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Empreses d’inserció laboral faran obres en 
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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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> Jaume Vilà Ninou, pagès de Palou 
i propietari de les vinyes amb què 
s’elabora el vi Beier dels Bardissots  

> El beier és una varietat de raïm 
pròpia de la comarca, que la família 
Vilà ha conservat més de 70 anys a 
les vinyes de can Perdiu

> Ara, els viticultors Oriol Artigas i 
Josep Pou han elaborat un vi negre 
fresc amb aquest raïm que se suma 
als Productes de Palou

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 

Mercat de Proximitat a la plaça de la Corona
Fotografia: Xavier Solanas
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Jaume Vilà Ninou

OXV obert x vacances
roca UMbert
FÀbrIca De Les arts
GranoLLers

   Consulta la programació a www.rocaumbert.cat

MOVIMENT
ARTS VISUALS

MÚSICA I 
PENSAMENT

ORGANITZA AMB EL SUPORT DE COL·LABORA
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DeL 28 De jUny aL 15 De jULIoL 2017
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El 16 de juny es compleixen 
60 anys de la inauguració 
de les pistes d’atletisme, en 
el que s’anomenava “Parque Municipal de 
Deportes”. Les cròniques locals de l’època expli-
quen que l’estrena es va fer un matí de diumenge 
assolellat on es van poder veure diferents proves 
atlètiques: llançament de disc, 400 m tanques, 
llançament de javelina, 1500 m, salt d’altura, 
llançament de martell, salt de perxa, etc. Abans 
de comptar amb aquest equipament els atletes 
granollerins s’entrenaven al camp de futbol.
La pista de la nova instal·lació era de cendra tot 
i que 20 anys més tard es va canviar pel tartan, 
circumstància que va permetre veure a Grano-
llers competicions d’altíssim nivell. 

60
DOS CORREDORS ES PASSEN 

EL TESTIMONI DURANT 
UNA CURSA DE 4X400 (1958). 

FONT: MEDALLES DE LA CIUTAT 2007

Després dels èxits recents dels equips d’handbol base, el Balonmano 
Granollers tanca la temporada amb la celebració de la 19a. edició 
de la Granollers Cup. Més de 5000 jugadors i jugadores de diversos 
països, des de la categoria aleví fins a júnior, s’aplegaran a Granollers 
per jugar un dels tornejos d’handbol de formació més importants del 
món. Catorze equipaments seran escenari d’aquesta competició: el 
Palau d’Esports i els pavellons del Tub, del Parquet, de Can Bassa, 
del Congost, del CB Granollers i la plaça de la Porxada, a més del pa-
vellons de les Franqueses del Vallès, Canovelles i Vilanova del Vallès. 
Una gran oportunitat per als granollerins i granollerines de viure un 
ambient multicultural, jove i veure handbol de qualitat.

FIRA D’ARTESANS
Divendres 2 i 16 de juny
Tot el dia. Plaça de la Corona

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 3 de juny i 1 de juliol
Tot el dia. C. d’Anselm Clavé, 40

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 3 de juny
D’11 a 21 h. Plaça de la Porxada

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 3 de juny, de 10 a 20.30 h
Carrers Travesseres, Santa Elisabet i Corró

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 3, 10, 17 i 24 de juny
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 3, 10, 17 i 24 de juny, i 1 de juliol
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

FIRA AGROALIMENTÀRIA 
Dissabte 3 i 17 de juny
Tot el dia. Plaça de les Olles

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 3, 17, 24 de juny i 1 de juliol. Pl. de Perpinyà
Dissabte 10 de juny. Pl. de Maluquer i Salvador

FIRA DEL DISC
Divendres  9 i dissabte 10 de juny
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 10 de juny, de 10 a 21 h
Carrers Sant Roc, Santa Anna i pl. de la Caserna

FESTIVAL DEL MOTOR
Dissabte 10 de juny
Parc Firal. De 10 a 21 h

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 11 de juny
De 9 a 14 h. Carrer de Rafael de Casanova

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 17 de juny
De 9 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

LES GOFES. FIRA DE ROBA I TRASTOS VELLS
Dissabte 17 de juny
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 24 de juny
Tot el dia. Pl. de Maluquer i Salvador

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans 
i col·leccionistes)
Dissabte 24 de juny
De 9 a 14 h. Parc Firal

L’handbol és aquí
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REPORTATGE

Cooperatives escolars: aprendre i emprendre

El mercat setmanal del 25 de 
maig va acollir uns paradistes 
excepcionals. Nois i noies de 5è i 
6è de primària de quatre escoles 
de Granollers acompanyats pels 
seus tutors i tutores ocupaven de 
bon matí la parada que l’Ajuntament 
els havia assignat per vendre els 
seus productes. Culminava, així, un 
procés de treball de creació d’una 
cooperativa dins de les aules. Un 
projecte acadèmic amb una traducció 
real: la gestió d’un microcrèdit, la 
creació i producció de petits articles 
i la seva venda. Amb un afegit 
important: part dels beneficis els 
destinen a una entitat social. 

Després d’uns mesos de treball dins de la classe 
debatent sobre el nom de l’empresa, sobre quina 
serà la seva imatge corporativa, quins càrrecs i 
responsabilitats tindrà cadascú, els prototips de 
productes, com els donaran a conèixer, a quin 
preu els vendran... ha arribat l’hora de la veritat. 
Els nois i noies de 5è i 6è. de primària de quatre 
escoles de Granollers, constituïts en vuit coope-
ratives, es disposen a vendre els articles que han 
creat en el mercat del dijous. 
L’Ajuntament els assigna diferents parades 
en l’àmbit del centre i elles i ells, entusiastes, 
interpel·len la gent que bada pel mercat. Uns 
canten les excel·lències del producte, altres em-
boliquen, els altres tornen el canvi, altres qua-
draran la caixa. Tots destinaran una part dels 
beneficis a una entitat social de Granollers que 
han escollit, tal i com preveu aquest projecte de 
Cultura Emprenedora. La Diputació de Barcelo-
na va engegar aquest projecte i és qui marca el 
calendari de les activitats i avalua l’experiència. 
Per fer-ho es fan enquestes al professorat, 
l’alumnat i a les famílies. A tall d’exemple un 
grup de 6è de l’escola Granullarius valorava 
positivament l’experiència: “Amb la creació de 
la cooperativa hem après matemàtiques, català, 
artística, però, sobretot, hem après a treballar 
en grup, cooperar entre nosaltres, i que l’èxit 
del treball depenia de tots i totes”. L’equip pe-
dagògic d’aquest centre concreta una mica més 

els aprenentatges: en l’àrea de matemàtiques 
es poden treballar diferents continguts, però 
podem mencionar els percentatges i els gràfics 
de barres, en el moment que els nens i nenes 
fan l’estudi de mercat. Pel que fa a les llengües 
diferents tipologies textuals, com l’entrevista, 
els fulletons publicitaris... A l’àrea d’artística 
els permet treballar la creativitat, en el moment 
que han de crear els prototips. Pel que fa a les 
tecnologies de la informació i la comunicació 
realització de fotografies, preparació i disseny 
de fulletons, les etiquetes dels productes...

L’escola Granullarius, pionera

L’escola Granullarius va ser la primera i única 
de Granollers que va participar en la prime-
ra edició del projecte, el curs 2011-2012. Des 
d’aleshores sempre hi ha apostat. Més tard s’hi 
van afegir l’Escola Municipal Salvador Llobet, 
l’Escola Salvador Espriu, l’Escola Lledoner i 
l’Escola Mestres Montaña. 
“És un projecte que situa l’alumne com a centre 
del procés d’ensenyament-aprenentatge” ex-
plica l’equip directiu i de mestres de 6è curs del 
Granullarius. 
Totes les passes que es fan per crear l’empresa 
són pràctiques reals: es fa una acta de cons-
titució de la cooperativa, els alumnes han de 
redactar-ne els estatuts, establir un organigra-
ma, pensar en el nom de l’empresa i compro-

Treball en equip, 
presa de 

decisions 
conjunta, 

responsabilitat 
social, valors 

que s’aprenen en 
una cooperativa 

escolar

En aquesta imatge els 
alumnes de l’escola Mestres 
Montaña despatxant els 
productes que han creat; a la 
dreta, una de les parades de 
l’escola Lledoner i al costat 
una de les cooperatives del 
Granullarius. A sota, l’escola 
municipal Salvador Llobet ven 
els seus articles al c. Santa 
Esperança
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Les cooperatives escolars potencien la iniciativa 
personal i afavoreixen l’autoestima de l’alumnat

Aquest projecte d’emprenedoria 
permet treballar coneixements de 
matemàtiques, llengua, expressió 

artística, TiC...

var que la marca no està registrada. Fins i tot 
l’Ajuntament els dona un NIF fictici. A més han 
de sol·licitar formalment la parada en el mercat.

Matemàtiques, llengua, comunicació...

L’Escola Mestres Montaña ha estat un dels úl-
tims centres a incorporar-se a aquest projecte. 
Ells han optat perquè el treballin els alumnes 
de cinquè curs. La seva cap d’estudis M. Teresa 
López destaca que a l’inici del curs es va deter-
minar que “alguns continguts es treballarien 
únicament a través del projecte i que aquests 
els serviria de motivació o consolidació”. 
El fet de crear una empresa “d’entrada genera 
certa desconfiança que s’entri en la rivalitat i la 
competència entre cooperatives però ben aviat 
van entrant en els valors que hi ha al voltant del 
cooperativisme: treball en equip, presa de deci-
sions conjunta, solidaritat, respecte per l’opinió 
dels altres, i implicació en un projecte que els 
alumnes se’l senten com a propi”. De fet en els 
darrers anys l’Ajuntament ha incentivat troba-
des de totes les cooperatives escolars perquè 
exposessin els diferents aspectes treballats per 
constituir la cooperativa.
Un cop acabada la jornada de mercat és hora 
de comptar el que s’ha recaptat. Els beneficis 
serviran perquè la classe pugui gaudir d’una 
activitat conjunta i l’entitat social escollida rebrà 
també la seva part. Bona feina!
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L’augment de matriculacions de vehicles elèc-
trics està relacionat a la implicació de les 
administracions per impulsar l’expansió de la 
xarxa de punts de recàrrega i el volum de mercat 
d’aquest tipus de vehicles. Amb aquesta premis-
sa l’Ajuntament de Granollers impulsa, segons el 
seu Pla estratègic de mobilitat elèctrica, la com-
pra de vehicles elèctrics i aposta per la millora 
de la qualitat de l’aire mitjançant l’ús d’un vehicle 
net pel medi ambient i la reducció de la contami-
nació atmosfèrica.
Per promocionar el vehicle elèctric a la ciutat 
cal habilitar places d’estacionament dotades 
d’estació de recàrrega reservades a vehicles 

L’alcalde de Granollers Josep 
Mayoral i la presidenta de la 
Fundacio Hàbitat 3 Carme 
Trilla en la signatura del 
conveni de col·laboració entre 
les dues entitats

ACTUALITAT

Empreses d’inserció laboral faran obres en 
habitatges que es destinaran a lloguer social

elèctrics. La implantació dels diversos 
punts de recàrrega serà progressiva. El Pla 
preveu l’any 2017, 1 punt de càrrega ràpida 
i 1 de semi ràpida; el 2018, 1 de semi ràpi-
da i 3 punts de pàrquings perifèrics amb 3 
preses cadascun; el 2019, 1 més de ràpida 
i 1 més de semi ràpida; i el 2020: 1 més de 
semi ràpida i 3 punts de pàrquings perifè-
rics amb 3 preses cadascun. Actualment 
l’Ajuntament de Granollers disposa d’una 
flota municipal de 88 vehicles, quatre dels 
quals són elèctrics (1 motocicleta i 3 fur-
gonetes). En els propers dos anys s’espera 
duplicar la flota de vehicles elèctrics.

Preparant 
la ciutat 
per a la 
implantació 
del vehicle 
elèctric

La Fundació Hàbitat 3 i l’Ajuntament de Gra-
nollers col·laboraran per incrementar el parc 
d’habitatges de lloguer social de la ciutat. La 
Fundació Hàbitat 3 podrà aportar habitatges 
a l’Ajuntament per destinar-los a persones en 
situació d’emergència habitacional. Es tracta 
de pisos on la propietat en cedeix l’ús per al seu 
arrendament a preus de lloguer econòmics. Si 
s’han de fer obres d’arranjament bàsic, les faran 
empreses d’inserció laboral tutelades per la 
Fundació Hàbitat 3.
Impulsada per la Taula del Tercer Sector Social 
de Catalunya, la Fundació Hàbitat 3 té com a 
objectiu donar una resposta col·lectiva del Tercer 
Sector Social als col·lectius de persones amb 
dificultats greus d’habitatge.
Per part de l’Ajuntament també es treba-
llarà amb Hàbitat 3 per coordinar l’admissió 
d’habitatges al programa, exposar a la funda-
ció les necessitats de reforma de cada un dels 

habitatges, aprovar-ne el pressupost, efectuar 
l’encàrrec corresponent i fer el seguiment.

Treballant el Pla local d’habitatge

En relació al Pla Local d’Habitatge, que està 
elaborant l’Ajuntament amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, es recollirà també 
l’experiència d’Hàbitat 3 en els diversos pro-
grames de lloguer social on ha participat, en 
l’atenció cap a les noves necessitats de la socie-
tat i els models alternatius d’accés i tinença de 
l’habitatge. 
El Pla Local d’Habitatge que està treballant 
Granollers preveurà actuacions en un horitzó de 
sis anys com el creixement futur d’habitatges, 
lliures i protegits, necessari per a la configuració 
d’un parc públic de lloguer que eviti la repetició 
dels fenòmens d’expulsió, de manca d’habitatge 
i de dificultat d’accés. El Pla també comptarà 
amb les aportacions dels grups municipals, les 
entitats, plataformes i professionals de la ciutat.

Nova convocatòria d’ajuts municipals

Aquest estiu s’obrirà una nova convocatòria 
d’ajuts municipals destinats al lloguer, així 
com ajuts a la rehabilitació i la millora de 
l’accessibilitat d’edificis, habitatges i locals. 
L’Oficina Local d’Habitatge de Granollers, al c. 
de Sant Jaume 16-26, 5a, està tramitant actual-
ment les sol·licituds de subvencions al lloguer 
que convoca la Generalitat. Estan destinades 
a persones físiques titulars d’un contracte de 
lloguer d’un habitatge que és el domicili habitual 
i han d’estar empadronades. El termini de pre-
sentació de la convocatòria és fins al 19 de juny.
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10 mesures 
1. Reducció de la velocitat de circulació dels vehicles 
per a les vies d’alta capacitat 
El trànsit en base a motors de combustió de combusti-
bles fòssils es considera el principal causant de la conta-
minació per PM-10 i diòxid de nitrogen. En tota la Zona 2 
no es podrà superar els 80 km/h en cas d’episodi.

2. Limitar la circulació dels vehicles més contaminants
A les carreteres d’alta capacitat i a la xarxa de vies urba-
nes, quan entri en vigor la restricció.

3. Control de les activitats industrials potencialment 
contaminadores
Creació d’una relació d’activitats per municipi, comuni-
cació del protocol i dels avisos fets a la població.

4. Control de les obres públiques
Els ajuntaments hauran de controlar les activitats que 
generin pols. Evitar reasfaltat de carrers en els dies en 
què la qualitat de l’aire empitjora. 

5. Control de les obres privades que generin pols
Els ajuntaments vetllaran pel control de les activitats de 
les obres particulars que generin pols. 

6. Reg dels vials més transitats dins el perímetre urbà
Cada municipi determinarà quins carrers més transitats 
s’hauran de regar. L’horari preferent de reg: de 2 i 4 h

7. Limitar l’ús de bufadors en la neteja de carrers i 
espais verds

8. Evitar la crema de biomassa
Es produeix una certa contradicció entre el període de 
l’any en què s’autoritza la crema de rostolls, els mesos 
d’hivern, amb l’època en què se sol superar més vega-
des els límits de partícules. A l’hora de donar permisos 
s’haurà de tenir present l’estat de la qualitat de l’aire.

9. Evitar llaurar i adobar els camps de conreu
Els treballs agrícoles d’adob i de llaurat són fonts ge-
neradores de partícules. Caldria avançar en l’adopció 
d’altres sistemes d’adobar la terra, com la infiltració. 

10. Informació a la població
Dissenyar un pla i un protocol de comunicació per a 
aquells col·lectius més sensibles: infants, gent gran...

Els municipis vallesans fan propostes 
per a la millora de la qualitat de l’aire
El segon Plenari de la Taula intermunicipal de la qualitat de 
l’aire a la ZQA2 del Vallès Oriental, liderada per Granollers 
i formada per 17 municipis, ha acordat presentar 10 mesu-
res per reduir la contaminació atmosfèrica i demana que 
s’incloguin al Protocol d’actuació per episodis de contamina-
ció atmosfèrica que està elaborant la Generalitat de Cata-
lunya i és previst que es presenti el mes de juliol.  
Els municipis vallesans es comprometen a col·laborar amb 
la Generalitat de Catalunya per avançar de forma consen-
suada i coordinada en l’abordatge de les causes que afec-
ten la qualitat de l’aire atmosfèric al conjunt del territori i 
a cadascun dels municipis. El regidor de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Granollers, Albert Camps, ha explicat que 
les 10 mesures que des de la Taula es proposen “han d’estar 
assumides per tothom.” 

Punts de mesurament de les partícules d’aire

Actualment el Vallès Oriental té quatre punts de mesura-
ment, però només n’hi ha un d’automatitzat que es troba 
a Granollers i que calcula l’ozó, el diòxid de nitrogen i les 
partícules. La Taula ha reivindicat almenys un centre de 
mesurament més. Aquests mesuradors són necessaris per 
tenir dades fiables del nivell de contaminació.

Pla d’actuació municipal per avisos preventius i epi-
sodis de contaminació ambiental

La Taula intermunicipal per a la qualitat de l’aire del Vallès 
Oriental proposa més accions per reduir la contaminació 
atmosfèrica i també preveu desenvolupar el pla d’actuació 
municipal per avisos preventius i episodis de contaminació 
ambiental. Un pla que s’adaptaria a les necessitats i realitats 
de cada municipi i que s’activaria en cas d’episodi de conta-
minació seguint el model dels plans de Protecció Civil.
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La plaça Onze de Setembre, 
un espai més verd per gaudir-lo

El que abans era una plaça on predominava el 
formigó, ara s’hi pot veure més verd, en par-
terres de grans dimensions i també diversos 
arbres. Vint-i-cinc bancs per seure-hi i els pri-
mers jocs infantils adaptats de la ciutat perquè 
els puguin fer servir nens i nenes amb algun 
tipus de discapacitat. En definitiva, la plaça 
Onze de Setembre és, després de les obres que 
s’hi ha fet, un espai més amable per poder-s’hi 
estar. Hi destaca també la nova il·luminació amb 

Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau serà 
també l’espai de referència de les comunitats de 
veïns alhora de resoldre dubtes o problemàti-
ques que els puguin afectar. 
L’Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns 
neix com un servei municipal gratuït que té com 
a objectiu principal donar eines per enfortir les 
comunitats de veïns perquè puguin abordar els 
conflictes o dificultats que s’hi generin i, sobre-
tot, fomentar la bona convivència i el civisme 
entre el veïnat, exceptuant els conflictes que es 
dirimeixin per via judicial i la gestió directa de 
les comunitats de propietaris.
Des d’aquesta Oficina també s’informarà 
sobre subvencions i ajuts per a la rehabilitació 
d’edificis. 
El Pla de barris que es va dur a terme al ba-
rri Congost entre 2006 i 2011 va permetre a 
l’Ajuntament, mitjançant reunions amb les 
comunitats de veïns, prevenir conflictes i 
promoure hàbits de convivència i civisme. Des 
d’aleshores s’ha exportat aquesta manera 
de treballar a d’altres barris, sempre amb la 
col·laboració de les entitats veïnals.

Les 
comunitats 
de veïns 
podran 
resoldre 
dubtes en 
una oficina 
específica

llums leds que consumeixen menys. 
Responent a algunes peticions i per evitar 
possibles accidents, l’Ajuntament substituirà el 
parterre més proper als jocs infantils i ampliarà 
el paviment de cautxú en el seu lloc.
A banda de crear un espai més agradable, amb 
la nova urbanització de la plaça Onze de Set-
embre també s’han resolt alguns degoters que 
afectaven l’aparcament soterrani i l’aixecament 
del paviment provocat pels arbres. 

©
 T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S

Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns
Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

C. del Rec, núm. 19. 08401 Granollers
Tel. 93 842 68 33

a/e:civisme@ajuntament.granollers.cat

Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. 

Tardes: hores convingudes
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L’audiència del Consell dels Infants amb 
l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha 
servit per exposar centenars de propostes que 
els nens i nenes han treballat durant el curs. 
S’han centrat en concretar que els agradaria 
que s’incorporés durant les festes de Nadal i 
de Carnaval. De les moltes aportacions deba-
tudes el Consell dels Infants vol prioritzar la 
proposta “l’arbre gegants dels desitjos que es 
pugui instal·lar a la plaça de la Porxada durant 
el Nadal.” Per aquesta època de l’any també 
es demana que el Parc Infantil de Nadal (PIN) 
tingui una durada més llarga i hi hagi més jocs; 
el consell també voldria que la Cavalcada dels 
Reis fos més divertida.
El consell s’ha reunit 10 vegades aquest curs i 
ha debatut a l’entorn de qüestions que els efec-
ten com a ciutadans, concretament han recollit 
132 idees pel Carnaval de Granollers, una festa 
que es continuarà treballant el curs vinent. 

El Consell dels Infants presenta propostes per incorporar 
a les festes de Carnaval i Nadal de Granollers

Els nens i nenes del Consell 
dels Infants van exposar les 
seves opinions i es van fer una 
fotografia amb vestimenta de 
treballadors i treballadores 
d’obres perquè el consell 
expressa que amb les seves 
aportacions “construïm la 
ciutat”.

Debat sobre el sistema educatiu català

Pel Dia Internacional dels Drets dels Infants, 
des del consell es va promoure la lectura a les 
escoles del manifest dels drets dels infants 
elaborat pel Consell Nacional d’Infància i Ado-
lescència (CNIAC). Els nens i nenes han assistit 
al Simposi Internacional sobre participació 
infantil celebrat el desembre a CaixaForum. 
També, i a proposta del Consell Escolar de 
Catalunya, els nens i nenes han debatut sobre 
el sistema educatiu català, partint de la cam-
panya “Ara és demà”.
Aquest òrgan de participació està format per 
una vintena de nens i nenes de 5è i 6è de les 
16 escoles de Granollers. Té la funció princi-
pal d’incorporar les vivències de la població 
infantil i afavorir la seva intervenció en debats, 
propostes i queixes respecte qualsevol actuació 
municipal, així com també ser-ne informats i 
opinar. 

Grau en Enginyeria de l’Automoció*

Grau en Emprenedoria en l’Economia Digital*  (3 anys)

CFGS en Màrqueting i Publicitat  (Matrícula oberta)

MBA - Màster en Administració i Direcció 
d’Empreses  (Preinscripció oberta)

*Pendent d’aprovació
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Subvencions per a empreses destinades 
a contractar joves menors de 30 anys i 
persones més grans de 45 anys
Requisits
• Les persones contractades han d’estar empadronades a Grano-

llers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data 
de contractació, i inscrites abans de la data d’inici del contrac-
te a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants 
d’ocupació.

• L’empresa selecciona lliurement la persona que contracta.
• Només es poden presentar les empreses ubicades físicament a 

Granollers, Les Franqueses del Vallès, Canovelles, La Roca del 
Vallès, Vilanova del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Lliçà 
de Vall, Lliçà d’Amunt o Parets del Vallès.

Característiques de la subvenció
L’import de la subvenció és de fins a 5.660,80 euros, per a una 
contractació laboral que hagi estat signada entre l’1 de novembre 
del 2016 i abans de la data de finalització d’aquesta convocatòria de 
subvenció, per a contractacions continuades de 12 mesos.
Es subvencionarà un màxim de dues contractacions per empresa.
La subvenció s’ha de justificar una vegada transcorreguts els 12 
primers mesos del contracte i es pagarà en un únic pagament, 
una vegada aprovada la justificació de la contractació de 12 mesos 
consecutius.

Subvenció a la despesa en concepte 
d’interessos generats per un préstec 
atorgat per una entitat financera
Requisits
• Les persones beneficiàries han d’estar empadronades a Grano-

llers amb una antiguitat de 6 mesos, previs a la data de la con-
vocatòria d’aquesta subvenció, o bé tenir el domicili de l’activitat 
econòmica a Granollers, a la data de la sol·licitud.

• Han de tenir un préstec atorgat per una entitat financera i estar 
donat d’alta al cens d’activitats econòmiques (alta censal, models 
036 o 037), amb dates entre el dia 1 de gener de 2015 i el dia de 
finalització del termini per sol·licitar la subvenció.

• Han de disposar d’un pla d’empresa del projecte empresa-
rial validat pel Servei d’Emprenedoria de Granollers Mercat de 
l’Ajuntament de Granollers, en què es detalli la finalitat del préstec.

Característiques de la subvenció
Es subvencionarà amb un màxim de 3.000 euros, les despeses en 
concepte d’interessos del préstec que l’empresa tingui atorgat per 
una entitat financera, amb motiu de la creació i consolidació de 
l’empresa.
S’ha de justificar, en dues fases, la primera en el termini d’un mes 
una vegada transcorreguts els 9 mesos des de la data d’atorgament 
de la subvenció, i la segona en el termini de 10 dies laborals des de 
l’endemà de la data del cobrament de la subvenció, presentant el nou 
quadre d’amortització del préstec, acreditant que l’entitat bancària 
ha aplicat la subvenció abonada a la reducció del capital del principal 
del préstec.

PLA DE XOC 2017
Subvenció a l’autoocupació de persones 
desocupades, per la creació d’una activitat 
empresarial
Requisits
Les persones que sol·licitin aquesta línea han de:
- Constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les 
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya el dia abans de 
l’inici de l’activitat empresarial.
- Haver iniciat la seva activitat econòmica en el període comprès 
entre el dia 1 de novembre de 2016 i el dia que finalitzi el termini de 
sol·licitud d’aquesta subvenció.
- Estar empadronades a Granollers, amb una anterioritat mínima de 
6 mesos abans de la data d’inici de l’activitat econòmica, o bé que el 
domicili de l’activitat empresarial estigui localitzat a Granollers. 

Característiques de la subvenció
Es subvencionarà amb un màxim de 2.500 euros, les despeses 
relacionades amb la constitució, inici i funcionament de l’activitat 
econòmica. No seran subvencionables les despeses no estructurals 
de l’activitat.
La subvenció s’ha de justificar una vegada transcorreguts els 12 
primers mesos des de l’inici de l’activitat i es pagarà en un únic 
pagament, una vegada aprovada la justificació que ha de presentar la 
persona beneficiària.

Subvenció a la compra d’activitats 
en funcionament dins el programa 
Reempresa
Requisits
• Adquirir un negoci en funcionament, assessorant-se dins el pro-

grama de Reempresa, al Servei d’Empresa i Emprenedoria de Gra-
nollers Mercat, de l’Ajuntament de Granollers; havent realitzat un 
estudi de viabilitat del projecte mitjançant el pla de la Reempresa 
o bé havent adquirit un negoci ofert a la plataforma de Reempresa 
de la delegació de Granollers.

• La compra de l’activitat s’ha d’haver produït entre l’1 de novem-
bre de 2016 i el dia que finalitzi el termini de sol·licitud d’aquesta 
subvenció.

• La persona beneficiària ha d’estar empadronada a Granollers, amb 
una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d’adquisició o 
bé, que el domicili de l’activitat adquirida estigui localitzat a Grano-
llers.

• Caldrà acreditar la no reducció de plantilla durant l’any posterior a 
la compravenda de l’activitat.

Característiques de la subvenció
Es subvencionarà amb un màxim de 2.500 euros, les despeses co-
rresponents a l’adquisició de l’activitat.
La subvenció s’ha de justificar una vegada transcorreguts els 12 
primers mesos des de la data d’adquisició de l’activitat i es pagarà 
en un únic pagament, una vegada aprovada la justificació que ha de 
presentar la persona beneficiària.

On sol·licitar-ho
Consulteu la totalitat dels requisits a les bases d’aquesta convocatòria de subvenció a seuelectronica.granollers.cat.
Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a seuelectronica.granollers.cat o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(c. Sant Josep, 7), fins al 31 d’octubre de 2017.



L’Ajuntament de Granollers duu a terme 
una campanya per a la tinença responsable 
d’animals de companyia, que consisteix en 
el control de la identificació dels animals a 
la via pública mitjançant un lector de micro-
xip i en la recollida de dades per verificar 
si es troben censats al registre d’animals 
municipal. Tenir identificat i registrat 
l’animal és obligatori, no fer-ho afavoreix 
l’abandonament dels animals al carrer, 
fet pel qual es sanciona. Durant el 2016, 
s’han recollit del carrer 450 animals (gats 
i gossos) a Granollers, dels quals només 
un 5,5 % estaven identificats amb microxip. 
L’abandonament dels animals domèstics és 
una problemàtica que genera, d’una banda, 
un patiment físic i psicològic a l’animal i, de 
l’altra, un cost econòmic per solucionar el 
problema generat per la manca de respon-
sabilitat d’un sector de la societat.

Dijous 8 de juny, a les 19 h, a Can Jonch (c. del 
Rec, 19), tindrà lloc la conferència «Els camps 
de concentració de la postguerra a Catalunya i el 
cas de Granollers», a càrrec del doctor en his-
toria Aram Monfort Coll, investigador del Centre 
d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Demo-
cràtica (CEFID) i professor de la UAB. Monfort ha 
estudiat el fenomen concentracionari i la repres-
sió durant la postguerra més immediata. Pre-
sentarà l’acte l’historiador local Eduard Navarro 
i Domènech, que ha investigat el franquisme i 
la repressió franquista a Granollers i a la resta 
de la comarca. L’Arxiu Municipal de Granollers 
(AMGr) ha organitzat aquesta trobada amb la 
col•laboració de Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau, per celebrar el Dia Internacional dels 
Arxius. Del 7 al 9 de juny es faran portes obertes 
a l’Arxiu i es mostraran documents a l’entorn 
de centres de detinguts i repressió franquista a 
Granollers 

Portes obertes i mostra 
de documents pel Dia 
Internacional Arxius

Promoure una correcta 
tinença responsable 
d’animals de companyia

cpnl.cat

Cursos presencials
Juliol i agost 2017

Informació i inscripcions
Del 12 al 14 de juny, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19.30 h

15 i 16 de juny, 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

Inscripcions, també a Caldes, Canovelles, Cardedeu, la Garriga, la 
Llagosta, Mollet, Montmeló, Montornès, Parets i Sant Celoni.

Us podeu inscriure en qualsevol servei de català d’aquestes poblacions.

A partir de 16 anys

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

Autocar del Banc de Sang i Teixits

Dimarts 6 de juny
De 5 de la tarda a 9 del vespre
Plaça de Can Trullàs

La donació de sang, un acte solidari
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9.30 a 12.30 h. Càpsula. Empresa i Emprenedoria
SEM- Google Adwords
Programa d’emprenedoria digital #EmprenTIC
Granollers Mercat

15
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

9.30 a 12 h. Taller Xarxa C-17. Empresa
Logística a l’entorn de la C-17
Taller adreçat a empreses de transport i logística 
convidades
Granollers Mercat

20
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 h. Empresa 
i emprenedoria
Negociar amb la valentia del NO
Comprèn els elements que concorren en qualsevol 
negociació i aprèn a gestionar-los
Granollers Mercat

10 a 13 hores. Trobada Cambra
Principals canvis de la ISO 14001:2015 i EMAS
Fes networking i informa’t de les principals novetats 
que incorpora aquesta norma ISO 
Cambra de Comerç - Granollers

21
9 a 14 h. Formació de 10 h. Bonificable
Back office comercial: gestió, comunicació 
i tècniques de venda 
Gestió del temps, comunicació interna i tècniques 
actives de venda
Cambra de Comerç - Granollers

14.30 h a 16.30 h. Càpsula. Comerç
Estàs pensant en adquirir o traspassar 
un comerç en marxa?
REEMPRESA
Granollers Mercat

9 a 13 h. Jornada. Empresa i emprenedoria
Eficiència energètica en motors d’ús industrial
2n Cicle tècnic: Energia a la industria
Granollers Mercat

22
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capitalització 
de l’atur
Granollers Mercat

28
9.30 a 12.30 h. Càpsula. Empresa i emprenedoria
Analítica web
Programa d’emprenedoria digital #EmprenTIC
Granollers Mercat

29
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

9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa
 i emprenedoria
La gestió eficaç del temps és molt rendible
Aprèn a gestionar diferent i prendre millors 
decisions
Granollers Mercat

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

Juny 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

1
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

6
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Tècniques teatrals per comunicar i vendre 
millor
Amb el gest o la paraula sempre ens estem 
comunicant
Granollers Mercat

7
9.30 a 12.30 h. Càpsula TIC. Empresa 
i emprenedoria
SEO- Posicionament natural
Programa d’emprenedoria digital #EmprenTIC
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 10 h. Bonificada 
Iniciació a l’Excel 
Cambra de Comerç - Granollers

14.30 a 16.30 h. Càpsula. Comerç
Com fer promocions de venda efectives 
que facin rendible el teu comerç
Granollers Mercat

8
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capitalització 
de l’atur
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 15 h. Bonificada
El Quadre comandament 
Implantar un QCI per indicadors a l’empresa. Millorar 
els coneixements en matèria de gestió i direcció 
empresarial
Cambra de Comerç – Granollers

9 a 13 h. Workshop. Empresa i emprenedoria
Workshop d’impuls de projectes d’indústria 4.0 
a Granollers
Prepara’t per afrontar la digitalització de la indústria 
de Granollers i l’entorn amb l’I2cat
I2cat - Granollers Mercat

9
9 a 14 h. Formació de 8 h. Empresa 
i emprenedoria
Innovació en màrqueting i vendes: noves for-
mes d’arribar al mercat
L’efecte multiplicador de les novetats
Granollers Mercat

9 a 13 h. Trobada Cambra
El poder de control i vigilància empresarial 
i les noves tecnologies
Cambra de Comerç – Granollers

12
9 a 14 h. Formació de15h. Bonificada
Effective Negotiation Skills Workshop
Cambra de Comerç - Granollers

14 h a 16.30 h. Càpsula. Comerç
Quant necessites ingressar per contractar 
un dependent/a o ampliar el teu negoci?
Granollers Mercat

13
9 a 14 h. Formació de 10h. Bonificada
Eines avançades d’Excel 
Cambra de Comerç - Granollers

12



Les sèries Temps de Silen-
ci i La Catedral del Mar, a 
l’Open MAC 
Com a preàmbul del Mercat Audiovisual de 
Catalunya, l’OPEN MAC organitza la taula 
rodona: “De Temps de silenci a la Catedral 
del Mar. L’evolució de la ficció històrica a la 
TV Catalana”, dijous 8 de juny, a les 20 h, a 
la Sala l’Aplegador de Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts. La sèrie Temps de Silenci, de la 
productora Diagonal TV, és especialment re-
cordada a la comarca perquè un bon nombre 
de granollerins i de vallesans van participar-
hi com a actors o figurants. Ara ha fet un pas 
de gegant amb l’adaptació de La catedral del 
mar, una de les produccions més ambicioses 
de la TV estatal. La taula rodona comptarà 
amb una de les protagonistes de Temps de 
Silenci, l’actriu Cristina Dilla; els guionistes 
de la sèrie, Enric Gomà i Gisela Pou; Rodolf 
Sirera, guionista de Temps de Silenci i de La 
catedral del mar, i Jaume Banacolocha, de 
la Productora Diagonal TV, responsable de 
les dues sèries. Si vau viure la sèrie Temps 
de Silenci o heu llegit La catedral del Mar, 
gaudireu amb aquesta sessió del MAC, que 
inclourà imatges, vídeos i moltes anècdotes!

El MAC s’obre a la ciutadania i creix amb la 
comunitat Digital Granollers

El Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), el certamen audiovisual i tec-
nològic de referència, arriba a la seva majoria d’edat ampliant la durada i 
amb un programa d’activitats obert a la ciutadania. Experiències immer-
sives, inèdites a la ciutat i a la comarca, cercaran la màxima interactivitat 
amb els visitants. El MAC se celebrarà els dies 14 i 15 de juny, a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts i suma la plataforma Digital Granollers, amb 
l’organització d’activitats relacionades amb la mobilitat sostenible en les 
ciutats i amb la comunitat educativa. La Realitat Virtual, el cinema en 
360º, els drones i els videojocs seran els eixos que vertebraran l’oferta 
tecnològica. Es podrà gaudir de jocs en primícia, provar un revoluciona-
ri simulador de vol, participar en tallers de drones o endinsar-se en un 
espectacular cinema esfèric. El MAC 2017 compta amb la col·laboració 
de més d’una trentena d’empreses amb activitats diverses i vuit centres 
educatius, que oferiran la seva oferta de formació en l’àmbit audiovisual 
i comunicatiu. L’actualitat i el futur del sector audiovisual seran àmplia-
ment tractats en les diverses sessions i taules rodones que s’han organit-
zat al MAC. La inscripció és oberta, gratuïta i imprescindible per accedir a 
qualsevol de les activitats del MAC. 
Podeu consultar el programa complet  i inscriure-us a:
www.audiovisualmac.cat #MACDigital2017
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Matrícula per al curs 2017-2018
Preinscripció: del 20 al 27 de juny

al Centre Vallès al Centre Vallès. C/ Veneçuela, 86. Granollers

Cal portar 1 foto de carnet, fotocòpia del DNI i de la targeta sanitària 

Matrícula: del 4 al 8 de setembre 

Més informació a www.cfavalles.org, -  tel. 93 849 98 88

Escola d’AdultsPública i gratuïta



Quatre nits de Musik N Viu 
al Parc Firal, Kids a la 
Porxada i Off a la Nau B1

El festival Musik N Viu arriba a la 13 edició, 
organitzat per 6 entitats i l’Ajuntament, a través 
del Servei de Joventut. Jovent Ignorat, ASGRAM 
(Assoc. Granollerina de Músics), Diables, AUSA 
(Associació Urbana de Sons i Arts), Esplai Guai! 
de Palou i Esplai Estel del Matí n’han presentat 
els diferents cartells, que tindran el moment 
culminant en les quatre nits de concerts al Parc 
Firal el cap de setmana 30 de juny-1 de juliol, 
i 7-8 de juliol: Doctor Prats, Buhos, De cara la 
Pared, La Banda del Coche Rojo; Gritando en 
Silencio, Coet, Magret de Paco, Inflexión; Juantxo 
Skalari i la Skalari The Rude Band, La F.R.A.C, 
Lokito Lopongo, Aldarull; Los Mambo Jambo, 
Manero Sound System i Museless són els grups 
que sonaran aquestes 4 nits d’estiu. La prèvia 
la tindrem amb el Kids (10 de juny, 17 h, Porxa-
da), amb tallers i actuació de La Belluga, i l’Off 
Festival (17 de juny, Sala Nau B1) amb The Crab 
Apples, Albert Lax, Tòpics i Firstmen. 

D’esquerra a dreta: Joel 
Zarrias, d’AUSA; Francesc 
Arolas, regidor de Joventut;  
Àlex Garcia, de Diables; Adrià 
González, de Jovent Ignorat; 
David Renart, d’ASGRAM; 
Loida Ortega, de l’Esplai Estel 
del Matí; Guillem Ginestet, 
de l’Esplai Guai! de Palou; i 
l’alcalde, Josep Mayoral, en 
la presentació del festival, el 
passat 17 de maig.

Més info, www.musiknviu.cat

Dissabte 17 de juny, a les 5 de la tarda a la 
plaça de l’Església, els aficionats i aficionades 
a la fotografia tenen una cita amb el XIX Ral·li 
Fotogràfic Granollers es Revela, organitzat per 
l’Assoc. Fotogràfica Jaume Oller i l’Ajuntament. 
En el punt de sortida es donaran a conèixer els 
4 temes a fotografiar, en una edició especial 
que n’afegirà un cinquè, en homenatge a Josep 
Jerez, president honorífic de l’Assoc. J. Oller, 
desaparegut aquest mes de febrer.
El ral·li té tres categories: infantil (fins a 14 
anys), adulta (a partir de 15) i una de mòbil 
(a partir de 12 anys). En la primera, el premi 

Dissabte 17 
de juny se 
celebra el 
XIX Ral·li 
Fotogràfic 
Granollers 
es Revela 

La Xarxa de Centres Cívics ja té a punt 
l’oferta de cursos i tallers per a aquest estiu. 
Més de 50 propostes organitzades en cinc 
àrees temàtiques: salut i creixement per-
sonal; expressió i creativitat; terra i fogons; 
recursos i cultura digital. Aquestes són 
algunes de les novetats: coaching nutricional 
d’estiu, introducció a l’acroioga, hipopilates; 
shibori , una tècnica d’estampació japonesa 
i pintura sobre fotografia; taller d’aigües 
i sucs detox, tast de gintònics, esmorzars 
saludables, finger food, cuina refrescant 
i hamburgueses vegetals; francès per a 
viatgers, fer la maleta de viatge eficient amb 
el mètode marie Kondo i tallers de confecció 
d’una lletra lluminosa LED i d’un vestit de 
platja; i realització d’un vídeo de viatge. 

Les incripcions, fins al 16 de juny

La programació també ofereix activitats 
per a infants i joves (iniciació a la dansa, 
casals...) i activitats socials i comunitàries 
(Clown Show, màgia amb Imagina, cinema 
retro a la fresca, concert de música celta, 
ImproShow...), a més de les activitats i revet-
lles de les associacions de veïns i entitats 
residents. 
Les inscripcions poden fer-se fins al dia 16 
de juny, de manera presencial a qualsevol 
dels cinc equipaments o en línia a través 
de l’adreça: 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions 

Gaudim i aprofitem 
l’estiu, amb les 
propostes de la
Xarxa de Centres Cívics

consistirà en 4 guardons en material foto-
gràfic valorat en 100 € cadascun. En adults, 
s’atorgarà un 1r premi de 299 €, un 2n de 
200 i quatre més de 100 € cadascun. En la de 
mòbil, es donarà un premi de 175 €. 
Totes les col·leccions s’exposaran al públic 
entre el 10 i el 21 de juliol, al Centre Cíivic 
Nord (Lledoner, 6), en horari de dilluns a 
divendres, de 17 a 20.45 h. L’acte públic del 
veredicte i lliurament de premis serà el 19 de 
juliol (20 h, Centre Cívic Nord). 
Les incripcions es faran el mateix dia del ral·li, 
de 17 a 19 h, a la pl. de l’Església.
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIJOUS 1
10 h Parc de Torras Villà
34es Jornades Culturals de la Gent Gran
Trobada de Gimnàstica de Manteniment

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència. 
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30. Més info i inscripcions: 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat
L’activitat es repeteix els dj. 15 i 22 de juny

17.30 h Plaça de l’Església
34es Jornades Culturals de la Gent Gran
Ball de Sardanes

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació “Informe anual 2016-17. La si-
tuació dels drets humans al món”. A càrrec 
de Xavi Burgués, president d'Amnistia Inter-
nacional de Catalunya. Amb la participació 
artística de Rosa Ballarín Serra

20 h Centre Cultural
DOCS. Festival Internacional de Cinema 
Documental. La Chana, de Lucija Stojevic

DIVENDRES 2
11 h Centre Geriàtric Adolfo Montañà
34es Jornades Culturals de la Gent Gran
Matinal Musical a la Residència, a càrrec 
d’Alfonso Lloret

12 h Casal de Gent Gran Granollers Centre
34es Jornades Culturals de la Gent Gran
Lliurament de Trofeus del Campionat de 
Petanca

16.30 h Biblioteca Can Pedrals
Debat a bat. “La lluita entre un mateix i el 
món” amb Íngrid Blanch. Club de lectura de 
12 a 16 anys. Més info a la Biblioteca

17.30 h Sala Francesc Tarafa
34es Jornades Culturals de la Gent Gran
Trobada de corals

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller Familiar “Aranyes i insectes a les 
vostres mans”
Més info i reserves al 93 870 96 51
L'activitat es repeteix els dv. 9, 16, 23 i 30 de 
juny amb sessions a les 17.30 h i 18.30 h

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada "Comunicar, tècnica o art?" a càr-
rec de Pau Mojedano

Oncovallès fa 15 anys
El 14 de juny es commemora el 15è aniversari 
d’Oncovallès, la fundació d’ajuda als malalts 
de càncer i els seus familiars. Serà a les 17.30 
h a la Sala Tarafa. En l’acte es lliuraran els 
premis del XII Concurs Literari Pepi Pagès i el 
grup Mandala representarà Les Pepetes.

Lletra Estesa al terrat de Can Pedrals
Els divendres de juny s’omplen de música i poesia al terrat de la Biblio-
teca Can Pedrals. Serà dins de la  1a ed. del cicle Lletra Estesa, que 
promou l’equipament amb voluntat de fer propostes “amb personalitat”, 
que combinen artistes emergents i consolidats en un espai que redesco-
brim com a ideal per als vespres de primavera i estiu. 
El dia 2 de juny, Marta Marco, Marc Serra, Montse Vellvehí i Ernest 
Villegas protagonitzen “Tothom ho sap. Textos i cançons de Leonard 
Cohen”un espectacle de petit format sobre l’univers Cohen; el dia 9, 
“Així t’escau la melangia. Poemes de Màrius Torres”, amb  veu i música 
de Meritxell Gené, l’any que es commemora el 75 aniversari de la mort 
del poeta; i el dia 16, “Bloomsday: lectura musical d’Ulisses de James 
Joyce”, amb veus de Jordi Oriol i Pádhráic Quinn, i música de Joange 
Torredeflot i Núria Maynou, un recital que s’uneix a l’homenatge mundial 
a l’autor irlandès. Els recitals són a les 20 h i cal recollir 15 dies abans 
les invitacions -gratuïtes- a la biblioteca. El terrat s’obre a altres inicia-
tives: el 8 de juny (19.30 h) acull el recital  de Versos Lliures, amb Maria 
Cabrera i Guim Valls, organitzat pel col·lectiu L’Eixida i inclòs a l’In-Cult.
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19 h Centre Cultural
Cinema en versió original La Danseuse, 
d'Stéphanie Di Giusto

20 h Terrat de la Biblioteca Can Pedrals
Poesia. Lletra estesa "Tothom ho sap" 
Textos i cançons de Leonard Cohen. Entrada 
gratuïta anticipada a la biblioteca a partir de 
15 dies abans de la sessió

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música. La nit dels malson. Projecte educatiu 
Cantània

21 h Plaça de l’Església
DNIT: Jo Jet i Maria Ribot. Activitat oberta i 
gratuïta. Més info a www.grajove.cat

21 h Teatre de PonentTeatre
Teatre L’auca del senyor Esteve de la Cia. 
Quatre per Quatre
L’activitat es repeteix ds. 3 a les 21 h i dg. 4 
a les 19h
Col·l.: Teatre Auditori de Granollers, Teatre 
de Ponent i Gran Centre Granollers

21.30 h Plaça de l’Església
IX Caminada Nocturna Solidària amb fi de 
festa al Parc del Congost
Org.: Mans Unides i AEG

22 h Centre Cultural
Cinema en versió original La Danseuse, de 
Stéphanie Di Giusto

DISSABTE 3
8.30 h Jutjats de guàrdia
34es Jornades Culturals de la Gent Gran 
Caminada per la Serra de Llevant

12 h Teatre Auditori de Granollers
Música. La nit dels malson. Projecte educatiu 
Cantània
L'activitat es repeteix a les 17 h i 20.30 h

12 h Abacus
L’hora del conte en anglès

16.30 h Plaça de Lluís Perpinyà
34es Jornades Culturals de la Gent Gran 
Trobada de Puntaires

17.30 h Plaça de l’Església
Festa infantil de la colla dels Blancs

18 h Casa de Cultura Sant Francesc
34es Jornades Culturals de la Gent Gran 
Teatre, L’oncle, de Josep Domenech 
A càrrec del Grup Les quatre estacions

18 h Plaça de la Porxada
L’Ascensió en dansa, amb l’Esbart Maragall 
de Barcelona i l’Agrupació Folklòrica Els 
Millars de Castelló de la Pana
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

18 h Carrer Josep Anselm Clavé (entre els 
carrers de Sant Roc i de Santa Esperança 
In_cult: El buit en acció
Org: L'Eixida i la Xarxa In_cult

18.30 h Plaça de la Porxada
Ballada i master class de Lindy Hop, a 
càrrec de La Llotja del disseny
Dinamitzat per Bigpotters

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa dels anys 80’ amb Neus Barbany 

DIUMENGE 4
12 h Teatre Auditori de Granollers
Música. La nit dels malson. Projecte educatiu 
Cantània
L'activitat es repeteix a les 17 h i 20.30 h

12 h Museu de Granollers
Visita comentada a l'exposició “Del taller a 
l'escenari” de Josep i Jordi Castells i Pla-
nas. Activitat gratuïta

17 h Casa de Cultura Sant Francesc
34es Jornades Culturals de la Gent Gran 
Teatre: Maribel y la extraña família de l’autor 
Miguel Mihura. A càrrec del Grup Gregori

18 h Església Sant Esteve de Granollers
Concert d’orgue La flor de Lotus: un rèquiem 
japonès amb el Cor Ariadna
Org.: Fundació Pro Música Sacra 
Col.l.: Can Jonch. Centre Cultura per la Pau

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social, amb Choffers

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original La Danseuse, de 
Stéphanie Di Giusto

DILLUNS 5
17.30 h Plaça Calderón de la Barca
Activitat dins el projecte Alesplaces!
“L’artefacte d’alesplaces!”
Org.: Centres Oberts de Granollers

18 h Centre Cívic Palou
Xerrada “Com actuar davant dels petards 
amb el teu gos” amb Mercè Serrano, edu-
cadora Canina. Org.:Associació de Recerca i 
Rescat Caní Granollers

DIMARTS 6
11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal. 
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers
Més info i inscripcións: 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat
L’activitat es repeteix el dt. 20 de juny

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “Distri-
buició territorial: la comarca” amb Lluís 
Galobart, Catedràtic de Geografia i Història

19 h Centre Cívic Can Gili
Viu la primavera “Spring sketching” amb 
Anna Obón. Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.granollers.cat/centrescivics_
inscripcions o presencialment a qualsevol 
centre cívic, fins al mateix dia de l’activitat

19 h Museu de Granollers
Presentació del projecte d'art i escola Caos

20 h Centre Cultural
Cineclub. Recordant... John Hurt. 1984 de 
Michael Radford

DIMECRES 7
16 h Arxiu Municipal de Granollers
Portes obertes i mostra de documents a 
l’entorn de centres de detinguts i repressió 
franquista a Granollers. Dia Internacional 
dels Arxius i 79è aniversari del bombardeig 
del 31 de maig
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

17.30 h Plaça Sant Miquel
Activitat dins el projecte Alesplaces! 
“L’artefacte d’alesplaces!”
Org.: Centres Oberts de Granollers

18 h Museu de granollers
Visita comentada a l'exposició del projecte 
d'art i escola Caos. Activitat gratuïta

19 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Presentació del llibre Reflexions cap a una 
cooperació transformadora, de José López
Org.: Sindicalistes Solidaris

19 h Centre Cívic Jaume Oller
Viu la primavera. “Fem una birra?” Tast de 
cerveses artesanes amb maridatge. A càr-
rec de Cervesa Sobretot
Inscripcions a www.granollers.cat/cen-
trescivics_inscripcions o presencialment a 
qualsevol centre cívic

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música. La nit dels malson. Projecte educatiu 
Cantània

DIJOUS 8
10 h GRA. Equipament juvenil
Taller “Viatge amb brúixola pel laberint per-
sonal”. Inscripcions: 93842 67 14 o presen-
cialment al CIRD (portalet, 4, 4ª planta)

11 h Arxiu Municipal de Granollers
Portes obertes i mostra de documents a 
l’entorn de centres de detinguts i repressió 
franquista a Granollers. Dia Internacional 
dels Arxius i 79è aniversari del bombardeig 
del 31 de maig. Fins a les 14 h
Org.: Arxiu Municipal de Granollres

18 h Espai Tranquil de Barbany
Punt d’informació del Camí de Sant Jaume, 
amb Joan Mercader
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18 h Plaça Sant Miquel
Activitat dins el projecte Alesplaces! 
“Emmapa’t: posa’t el barri a la butxaca”
L’activitat es repeteix el dj. 15, 22 i 29 de 
juny. Més info: wp.granollers.cat/alesplaces
Org.: Alesplaces!

18 h Biblioteca Can Pedrals
Trobada de superlectors, amb l'escriptora 
Eulàlia Canal. Més informació a les biblio-
teques

19 h Arxiu comarcal del Vallès Oriental
Conferència “L’alimentació catalana, segles 
XVI-XVIII, segons receptaris i diverses 
fonts d’arxiu” a càrrec de M. Àngels Pérez 
Samper
Org.: Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

19 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Conferència “Els camps de concentració de 
la postguerra a Catalunya i el cas de Gra-
nollers segons la documentació de l’Arxiu 
Municipal”, per Aram Monfort. Conferència 
presentada per Eduard Navarro. Programa-
ció amb motiu del 79è aniversari del bom-
bardeig del 31 de maig a Granollersi com a 
activitat de l’Arxiu Municipal de Granollers 
per commemorar el Dia Internacional dels 
Arxius
Col.l: Can Jonch. Centre Cultura per la Pau

19.30h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre Visión Fotográfica y 
Lenguaje Visual, de Gabriel Brau i Gelabert. 
Amb la presència del'autor

19.30 Terrat de la Biblioteca Can Pedrals
In_cult: Versos Lliures amb Maria Cabrera i 
Guim Valls
Org: L'Eixida, Versos Lliures i Biblioteca Can 
Pedrals

20 h Roca Umbert. Sala Aplegador
Taula rodona “De Temps de Silenci a la 
Catedral del Mar. L'evolució de la ficció 
històrica a la TV catalana” amb Jaume 
Banacolocha

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música. La nit dels malson. Projecte educatiu 
Cantània

DIVENDRES 9
11 h Arxiu Municipal de Granollers
Portes obertes i mostra de documents a 
l’entorn de centres de detinguts i repressió 
franquista a Granollers. Dia Internacional 
dels Arxius i 79è aniversari del bombardeig 
del 31 de maig. Fins a les 14 h
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

19 h Centre Cívic Palou
Inauguració de la Mostra de Treballs Arte-
sanals del Centre Cívic Palou
Org.: Xarxa de Centres Cívics

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Hidden Figures, 
de Theodore Melfi

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert. Més info i inscripcions fins 
un dia abans de l’activitat a www.grajove.cat

20 h Terrat de la Biblioteca Can Pedrals
Lletra estesa. "Així t’escau la melangia" 
Poemes de Màrius Torres. Música i veu de 
Meritxell Gené. Places limitades. Entrada 
gratuïta anticipada a la biblioteca

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música. La nit dels malson. Projecte educatiu 
Cantània

22 h Centre Cultural
Cinema en versió original Hidden Figures, 
de Theodore Melfi

DISSABTE 10
10 h Passera riu Congost amb passeig 
Fluvial
Sortida matinal. 5è Dia de les Papallones 
a Granollers. Inscripcions obertes un mes 
abans de la data de sortida

12 h Teatre Auditori de Granollers
Música. La nit dels malson. Projecte educatiu 
Cantània
L'activitat es repeteix a les 17 h i 20.30 h

12 h Plaça de Josep Barangé
III Diada Diables de Granollers 
Tronada d'inici

16 h Museu de Ciències Naturals
La 13a nit dels ratpenats a Granollers
Fins a les 22:30 h

18 h Plaça de Josep Barangé
III Diada Diables de Granollers
Globotada, acte per a nens fins a 14 anys

19.45 h Plaça de Josep Barangé
III Diada Diables de Granollers Timbalada

20.30 h Plaça de Josep Barangé
III Diada Diables de Granollers 
Inici del correfoc de les colles infantils

21.30 h Plaça de Josep Barangé
III Diada Diables de Granollers
Inici del Correfoc de les colles jove i gran 

24 h Plaça de Josep Berangé
III Diada Diables de Granollers
Concert Dj Barretina Sound Sistem
Org.: Diables de Granollers

17 h Plaça de la Porxada
Musik N Viu Kids. “Fem música tots 
plegats” Cercavila, tallers de construcció 
d'instruments i actuacions musicals 

19.30 h Plaça de la Porxada
Musik N Viu Kids. Belluga, grup d’animació 
musical
Org.: Servei de Joventut, Esplai guai! de 
Palou i Esplai d'Estel del Matí

18 h Plaça de la Porxada
In_cult: Acció-presentació del llibre Cultura 
en tensió, editat per Indigestió i Raig Verd
Org: L'Eixida i Anònims

19 h Espai Tranquil de Barbany
Concert amb De la mano Guitarrista i rapso-
da. Org.: Stantia Círculo Cultural

20 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Xerrada “Maleït CO2”, a càrrec de Marc 
Boada

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de country

DIUMENGE 11
9 h Plaça de Can Bassa
Celebració de la Festa del Rocío 2017
Org.: Hermandad Rociera de Can Bassa

11 h Museu de Ciències Naturals
Banc de Llavors del Vallès Oriental 
Inscripcions al 93 870 96 51

12 h Teatre Auditori de Granollers
Música. La nit dels malson. Projecte educa-
tiu Cantània. L'activitat es repeteix el mateix 
dia a les 17 h i a les 20.30 h

12 h Placeta de Francesc Tarafa
In_cult: I Vermut del C.I.R.C (Club 
d’intercanvi i recomanacions culturetes)
Org.: L'Eixida. Associació d'agitació cultural 
i comunitària

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social, amb Tempo

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Hidden Figures, 
de Theodore Melfi

DILLUNS 12
10 h CNL del Vallès Oriental
Inici inscripcions als Cursos de Català per 
a Adults
Més info al 93 879 41 30

17.30 h Plaça Llibertat
Activitat dins el projecte Alesplaces! 
“L’artefacte d’alesplaces!”
L’activitat es repeteix el dc. 14 de juny
Org.: Centres Oberts de Granollers

DIMARTS 13
18 h Plaça Calderón de la Barca
Activitat dins el projecte Alesplaces! 
“Emmapa’t: posa’t el barri a la butxaca”
L’activitat es repeteix els dt. 20 i 27 de juny
Org.: Alesplaces!
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DIUMENGE 18
10 h Plaça de la Porxada
Pedalada de bicicletes clàssiques 
“La Clàssica de Granollers”
Org.: Granollers Pedala

12 h Sala Francesc Tarafa
Concert de final de curs “El viatge de la 
Bimba” amb la participació dels Tallers 
d’inici de l’E. M, ART-9 i la Coral ART-9
Org.: Coral ART-9

12 h Museu de Granollers
Visita comendata a l'exposició “Flor de 
cotó” de Lluís Preñada. A càrrec de Juliette 
Murphy. Activitat gratuïta

19 h Teatre de Ponent
Matrioska, Taller-espectacle de teatre de 12 
a 14 anys d'Arsènic Espai de Creació

DIMARTS 20
18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “La vida 
d'un jugador del FC Barcelona” amb Ramon 
Alfonseda

19 h Centre Cívic Jaume Oller
Viu la primavera “Spring sketching” amb 
Anna Obón. Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a www.granollers.cat/centrescivics_
inscripcions o presencialment a qualsevol 
centre cívic

19 h Centre Cívic Can Bassa
Inauguració de la Mostra de Treballs Arte-
sanals del Centre Cívic Can Bassa
Org.: Xarxa de Centres Cívics i AV Can Bassa

20 h Centre Cultural
Cineclub. Recordant... Jacques Demy
Les demoiselles de Rochefort

21 h Teatre de Ponent
Arriba l’Alba a Sant Petersburg, Taller-
espectacle de teatre musical de joves 
d'Arsènic Espai de creació a partir de contes 
d'Anton Txèchov

DIJOUS 22
19 h Sala Francesc Tarafa
Concert de Conjunts i Combos
Org.: Coral ART-9

DIVENDRES 23
9 h Centre Cívic Can Bassa
Festes del Barri i Revetlla de Sant Joan
Org.: AV Can Bassa

22 h Centre Cívic Nord
Revetlla de Sant Joan a l’Hostal
Org.: AV de l'Hostal

22 h Centre Cívic Can Gili
Revetlla de Sant Joan 
Org.: AV Can Gili

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “Serra-
llonga i qui més?” amb Àngel Casals, Doctor 
en Història Moderna, UB

DIMECRES 14
17.30 h Sala Francesc Tarafa
Festa literaria. Celebració dels 15 anys 
d’Oncovallès
Obra de teatre Les Pepetes d’Esteve Banús, 
a càrrec del grup Mandala. Lliurament 
premis XIIè concurs literari Pepi Pagès i 
revetlla

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada “Experiència per Sudamèrica i 
Mèxic amb la motxilla a l'esquena” a càrrec 
de Núria González

DIJOUS 15
18.30 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Entrega de diplomes de la UPG i premis del 
concurs de Fotografia matemàtica
Org.: Universitat Popular Granollers

19 h Centre Cívic Jaume Oller
Inauguració de la Mostra de Treballs Arte-
sanals del Centre Cívic Jaume Oller
Org.: Xarxa de Centres Cívics

20 h Centre Cultural
Cineclub. Recordant... Kirk Douglas. Lonely 
are the Brave, de David Miller

20.30 h Plaça de l’Església
La Casa del Músic. Jam Session. Porta el 
teu instrument i participa a la jam
Org.: ASGRAM

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “Obrint el cor per a celebrar la 
vida” amb Núria Remus de Espaipertu

DIVENDRES 16
9 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Diada del Càncer de pell. Activitats durant 
tot el dia Org.: Oncovallès

17 h Museu de Ciències Naturals
Taller teòric-pràctic de fotografia naturalis-
ta d’estudi documental-científica
L'activitat es repeteix el ds. 17 de 16 h a 19 h

17.30 h Centre Cívic Palou
Viu la primavera! “Elabora la teva ratafia” 
amb Sandra Saura. Activitat gratuïta amb 
places limitades. Inscripcions a 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions 
o presencialment a qualsevol centre cívic, 
fins al mateix dia de l’activitat

18 h Centre Cívic Can Gili
Festa de final de curs del Centre Cívic Can 
Gili

20 h Terrat de la Biblioteca Can Pedrals
Lletra estesa. “Bloomsday: lectura musical 
d’Ulisses de James Joyce” entrada gratuïta 
anticipada a la biblioteca. Places limitades
Col·labora: The English Lodge

21 h Teatre de Ponent
Retrats de família, taller-espectacle de 
teatre de 12 a 14 anys d'Arsènic Espai de 
Creació

DISSABTE 17
9 h Plaça de la Porxada
La Fira de les Golfes. Fins a les 20 h
Org.: Associació de Veïns Granollers Centre

12 h Museu de Ciències Naturals
30 anys del Museu de Ciències Naturals de 
Granollers. Inauguració de la biblioteca i de 
la sala d'estudi Antoni Jonch i concert “Els 
sons de la natura”

17 h Plaça de l’Església
XIX Ral·li Fotogràfic “Granollers es reve-
la”. Inscripcions de 17 a 19 h a la plaça de 
l’Església
Més info als Centres Cívics i a 
www.granollers.cat/rallifotografic
Org.: Xarxa de Centres Cívics, Associació 
Fotogràfica Jaume Oller i Federació Catala-
na de Fotografia

17 h Centre Cívic Can Bassa
Festa de final de curs 2017 de l’Associació 
Almaghfira. Org.: Associació Almaghfira

18 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Ballada mitjançant elements mecànics
Org.: Agrupació Sardanista

18 h Parròquia de Sant Esteve
Col·laboració de l’Esbart Dansaire de Gra-
nollers amb la celebració dels 50 anys del 
retaule de l’Església
Org.: Parròquia de Sant Esteve de Grano-
llers i Esbart Dansaire de Granollers

20 h Teatre de Ponent
Kandinsky, Taller-espectacle de teatre de 9 
a 11 anys d'Arsènic Espai de Creació

21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de country i Festa de de fi 
de curs
Org.: Tot Country Granollers

22 h Nau B1
Musik N Viu Off. Concert amb els grups The 
Crab Apples, Albert Lax, Tòpics i Firstmen. 
Entrada gratuïta
Org.: Servei de Joventut i ASGRAM

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de saló

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de sevillanes amb Manolo Veneroni
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20 h Roca Umbert. Centre Arts en Moviment
Espectacle de dansa contemporània de Guy 
Nader i Maria Campos
Espectacle gratuït, aforament limitat
Inscripcions a www.rocaumbert.cat

21 h Escola-Taller de música Art-9
Cicle les 9 a l’art-9. Contes per adults
“Aproximadament...No ho sé. Però 
s’assembla” a càrrec de Paco Asensio
Org.: Escola de Música Art-9

DIJOUS 29
19 h Museu de Granollers
Presentació d’Ernst Bloch“Raum für dies 
Utopie” Espai per a la Utopia

21 h Escola-Taller de música Art-9
Cicle les 9 a l’art-9. Nit vocal, amb Marina, 
Núria i Roger Santaeugènia

21 h Teatre de Ponent
Mina Mikàilovna Zaretxnaia, Taller-especta-
cle de teatre de 15 a 18 anys d'Arsènic Espai 
de Creació

21 h Terrasa del bar de Roca Umbert
Concert amb Belda & Sanjosex
Càntut: Cançons i músiques dels avis

DIVENDRES 30
9 h Centre Cívic Jaume Oller
XXI Festes del Barri de Les Tres Torres
Del 30 de juny al 2 de juliol
Org.: AV de Tres Torres

19 h Plaça de les Grades ( C. Mas Gili)
Festes del Barri Can Gili, fins el 2 de juliol
Org.: AV Can Gili

20 h Centre d’Arts en Moviment
Work-in-progress de l'espectacle hora 81 
del col·lectiu Nájera

20.30 h Plaça de Lluís Perpinyà
Revetlla sardanista amb la Cobla Ciutat de 
Granollers
Org.: Agrupació Sardanista

21 h Teatre de ponent
Taller-espectacle La Gavina? de teatre 
visual de 19 a 25 anys

22 h Parc Firal
Festival Musik N Viu. Concerts amb Doctor 
Prats, Buhos, De Cara la Pared, La Banda 
Del Coche Rojo i DJ. Entrada gratuïta
Org.: Servei de Joventut, Jovent Ignorat, 
Ausa, ASGRAM i Diables de Granollers

22.30 h Casino de Granollers Club de Ritme
Revetlla de Sant Joan amb Tovares

DISSABTE 24
17 h Centre Cívic Can Bassa
XXII Trobada de Puntaires de Can Bassa
Org.: Grup d'Afeccionades a les Puntes de 
Coixí de Can Bassa, i AV Can Bassa

20 h Pati de les escoles de Palou
Festa de Sant Joan a Palou. Ball a càrrec de 
l’orquestra Miven
Org.: AV Sant Julià de Palou

DIUMENGE 25
19 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Charli Music.

19 h Teatre de Ponent
L’inspector de Nikolai Gógol, Taller-espec-
tacle de teatre d'adults d'Arsènic Espai de 
Creació

DILLUNS 26
9 h Centre Cívic Jaume Oller
II Setmana Cultural del Barri de Les Tres 
Torres. Del 26 al 29 de juny
Org.: AV de Tres Torres

21 h Escola-Taller de música Art-9
Cicle les 9 a l’art-9. Concert-Recital de Viola 
de Roda. A càrrec de Joan Múñoz
Org.: Escola de Música Art-9

21 h Teatre de Ponent
En-fonsats, taller-espectacle de teatre de 
15 a 18 anys d'Arsènic Espai de Creació

DIMARTS 27
21 h Escola-Taller de música Art-9
Cicle les 9 a l’art-9. Nit de Jazz amb Lluís 
Pérez i Roger Santaeugènia
Org.: Escola de Música Art-9

19 h Teatre de Ponent
Tot quadre, taller-espectacle de dansa de 9 
a 11 anys d'Arsènic Espai de Creació

DIMECRES 28
11 h Roca Umbert. Centre Arts en Moviment
Taller Workshop de partnering. Eines de 
creació impartit per Guy Nader i Maria Cam-
pos. Del 28 al 30 de juny d'11 a 14 h

19 h Teatre de Ponent
Babochka, taller-espectacle de teatre en 
moviment de 6 a 8 anys d'Arsènic Espai de 
Creació

20 h Plaça Sant Miquel
Les nits d’estiu als centres cívics. El Mêtre. 
Clown show, Vine i observa. Et convido al meu 
món! a càrrec de Jaume Jové
Org.: Xarxa de Centres Cívics

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“La Porxada, 430 anys” Fins al 4/8

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu de 
Granollers”
“República perpètua” Ricard Geladó
Fins al 29/10
“Paisatges”. De la col·lecció del Museu 
de Granollers
“Flor de cotó” de Lluís Peñarada
Fins al 2/7
“Del taller a l’escenari. Josep i Jordi 
Castells i Planas” Fins al 10/9

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
“Escarabats” Fins al 9/7
“Tu compres, tu decideixes, tu modeles 
el Món?” Fins al 4/6
“Mira’m” de N. Reusens Fins al 9/7
“Projecte Hydros” Del 7 a l’11/6

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

AB GALERIA D’ART
“Humà” de Josep Bofill

EL MIRALLET
“Fusió dels colors” de Lluís Vallmitjana

CAN JONCH
Exposició “Refugiats, per què?”
Fins al 9/6

“Mostres de treball artesanals 2017”
C.C. CAN BASSA  Del 20 al 25/6
C.C. PALOU Del 9 al 24/6
C.C. NORD Del 20 al 26/6
C.C. JAUME OLLER Del 15 al 23/6

ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT
“La pista infinita i altres nines russes”
Fins al 18/6

LA TÈRMICA
“1977-1978 el tancament dels 
treballadors a la Fàbrica”
Fins al 1/10



Acaben de presentar el Beier dels Bardissots, 
un vi negre fresc, del qual es farà una primera 
producció d’unes 600 ampolles que al juliol es 
trobarà en botigues i restaurants de la zona. Com 
se sent?
Estic content i satisfet que s’hagin valorat les quali-
tats d’aquesta varietat que estava en vies de desapa-
rició. 

Parlem d’un vi sorgit de les terres de can Perdiu, 
a la serra de Llevant. Mitja hectàrea d’una vinya 
plantada fa 72 anys… 
Està situada al sud-oest i li toca el sol la major part 
del dia. Jo tenia 12 anys quan vaig ajudar el pare a 
plantar-la: ell feia el sot i jo posava la planta, l’adob… 
Hi vam estar quatre o cinc dies. Així em vaig iniciar 
en el treball agrícola, que alternava amb l’escola. 

En aquell moment amics pagesos els aconsella-
ven plantar una altra varietat de raïm…
En aquella època, el consumidor volia vi de més 
grau. El beier no en té gaire: aquest any ha arribat a 
12 graus perquè l’estiu passat no va ploure, el cep 
va patir una mica i va tenir més sucre, que és el que 
es converteix en alcohol. Com a vi negre, llavors 
s’aconsellava el cabernet sauvignon i el merlot, de 
Bordeus, i el garnatxa del Priorat. Però el pare va 
plantar el beier perquè igualment, aquests altres, 
més forts, també s’havien de rebaixar amb aigua… 

 
Jaume Vilà Ninou (Palou, 3-3-1933) és 
pagès i  propietari de les vinyes velles 
de can Perdiu, situades a la serra de 
Llevant. Unes vinyes plantades amb 
beier, una varietat de raïm pròpia de la 
comarca, actualment difícil de trobar, 
que la família Vilà ha conservat per 
espai de més de 70 anys. Un autèntic 
patrimoni genètic que ara la trobada 
entre Vilà i els viticultors Oriol Artigas 
i Josep Pou, del celler  Bardissots, ha 
permès posar al mercat el vi Beier 
dels Bardissots, un producte que se 
suma a la llista d’aliments locals 
comercialitzats sota l’etiqueta de 
qualitat de Productes de Palou.

Antigament vostè encara tenia més vinyes…
Fa uns 6 o 7 anys tenia tres vinyes, no m’hi cabia 
tota la producció i venia el raïm a la cooperativa 
Alella-Vinícola, que el feien servir per elaborar el vi 
rosat. Darrerament, la cooperativa tenia problemes, 
tardava molt a pagar, i a última hora ens van pagar 
amb cava

Com es produeix la trobada amb els viticultors 
Oriol Artigas i Josep Pou, del celler Bardissots?
Ells havien sentit a parlar d’aquesta varietat i en 
Vicenç Planas, tècnic de l’Ajuntament, ens va posar 
en contacte. Ells mateixos van venir a la vinya a 
tallar el raïm que els vaig vendre, uns 800 quilos 
amb els quals han produït unes 600 ampolles. Jo 
segueixo el sistema tradicional i ells fan l’ecològic, 
però no el podem implantar de cop: encara hi ha 
residus d’herbicida. Ells no en volen, d’herbicida: 
arrenquen les herbes i passen la desbrossadora, per 
mantenir la capa vegetal que afavoreix el mantell a 
la terra, l’humus de la matèria orgànica. 

Vostè aporta tota la seva experiència i ells els co-
neixements més moderns, una bona combinació. 
Jo haig de creure-me’ls, ells han estudiat! 

Què vol dir el mètode tradicional?
És el de llaurar i cavar la terra, per matar les herbes 
i conservar la humitat. Les herbes xuclen adob i 

ENTREVISTA A
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“Ara a Palou  
es produeix 

pollastre, 
cigrons, 

mongeta, 
calçots, enciam, 

llet, vi i, aviat, 
formatge” 

Jaume Vilà Ninou
pagès de Palou, propietari de les vinyes velles de can Perdiu
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“Estic content que s’hagin valorat les qualitats de la varietat de 
raïm beier, que estava en vies de desaparició”

humitat. Si no plou i hi ha herba, els ceps pateixen 
molt. És un cultiu de secà. A França està prohibit 
regar les vinyes, perquè si no el vi surt més fluix. 
Aquí, en alguna comarca s’ha fet el gota a gota, 
com a Israel. 

Vostè ja fa temps que produeix el seu vi, quina 
diferència hi ha amb el produït per Bardissots?
De moment encara poca diferència, perquè la 
vinya estava tractada com sempre. Ara, ells, que són 
enòlegs, coneixen més el procés de fermentació. 

El Beier dels Bardissots s’afegeix a la llarga llis-
ta de productes agrupats sota l’etiqueta de qua-
litat Productes de Palou. Què en pensa d’aquesta 
iniciativa? 
S’ha de donar les gràcies a l’alcalde, al regidor, 
l’Albert Camps, i al Vicenç Planas. Ara a Palou es 
produeix pollastre, cigrons, mongeta, calçots, en-
ciam, ous , llet, vi i aviat, formatges.

Explica que és fill d’una de les cases més anti-
gues de Palou…
Sí, del segle XVI, una casa del quarter de l’Orient, 
al barri Torres; la vam restaurar..., té el pou a dins. 
Abans a Palou es parlava dels quarters, grups de 
cases que, diuen, fins i tot estaven emmurallats, on 
vivien els masovers que treballaven la terra. Hi ha-
via la Torre de les Aigües, amb sis focs; el Junyent, 
amb almenys 6 més; el de l’Orient, amb 6 més; i 
el de Can Muntanyola, amb 4 focs. 

Ha canviat molt Palou des que vostè era petit?
Una cosa que sí que ha canviat és que abans tothom 
anava a peu, a l’escola, per exemple. Primer vaig 
anar a la de Palou, hi entràvem amb 4 o 5 anys fins 
als 13 o14. El mestre tenia molt mèrit, ens ensenya-
va a tots alhora, grans i petits. Després vaig anar als 
Escolapis, sempre a peu fins que vaig tenir una bi-
cicleta. I les noies a peu a treballar a ca l’Umbert…
Cada dia es caminaven 7 o 8 km. 

Com veu l’evolució del barri? Veu certa reactiva-
ció econòmica, els joves s’hi queden?
Els que tenen maquinària són els que continuen 
treballant la terra, sobretot cereal. Altres cultius, 
com la vinya, comporten més feina. La terra es va 
deixant… i de gent jove, no en ve, perquè tampoc 
hi ha cases que es lloguin. Hi ha pocs pagesos de 

menys de 40 anys… A vegades a la joventut els en-
gresca la maquinària, però al camp no poden fer va-
cances el dia que volen. Per exemple, si tens l’alfals 
segat per embalar i donar-lo a les vaques i te’n vols 
anar, no pots fer-ho: si plou es fa malbé. Encara que 
sigui diumenge, has de treballar. El pagès no pot 
plegar divendres, com es fa a ciutat. 

Però la maquinària fa la feina menys feixuga…
Sí, però has de tenir almenys deu hectàrees de terra 
perquè et surti a compte tenir-ne. 

Expliqueu que darrerament patiu l’atac dels 
senglars…
No n’havíem tingut mai, aquest és el segon any. El 
veí em va fer veure que la petjada era de senglar; ve-
nen de nit, des de la riera. Si van de dia és que ja no 
tenen por de res… Van bojos pel blat de moro i per 
les pomes que cauen al terra.

D’esquerra a dreta: l’alcalde, 
Josep Mayoral; Jaume Vilà; 
el viticultor Oriol Artigas; el 
regidor de Medi Ambient, 
Albert Camps; l’enginyer 
agrònom Vicenç Planas; i el 
també viticultor Josep Pou, a 
principis de maig participant 
a la presentació del vi Beier, a 
les vinyes de can Perdiu. 

El Beier explicat pels enòlegs

Beier dels Bardissots és un vi negre de la gam-
ma de vi fresc, suau i aromàtic, amb sensació 
de fruites fresques: llavor de síndria, flor de 
cirerer... En boca, té un toc d’amargantor que li 
dona el punt de complexitat. És aeri, voluminós, 
interessant. 
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Els grups municipals opinen

Mai més, enlloc, 
contra ningú!

Fa 79 anys Granollers va ser bombardejada 
pel feixisme europeu. El 31 de maig de 
1938 l’aviació italiana, aliada del nacional-
catolicisme espanyol, va assassinar a la 
ciutat més de 200 persones. Només a 
Catalunya l’aviació nazi-feixista va atacar 
181 pobles i ciutats, matant 5000 perso-
nes, ferint-ne desenes de milers, derruint 
edificis, escoles i fàbriques. 40 anys de dic-
tadura i 39 d’amnèsia induïda han intentat 
esborrar de la memòria que l’aixecament 
militar fou l’instrument de la dreta tra-
dicionalista per imposar la seva voluntat, 
esclafant un procés de transformació social 
conduit democràticament per una majoria. 
Ni l’estat espanyol, hereu de la dictadura 
franquista, ni Itàlia, ni Alemanya, han 
assumit la seva obligació de rescabalar 
simbòlicament i materialment la mort, 
el dolor i el terror causat.
La complicitat continuista d’unes institu-
cions espanyoles, parapetades en la fal·làcia 
d’una transició modèlica, que han eludit 
demanar responsabilitats als botxins de la 
democràcia ha deixat impunes els crimi-
nals de guerra. L’Ajuntament de Granollers 
tampoc ha denunciat, fins ara, als respon-
sables dels bombardejos. Sortosament, no 
tothom es resigna i encara avui les vícti-
mes directes i descendents d’aquestes, la 
gent que va patir els horrors dels assas-
sinats en massa i dècades de repressió, 
continua exigint als estats espanyol, italià 
i alemany que admetin la responsabilitat 
per la intervenció de les seves tropes i 
que acceptin rescabalar simbòlicament i 
materialment les poblacions agredides.
Acabar amb la impunitat i fer justícia és la 
millor garantia que els crims i atrocitats 
comeses no tornin a repetir-se mai més, 
enlloc i contra ningú. Només a través 
del Reconeixement, Reparació i Garan-
tia de No Repetició farem possible un 
món millor. Mai és tard per a jutjar els 
bombardejos perquè els crims contra la 
humanitat ni prescriuen ni han de ser 
perdonats. En defensa d’aquesta causa fem 
nostre el manifest «Bombes d’impunitat» 
i hem demanat a l’Ajuntament, a través 
d’una moció, que s’hi adhereixi.

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

Una de nuestras propuestas de mejora de la 
ciudad, desde 2015 ha sido que progresiva-
mente se vayan instalando parques infantiles 
adaptados e inclusivos en la ciudad.
Hace escasos días, que se ha reinaugurado la 
plaza 11 de septiembre y el equipo de gobier-
no se elogiaba que era el primer espacio de la 
ciudad en la que los niños con discapacidad 
podían utilizarlo.
Nuestra SORPRESA EN MAYÚSCULAS ha sido 
ver que el PARQUE INFANTIL NO ES INCLU-
SIVO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD 
FISICA Y MOBILIDAD REDUCIDA (Parálisis 
Cerebral, Espina Bífida, Síndrome Rett,...) 
Miren este blog y verán lo que son unos co-
lumpios adaptados:
http://parquesinfantilesaccesibles.blogspot.
com.es/
Para profundizar sobre el tema, busquen en 
Internet estos términos:
columpios adaptados con cesta, con asiento 
nido, con asientos adaptados
La accesibilidad en los parques infantiles es un 
reto pendiente que tiene este ayuntamiento 
desde hace años.
Recuerden que nuestros niños con discapaci-
dad, año tras año crecen y están dejando de 
disfrutar unos columpios que apenas superan 
los 1.000-2.000 €.
REFLEXIÓN:
El presupuesto de gastos anual de todo el 
ayuntamiento este 2017 es de 80.739.344,38 
€.
¿De verdad que ESCATIMAMOS 1.000-2.000 
euros en unos columpios infantiles adapta-
dos que pueden HACER FELICES a muchos 
niños y familias?
Necesitamos que tanto los parques como los 
elementos de juego cumplan ciertos requisitos 
para crear verdaderos lugares inclusivos en el 
que todos los niños y niñas se diviertan juntos.
No puede ser que familias con niños con disca-
pacidad, se estén yendo a municipios cercanos 
a Granollers, como es la Garriga para poder 
disfrutar de un momento de ocio como cual-
quier niño de su edad en columpios adaptados.
Insistimos y no nos vamos a cansar de decir 
que GRANOLLERS NECESITA PARQUES IN-
FANTILES ADAPTADOS Y INCLUSIVOS. 
El derecho a jugar es una cosa que ningún 
niño de Granollers debería estar privado de 
él.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

“Reformas naranjas” 

Ciudadanos, con tan “sólo” 32 diputados, 
ha conseguido dar todo un giro a los pre-
supuestos del estado,  dando un verdadero 
cambio de rumbo a las políticas económicas 
de los últimos años. Se acabaron los recortes, 
no habrá subida de impuestos y se destina-
ran 4.087 millones de euros a “reformas 
naranjas”. 
Somos el partido de la clase media trabaja-
dora, y lo demostramos con medidas como: 
la ampliación de 6 a 12 meses de la tarifa 
plana para autónomos (50€/mes), ayu-
dando así, a todos aquellos trabajadores que 
comiencen su proyecto emprendedor. Tam-
bién hemos logrado que las familias puedan 
conciliar mejor aumentando los permisos 
de paternidad hasta las 4 semanas para los 
nuevos padres. Ahora los jóvenes contarán 
con una ayuda para mejorar su formación y 
potenciar su talento. 
Los más afectados por la crisis son nues-
tra prioridad, por eso, hemos conseguido 
partidas económicas para la lucha contra la 
pobreza infantil, recursos para dependencia 
y la implementación de inversiones para que 
los desempleados de larga duración tengan 
nuevas oportunidades. 
Se potenciará la inversión en  i+d+i tras 
largos años de recortes, apostando por la 
modernidad, la innovación y la economía 
del conocimiento. Se ayudará a las pymes a 
ser más productivas a través de la Red Cerve-
ra de transferencia tecnológica, vinculando 
el conocimiento a través de la universidad y 
la empresa. El Corredor del Mediterráneo es 
también otra de nuestras máximas priori-
dades. 
Los casos judiciales dejarán de alargarse du-
rante meses en los tribunales y se destinarán 
más recursos para perseguir el fraude fiscal. 
La educación es la mayor herramienta para 
ganar el futuro, por lo que se ha incluido 
un plan para luchar contra el fracaso escolar, 
doblando el presupuesto para becas y libros 
de texto, que serán gratuitos para las fami-
lias más necesitadas. 
Desde Ciudadanos seguiremos trabajando 
para conseguir una sociedad más moderna, 
justa y competitiva. El centro político liberal 
es garantía de estabilidad y futuro; países 
como Francia, Canadá, Dinamarca o Finlan-
dia son buenos ejemplos. 
Gracias a los más de tres millones de vo-
tantes que confiaron en nosotros. 

Grupo Municipal Ciutadans Granollers 
Mail: granollers@ciudadanos-cs.org 
¡Síguenos en Facebook y Twitter! 

Queremos parques infantiles 
adaptados e inclusivos de verdad, 
para nuestros niños con discapacidad

Crida-CUPPP Cs
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La contaminació de l’aire a l’àrea de Barcelo-
na, és un dels principals reptes que afrontem 
les administracions.
Científics i experts en salut publica i diversos 
estudis epidemiològics ens indiquen que a 
l’àrea de Barcelona, l’elevada contaminació at-
mosfèrica té uns efectes directes sobre la salut 
de les persones que s’han pogut parametritzar 
amb més de 3.500 morts prematures anuals.
La mobilitat terrestre i determinades activitats 
industrials són els causants principals de la 
contaminació atmosfèrica. 
Les mesures que la Generalitat ha posat en 
marxa en els darrers anys contra la pol·lució 
no han acabat de donar resultats.
No es pot fiar tot a acords voluntaris, tampoc 
al voluntarisme, o traslladar la responsabilitat 
a l’administració local, com ha fet fins ara els 
plans de la qualitat de l’aire. 
La crisi econòmica va tenir un efecte de dis-
minució de la pol·lució, però amb l’arribada 
dels primers símptomes de recuperació 
econòmica aquesta pot  tornar a repuntar. 
No estem parlant que cada dia es superin 
els límits, que passa puntualment al llarg de 
l’any, estem parlant d’un fet per a nosaltres 
més preocupant, és a dir les mitjanes elevades 
en el conjunt del territori que es produeixen 
al llarg de l’any. 
La Comissió Europea ha advertit també que el 
Pla de Qualitat de l’Aire presentat per la Ge-
neralitat no és suficient per acabar amb “un 
problema persistent i continuat”. Per aquest 
motiu cal prioritzar l’aplicació de mesures 
estructurals.
Al Vallès Oriental i a proposta del nostre ajun-
tament hi ha constituïda la Taula intermuni-
cipal de la qualitat de l’aire formada per 17 
municipis, conscients que les mesures que cal 
implantar s’han de fer de forma coordinada, 
consensuada i en un marc més ampli que el 
propi terme municipal i de la comarca.
És en aquest sentit que cal que les mesures 
quedin incloses en el protocol d’actuació que 
està elaborant la Generalitat de Catalunya.  
Que proposen aquestes mesures:
Bàsicament la reducció de la velocitat de 
circulació dels vehicles per a les vies d’alta 
capacitat, limitar la circulació dels vehicles 
més contaminants i control de les activi-
tats industrials i agràries potencialment 
contaminadores i de les obres públiques i  
privades que generin pols. 
Hem de plantar cara a la contaminació, per-
què disposar de una bona qualitat de l’aire és 
una qüestió de salut pública però també de 
millorar de la competitivitat del nostre teixit 
productiu. 

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El mes passat s’ha disputat al Circuit 
de Barcelona-Catalunya el Gran Premi 
de Formula 1. Segons primeres dades, 
178.000 persones van passar pel circuit 
aquell cap de setmana. Dades que si 
s’amplien, donen 576.000 espectadors 
cada any. 
Més de mig milió de persones que passen 
per un equipament de referència inter-
nacional, més de mig milió de persones 
dels quals molts dormen als hotels de la 
comarca i que deixen una ocupació del 
100 % durant aquests caps de setmana, 
amb els seus corresponents beneficis 
econòmics i taxes de pernoctació. Més de 
mig milió de persones dels quals molts 
esmorzen, dinen o sopen als restaurants 
de la comarca, amb tot el retorn econò-
mic que això implica. Un retorn que, 
malgrat no hi ha dades definitives, es 
calcula que pot estar per sobre dels 300 
milions d’euros.
Granollers ha viscut molts anys d’esquena 
al circuit, com a tantes d’altres oportu-
nitats que s’han anat obrint sense que la 
ciutat s’hi apuntés. Ara, el Pla Director 
del circuit obre una finestra de noves 
oportunitats. De vincular empreses del 
món del motor -del motor modern, del 
que parla de sostenibilitat, de recerca i 
innovació- a l’entorn d’aquest equipa-
ment. D’aprofundir en la col·laboració 
público-privada, que dinamitza economia 
i coneixement. I de revertir beneficis 
en el territori: el sector de l’hosteleria 
i la restauració, a més de crear llocs de 
treball, paga impostos, igual que les 
empreses que aspiren a viure i interac-
tuar a l’entorn del circuit. Impostos que 
serviran per mantenir i millorar l’estat 
del benestar al nostre País. D’això se’n 
diu economia productiva.
Aquest grup està a favor d’això. I de 
poder debatre el que calgui i polir el que 
sigui necessari en el procés de desenvolu-
pament de tot aquest pla. Però sobretot, 
a favor de generar oportunitats per poder 
viure millor. I el circuit n’és un motor 
important.

Àlex Sastre
Portaveu del PDeCAT-Demòcrates 

Un dels objectius prioritaris d’ERC-AG per 
aquesta legislatura és millorar les condi-
cions laborals dels treballadors i treballa-
dores indirectes del nostre Ajuntament. 
Externalitzar és massa sovint la solució més 
econòmica i, sobretot, més senzilla per 
gestionar els serveis municipals. Però té un 
inconvenient que no ens podem permetre: 
els treballadors i treballadores de les em-
preses que contracta l’Ajuntament pateixen 
unes condicions laborals molt inferiors a 
la dels treballadors públics, condicions que 
en alguns casos arriben a ser indignes (que 
malauradament no és sinònim d’il·legal). 
L’administració pública té la responsabilitat 
– malgrat que no en tingui l’obligació legal- 
de fomentar una ocupació inclusiva, estable 
i de qualitat, garantint, entre d’altres, que 
les condicions laborals dels treballadors 
indirectes s’equiparen a la dels treballadors 
públics. I per fer-ho possible, disposem d’un 
instrument molt eficaç: la inclusió de les 
clàusules socials als processos contractuals. 
Aquestes clàusules socials, a Granollers, es 
defineixen a la Guia de Contractació Res-
ponsable, que es va aprovar al desembre de 
2016. Una Guia que, tal i com hem denun-
ciat davant la ciutadania, s’està incomplint.
Davant aquesta situació, l’equip de govern 
socialista s’ha defensat al·legant que aquesta 
Guia no s’incompleix, ja que és orientativa, 
i només les lleis es poden incomplir. Una 
afirmació curiosa, en tant que l’Institut 
d’Estudis Catalans defineix “incomplir” 
com “no executar completament una cosa 
promesa, desitjada, manada, etc”. És evident, 
doncs, que amb la no aplicació d’aquesta 
Guia s’està incomplint, si més no, un acord 
de Ple i una responsabilitat vers la ciuta-
dania. A més, recordem que la pròpia Guia 
diferencia entre clàusules obligatòries i clàu-
sules facultatives. Si les clàusules obligatòries 
no ho són pas, d’obligatòries, llavors de què 
serveixen? 
Estem massa acostumats a que el grup socia-
lista aprovi documents de bones intencions 
que acaben per no tenir una aplicació real. 
I per aquest motiu ens vam abstenir en 
l’aprovació de la Guia de Contractació Res-
ponsable. Ara constatem que no ens vàrem 
equivocar pas, i demostrem un cop més la 
poca preocupació de l’equip de govern pels 
treballadors i treballadores indirectes del 
nostre Ajuntament.

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

Cal plantar cara 
a la contaminació 
atmosfèricaMotor d’oportunitats

Incompliments 
i responsabilitats

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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Inscriu-te als cursos de la Xarxa de Centres Cívics!

Del 29 de maig al 16 de juny de 2017
Per internet: www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions
o bé personalment en qualsevol dels centres cívics de Granollers

Més informació:
www.granollers.cat/centrescivics

JUNY
JULIOL
2017

Segueix-nos a Facebook
@centrescivicsgranollers




