dinero. 
Conseguir un sistema tributario más jus-
to y que no “exprima” a los más vulne-
rables es uno de los objetivos prioritarios 
que Cs se ha marcado a nivel nacional. 
Esperamos que Hacienda se coordine 
inmediatamente con los ayuntamientos 
para efectuar la devolución urgente de 
todo el dinero indebidamente recaudado.

Grupo Municipal Cs Granollers
Mail: granollers@ciudadanos-cs.org 
Facebook: @CiutadansGranollers 
Twitter: @CsGranollers

Gracias al PP del 
Parlament de Catalunya…

Crida-CUPPP Cs
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La situació econòmica millora. És una 
realitat. Ha disminuït el número de 
persones aturades que viuen a Grano-
llers, s’està recuperant el número de llocs 
de treball existents a la ciutat, les bases 
fiscals encara que moderadament s’estan 
recuperant.
Però malgrat aquests indicadors positius, 
seguim tenint moltes persones a les quals 
la millora no els arriba o ho fa en unes 
condicions molt precàries.
Seguim tenint un nombre massa elevat 
de persones aturades de llarga durada.
I és en aquest context que cal seguir 
mantenint un Pla de xoc d’emergència 
social, concertat amb el Consell Econò-
mic i Social i que, des dels recursos 
públics municipals, doni sortida a alguns 
dels problemes existents.
Sis anys implementant aquests plans i 
8,1 milions d’euros per nodrir-los, que 
han permès i permeten activar mesures 
extraordinàries de lluita contra la crisi 
i que preveuen  les actuacions següents: 
Ajudes a les famílies amb problemes 
d’habitatge, plans d’ocupació,  ajudes so-
cials, beques de menjador i d’escola bres-
sol, ajudes a l’escolaritat, subvencions a 
les persones emprenedores, accions de 
formació per a joves i persones aturades, 
ajudes a la contractació a empreses per a 
joves i persones més grans de 45 anys.
De fet amb totes els plans d’ocupació i 
ajudes a empreses s’han contractat 638 
persones en els darrers 5 anys.
Recordar que en els anys de crisi, que 
també ha afectat evidentment als pres-
supostos de l’ajuntament, les úniques 
partides que no han baixat han estat les 
destinades a polítiques d’actuació social. 
És el pressupost municipal el que marca 
les prioritats de les polítiques.
Nosaltres treballem per la justícia 
social i per a disminuir diferències a 
Granollers. 
Ara també és hora de treballar, des 
d’una visió estratègica, per desenvolupar 
actuacions per a una economia més in-
novadora, per donar suport a iniciatives 
emprenedores i per captar més inversions 
productives a la ciutat.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

La proposta del grup del PDeCAT-Demò-
crates consisteix en dividir la partida 
d’1,5 milions € del que els darrers anys 
ha estat conegut com Pla de Xoc en dues 
grans àrees: un pla d’emergència social 
i un pla d’activació econòmica. Perquè 
cal seguir donant més rellevància a 
l’actuació per fer front a les conseqüèn-
cies de la crisi però que obre una línia 
que s’ha d’anar incrementant per crear un 
clima que ens serveixi per avançar cap a 
un nou model econòmic.
1.- Pla d’emergència social - 
1.090.000€
Aquest grup de partides està orientat a 
donar resposta a la situació d’emergència 
i que ha deixat a Granollers, 4.200 aturats, 
el 52,9% dels quals no perceben prestació.
- Pobresa energètica: 50.000€
- Ajuts al sosteniment de la llar: 50.000€
- Plans d’ocupació: 700.000€ (comple-

mentat amb 350.000€ anuals –durant 2 
anys– de la Diputació de Barcelona)

- Subvenció a entitats: 40.000€
- Beques i ajuts: 250.000€
2.- Pla “anti-xoc” - 410.000€
Un segon grup per reactivar l’economia 
local impulsant la petita i mitjana empresa 
i els autònoms per fomentar la creació de 
nous llocs de treball estables i de qualitat.
- Pla de formació i reciclatge d’aturats: 

50.000€
- Pla de formació de joves sense ESO, i 

ajuts a la homologació de títols (per a 
nouvinguts, entre d’altres): 50.000€

- Subvencions per a la contractació 
d’aturats majors de 45 anys: 75.000€

- Subvencions per a la contractació 
d’aturats de llarga durada: 50.000€

- Subvencions per a la contractació de 
joves: 75.000€ (les subvencions per a la 
contractació són per cotitzacions i cost 
social dels contractes)

- Subvenció a noves iniciatives empresa-
rials: 50.000€

- Subvenció a l’autoocupació i creació 
de cooperatives i entitats en general: 
40.000€

- Ajuts a la producció i comercialització 
de productes de Palou: 20.000€

Àlex Sastre
Portaveu grup PDeCAT-Demòcrates

Les fires són una oportunitat per promo-
cionar un territori i per generar activitat 
econòmica, i Granollers en té una llarga 
experiència. 
Una de les fires més representatives és la de 
l’Ascensió, que enguany celebra la seva 67a 
edició. Al 2001, aquesta es va traslladar al 
Parc Firal en un intent d’adaptar la ciutat als 
nous models firals. Però aquest espai no ha 
arrelat prou a la ciutat, potser per la llunyania 
del centre, potser per la manca d’un espai 
firal estable.
És evident que ha arribat el moment 
d’impulsar-hi un veritable canvi, perquè fa 
anys que les fires multisectorials han deixat 
de funcionar i de ser atractives, tant per als 
ciutadans com per als expositors. Per aquest 
motiu, la nostra aposta és tornar la Fira de 
l’Ascensió a la ciutat, fent que ocupi altres 
espais més cèntrics, transformant-la i buscant 
la seva especialització. 
A més, no podem deixar de banda la necessi-
tat de repensar el model firal de la ciutat per 
tal d’esdevenir seu de múltiples i diferents 
fires i congressos sectorials. 
En primer lloc, cal ampliar el calendari i 
aprofitar els diferents espais que ofereix la 
ciutat per promocionar nous esdeveniments 
firals de caràcter monogràfic i acompanyar 
els promotors privats en la seva organització. 
Espais referents com la Porxada, els pavellons 
esportius, el Teatre Auditori, la Fàbrica de 
les Arts, etc. s’han de convertir en seus de 
noves fires sectorials a la ciutat. En aquest 
sentit, l’experiència de Roca Umbert amb 
el Bodamarket, el MAC o la Fira Guia’t són 
un referent i esdevenen exemples d’activitat 
d’interès per a la ciutat i la comarca.
D’altra banda, ens falta una aposta cla-
ra i decidida per potenciar l’organització 
d’esdeveniments firals dirigits a professio-
nals, així com aprofitar els esdeveniments 
anuals de la ciutat, especialment els esportius. 
Per què no impulsem una Fira de l’Atletisme 
durant el cap de setmana de la Mitja Marató? 
O la Fira de l’Handbol durant el cap de set-
mana de la Granollers Cup? I per què no una 
Fira d’Economia Social i Solidària?
Hem de ser molt conscients que només re-
pensant la Fira de l’Ascensió i tot el model fi-
ral de Granollers, a través de l’especialització 
i la descentralització, podrem recuperar 
capitalitat i tornar a ser referents.

Pep Mur i Planas
pep@pepmur.cat 
@ERCGranollers

Pla de xocPla de xoc i “anti-xoc” 
Tornar la Fira de 
l’Ascensió a la ciutat

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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