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Un grapat 
d’opcions 

per dedicar 
temps als 

altres o a la 
comunitat

ACTUALITAT
La plaça de Pau Casals serà de plataforma única

Els indicadors econòmics de 2017 reflecteixen 
l’evolució positiva de l’economia de Granollers

Granollers substitueix els 451 contenidors 
de rebuig de tota la ciutat

ENTREVISTA
Roger Pallarès, 

representant 
de Granollers a 
la Conferència 

Internacional de 
Joves per la Pau



Anem al planetari!
Observació del Sol amb telescopi

El cel de la tardor
Museu de Ciències Naturals de Granollers

Sessions d’astronomia per a tots els públics 
durant el mes de novembre de 2017

Observació del Sol des del museu
El cel de la tardor, sessió familiar

Sessions familiars per a tots els públics:
Diumenges 5 i 12 de novembre: sessions de matí

a les 11.05, 11.45, 12.30 i 13.15 h
Observació del Sol

Diumenge 12 de novembre: sessions de matí
a les 11.05, 11.45, 12.30 i 13.15 h

Entrada infants menors de 12 anys: 1 euro
Adults: 3 euros

PLACES LIMITADES

Museu de Ciències Naturals de Granollers. C. Palaudàries, 102.
Tel. 93 870 96 51. www.museugranollersciencies.org

Amb el suport de:
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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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> Roger Pallarès va representar la 
nostra ciutat en la Conferència 
Internacional de Joves per la Pau 
al Japó, aquest estiu 

> A Hiroshima va poder constatar 
que la concepció de la pau és 
diferent entre cultures

> Ara treballa a Brussel·les, on és 
testimoni de l’interès creixent pel 
que passa a Catalunya 

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 Xemeneia de Roca Umbert. Fotografia: Toni Torrillas
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Roger Pallarès Sastre
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El 22 de no-
vembre de 1967 
s’inaugurava 
oficialment el 
que faltava per 
completar de 
la urbanitza-
ció Finsobe, al barri de Can Gili. 
Inicialment es van construir cinc blocs de 416 
habitatges en total, que es van identificar amb 
el nom de diverses verges: Montserrat, amb 44 
habitatges; Bonanova I, II i III, amb 126 habitat-
ges; Mercè I i II, amb 80 habitatges; Núria I, II i 
III, amb 126 habitatges; i Assumpció, amb 40 ha-
bitatges. Posteriorment es van construir 3 blocs 
més: Can Gili, Victòria, al costat de l’escola, i el 
del costat de la carretera de Caldes. El barri se’l 
coneixia inicialment com a Finsobe, perquè va 
ser projectat per l’empresa Financiaciones Inso-
be. En la dècada dels 80 va passar a dir-se Can 
Gili, el nom de la masia que donava la benvingu-
da al barri i que des de 1992 acull el centre cívic.

EN PRIMER PLA LA MASIA 
DE CAN GILI, QUAN ES VA 

COMENÇAR A REFORMAR PER 
TRANSFORMAR-LO EN CENTRE 

CÍVIC. ARXIU MUNICIPAL DE 
GRANOLLERS/AUTOR DESCO-

NEGUT (1989)

FIRA ECOGRA
Dies 3, 4 i 5 de novembre. Divendres, tarda 
Cap de setmana, tot el dia. Carrer de Joan Prim

FIRA D’ARTESANS
Divendres 3 i 17 de novembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 4 i 18 de novembre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé, 40

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 4 i 18 de novembre
Tot el dia. Plaça de les Olles 

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de novembre
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de novembre
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ENCANTS SOLIDARIS. Assemblea d’Aturats
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de novembre
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

ENCANTS SOLIDARIS. Assoc. Protectora d’Animals
Dissabte 4, 18 i 25 de novembre. Plaça de Perpinyà
Dissabte 11. Plaça de Maluquer i Salvador. De 9 a 14 h

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 11 de novembre
De 10.30 a 21 h. Plaça de la Porxada

FIRA DE VI I FORMATGE
Dissabte 11 de novembre
De 9 a 21 h. Plaça de Maluquer i Salvador

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans...)
Dissabte 11, 18 i 25 de novembre
De 9 a 14 h. Parc Firal

FIRA DEL DISC
Divendres 17 i dissabte 18 de novembre
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

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

TASTEM EL NADAL. Botigues al carrer
Dissabte 18 de novembre
Tot el dia. Eix carrers Sant Roc / Santa Anna 

JOGUINES I ENCANTS SOLIDARIS D’ONCOVALLÈS
Dissabte 18 de novembre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé, 40

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

50 

Del 22 al 26 de novembre Roca Umbert Fàbrica de les Arts promou, 
juntament amb Grisart, la primera edició de Panoràmic Granollers, 
un nou i singular projecte cultural i artístic que maridarà cinema, 
fotografia, noves tecnologies i patrimoni. Els seus creadors volen 
fomentar la recerca, la divulgació i la promoció de la fotografia a 
través del cinema, i del cinema a través de la fotografia, alhora que 
volen oferir un context on les noves dinàmiques vinculades al món 
audiovisual més contemporani tinguin un espai d’exhibició compartit 
i continuat.
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REPORTATGE

Un grapat d’opcions per dedicar temps 
als altres o a la comunitat

Disposeu d’una mica de temps 

per dedicar a altres persones o 

per ajudar una entitat? En aquest 

reportatge us expliquem diverses 

opcions per fer voluntariat a 

Granollers. Una pràctica que 

afavoreix la relació entre persones, 

permet viure noves experiències 

i genera benestar a la comunitat 

i a qui l’excerceix. Us informaran 

més detalladament de tots les 

possibilitats a Can Jonch. Centre de 

Cultura per la Pau.

A Can Jonch. Centre de Cul-
tura per la Pau us informaran 
i assessoraran de totes les 
opcions de voluntariat que es 
poden fer a Granollers

Banc del temps

Vols fer classes de conversa en algun idioma? 
Ets gran i voldries que alguna persona et vingués 
a fer companyia? Necessites que algú et planxi la 
roba o que vagi a buscar els nens a l’escola?
Aquests tipus de tasques quotidianes es poden 
resoldre a través del Banc del Temps, una entitat 
que agrupa persones que ofereixen serveis a 
unes altres sense diners pel mig. Això sí, quan 
es fa alguna feina, s’apunta el temps que s’hi ha 
invertit i queda computat. La idea és que no es 
produeixin abusos, de manera que una persona 
només demani i no faci res a canvi. No cal fer 
l’intercanvi amb la mateixa persona. Puc dema-
nar que una persona em pinti una paret i jo puc 
oferir qualsevol de les meves habilitats a una al-
tra persona diferent a la que m’ha pintat la paret. 
El temps té el mateix valor independentment del 
fet que les tasques que es facin puguin ser més o 
menys complexes.
Un cop s’ha fet el servei, i a través d’una senzilla 
aplicació informàtica, es poden deixar comenta-
ris sobre l’experiència. 
Com donar-se d’alta al Banc del Temps? El 
millor és anar a Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau on us explicaran el funcionament 
d’aquesta forma d’altruisme que es va posar en 
marxa fa 4 anys i que ja té 160 persones usuàries 
registrades. El 54 % d’aquestes persones tenen 
entre 35 i 64 anys i hi predominen les dones.

El rànquing de temes més demanats fins ara 
són tasques administratives, classes d’idiomes i 
d’altres tipus de formació i acompanyaments per 
anar a caminar o anar al metge, etc.

Com contactar-hi

Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. 
C. del Rec, 19

Horari d’atenció: Cada dimarts, de 18 a 20 h

 93 842 68 34

 bancdeltempsgranollers@gmail.com

 facebook.com/bancdeltempsdegranollers
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CAN JONCH. Centre de Cultura per la Pau  
Carrer del Rec, 19, tel. 93 842 68 34 
voluntariat@granollers.cat
www.granollers.cat/voluntariat

OG_CARTELL_A4_INTEMPORAL.indd   1 17/09/14   10:52

Es pot fer voluntariat social, cultural, educatiu,
ambiental, comunitari o relacionat 

amb la solidaritat internacional

Punt del Voluntariat

El Punt del Voluntariat de Granollers posa en 
relació persones que volen fer de voluntàries, més 
grans de 18 anys, amb alguna entitat sense ànim de 
lucre de Granollers que en necessiten.
Les persones interessades a fer voluntariat poden 
d’emplenar un formulari a la web www.granollers.
cat/voluntariat o bé trucar a Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau per concretar una entrevista. 
Allà us donaran a conèixer els projectes de les en-
titats i us informaran d’on pot ser més necessària 
la col·laboració i, en funció de les competències, 
gustos i preferències, us orientaran per escollir el 
projecte més idoni.
Aquest any necessiten persones voluntàries Càritas, 
Creu Roja, Amics del Xiprer, Associació per la Inter-
venció Social Integral «DIMAS», Centre de Norma-
lització Lingüística, Mans Unides, Minyons Escoltes 
i Guies Sant Jordi, Odontologia Solidària, Oncova-
llès, Associació Protectora d’Animals de Granollers, 
Voluntaris per l’Hospital de Granollers, Amics de 
la Gent Gran, Associació i Fundació APADIS, Espai 
Social Granollers. Fundació Catalunya-La Pedrera i 
SOM-Fundació Catalana Tutelar Aspanias, Associa-
ció Esportiva la Mitja i Rella Granollers (Associació 
de Mestres i Professors Jubilats).

Com contactar-hi

Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.
C. del Rec, 19

Horari d’atenció: Dimarts, d’11 a 13 h i 
dijous, de 18 a 20 h

 93 842 68 34

 www.granollers.cat/voluntariat
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Suport a les persones refugiades 
de Granollers

Granollers té dos espais relacionats amb 
l’acollida a persones refugiades. Un centre de 
primera acollida, amb capacitat per a 10 places 
on l’estada màxima és de 6 mesos, i un pis on 
actualment hi viu una família, amb la qual Creu 
Roja treballa perquè aconsegueixin autonomia i 
inserció laboral. 
A banda de l’equip de professionals de Creu Roja 
fan falta persones voluntàries, més grans de 
18 anys, per participar en aquest projecte, que 
hauran de passar un procés de selecció i forma-
ció previ. 
Per a aquestes persones i per a aquelles que es 
van apuntar en la borsa que l’Ajuntament de Gra-
nollers va crear per ajudar en aquest àmbit, es 
farà una reunió informativa el proper dimecres 
dia 8 de novembre, a les 19.30 h a Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau (C. del Rec, 19). 

Voluntariat educatiu

Per educar un infant fa falta tota la tribu. Així ho diu un proverbi africà. A 
Granollers qui vulgui sumar-se a aquest noble objectiu ho pot fer també a 
través del voluntariat educatiu. Aquest projecte, encetat per l’Ajuntament 
de Granollers el curs 2012-2013, ha anat creixent, –ara ja suma 63 perso-
nes–, i des de fa molt poc és gestionat per Rella Granollers, Associació de 
Mestres i Professors Jubilats. 
Qui pot ajudar a l’escola? Tothom, tingui els estudis que tingui. Per fer 
què? Per acompanyar en les sortides i visites, per pelar fruita, per ensen-
yar a llegir, per atendre alumnes nouvinguts que no coneixen l’idioma, per 
col·laborar en la reutilització dels llibres, per preparar festes i activitats, 
per ajudar en la biblioteca...
Com apuntar-s’hi? A través de la web del Punt del Voluntariat de Gra-
nollers: voluntariat.granollers.cat. Després, el Servei d’Educació de 
l’Ajuntament, fa una entrevista a la persona voluntària per saber la seva 
disponibilitat i preferències a l’hora d’invertir el seu temps i se signa a tres 
bandes (escola, Rella-Granollers i la persona voluntària) un compromís 
de participació en el programa. Entre els pactes hi figura que la persona 
voluntària presta les activitats sense cap prestació econòmica i, alhora, 
Rella subscriu una pòlissa d’assegurança adequada a les característiques 
de la tasca. L’escola, per la seva part, aprova les activitats del programa 
de voluntariat educatiu pel Consell escolar i les inclou en la programació 
general anual. 
On es pot fer el voluntariat? A escoles de primària, instituts, al centre 
d’educació especial Montserrat Montero, a escoles bressol, al centre de 
formació d’adults, etc. 
Es pot fer el voluntariat de manera puntual o permanent (un trimestre, un 
curs escolar...).

Com contactar-hi

 93 842 68 52

 voluntariateducatiugr.rella@gmail.com

 www.granollers.cat/voluntariat

Com contactar-hi

Creu Roja de Granollers. C. Joan Prim, 38

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 
9 a 13 h i els dilluns, dimecres i dijous, de 15 
a 18 h.

 93 861 12 40

 granollers@creuroja.org 

 www.creurojagranollers.org/voluntariat
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Obert el concurs per dibuixar l’equipament de Can Relats

L’Ajuntament de Granollers ha posat un marxa un concurs 
per contractar l’equip tècnic d’arquitectes que redacti el 
projecte i la direcció d’obra per a la construcció d’una 
planta baixa a l’àmbit de Can Relats, entre l’avinguda de 
Sant Esteve, el carrer Bisbe Grivé i el carrer Sant Josep de 
Calassanç. Aquest equipament es construirà darrere la 
façana que es conservarà de l’antiga casa de Can Relats. 
En els 200 m2 aproximats de la planta baixa s’hi preveu 
construir una sala polivalent, que es podrà dividir en dues, 
un despatx i lavabos. De moment no s’ha decidit l’ús que 
tindrà aquest nou equipament situat al barri de Sant 
Miquel. L’equip d’arquitectes que guanyi el concurs també 
haurà de resoldre la vinculació de l’edifici amb l’espai verd 
públic que l’envoltarà.

La plaça de Pau Casals 
serà de plataforma única

Principals indicadors
• Superfície total d’actuació aprox.: 1.910 m2

• Longitud de tub de sanejament: 125 ml
• Longitud tub d’aigua potable a renovar: 

237 ml
• Longitud xarxa de reg: 215 ml
• Plantació d’arbrat: 9 unitats

Mobiliari urbà: 
• 13 bancs
• 13 cadires
• 12 jardineres

L’Ajuntament ha aprovat el projecte per reor-
denar la plaça de Pau Casals, entre el car-
rer de Marià Maspons i l’avinguda del Parc, i 
transformar-lo en un carrer amb plataforma 
única, sense desnivells. D’aquesta manera el 
protagonista d’aquest espai serà el vianant, 
ja que l’accés rodat quedarà restringit úni-
cament al veïnat i usuaris de la zona i també 
s’eliminaran les places d’aparcament.
La nova configuració de la plaça permetrà la 
plantació de til·lers, carpins i parterres, que 
es regaran per degoteig, i la instal·lació de 
bancs, cadires i jardineres. També es preveu 
renovar el col·lector de clavegueram existent, 
les canonades de subministrament d’aigua i 

soterrar les línies aèries telefòniques i elèctri-
ques. L’espai s’il·luminarà amb noves columnes 
d’enllumenat que portaran leds.

Diferents tipus de paviment

S’hi col·locaran diversos tipus de paviment: 
peces de formigó de color, com les que s’estan 
posant al carrer Marià Sans, panot a les vo-
reres i paviment asfàltic de color a la zona de 
pas de vehicles. També es farà servir paviment 
tàctil de botons i ratllat per a les persones amb 
deficiència visual. Les obres, que podrien co-
mençar la primavera que ve, tenen una durada 
prevista de cinc mesos.
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Per primera vegada en un mateix Ple, 
l’Ajuntament ha aprovat els impostos i taxes i 
el pressupost municipal per a 2018. Per sisè 
any consecutiu, els principals impostos i ta-
xes (IBI, circulació, guals, etc.) no s’apujaran. 
D’aquesta manera es vol ajudar a consolidar 
l’activitat econòmica i beneficiar les famílies. 
D’altra banda, el pressupost per a 2018 és de 
83,5 milions d’euros, un 3,4 % superior al de 
l’any anterior. 
Pel que fa a les despeses destaca un incre-
ment al voltant d’un milió d’euros per a be-
ques, atenció a domicili de persones depen-
dents i ajuts de menjador, entre d’altres. Es 
mantindran els plans d’ocupació destinats a 
persones aturades, tot i que la xifra d’atur a 
Granollers ha baixat fins a les 3.686 persones 
(dades de setembre). També augmentarà la 
despesa en mobilitat ja que s’incrementarà 
la freqüència de pas de la L-1 dels autobusos 

Impostos i taxes municipals no s’apugen per sisè any 
per contribuir a consolidar l’economia

urbans que passaran cada 20 minuts, en lloc 
de cada 30 m. Igualment es continuaran oferint 
ajuts relacionats amb l’accés a l’habitatge. A 
més, com a novetat, s’atorgaran subvencions a 
projectes de joves emprenedors. 
Respecte a les inversions, que sumen poc més 
de 9 milions d’euros, destaquen dues obres: 
la renovació del tram del nord del carrer de 
Girona, que ja ha començat, i la construcció del 
nou camp de futbol a Palou. 
A més també es reserva 1 milió d’euros per 
l’habilitació d’escales mecàniques al carrer 
de Carles Riba, fet que millorarà l’accés als 
habitatges i a diversos equipaments que hi ha 
al barri de la Font Verda. També es destinen 
500.000 euros per iniciar el procediment per 
fer pressupostos particiatius, de manera que 
els veïns i les veïnes de Granollers puguin 
escollir part de les inversions del pressupost 
municipal.

Tres projectes 
s’enduen el 
gruix de les 

inversions: el 
tram nord del c. 
Girona, el camp 

de futbol a Palou 
i les escales 

mecàniques de 
la Font Verda

Granollers substitueix 451 contenidors 
de rebuig de tota la ciutat

Fa uns dies va començar la substitució de 451 
contenidors de rebuig (els de color gris) la 
pràctica totalitat dels que hi ha a Granollers. 
Aquest canvi és producte del nou contracte del 
servei de neteja i recollida de residus que va 
ser adjudicada per l’Ajuntament de Granollers a 
l’empresa Talher, SA.
Els nous contenidors de rebuig disposen d’un 
sistema més fàcil per dipositar-hi les bosses. 

Tots tenen un pedal que obre la tapa quan es 
prem i un identificador per a persones invi-
dents. Alhora, un centenar d’aquests conte-
nidors tenen també una maneta, un element 
que ajuda a les persones que van amb cadira 
de rodes. Aquests seran els contenidors que es 
col·locaran on l’Ajuntament ha constatat que 
hi viuen més persones discapacitades. Tots els 
contenidors són de material plàstic, una capaci-
tat de 3.200 l i un cost d’uns 1.000 € la unitat.
La col·locació dels contenidors de rebuig s’està 
fent gradualment, de dilluns a dissabte, amb 
la intenció que al cap d’un mes s’hagin canviat 
totes les unitats. L’operació es fa de nit, entre 
les 21 h i les 3 h de la matinada, per tal que es 
pugui fer més àgilment i interfereixi menys en 
el trànsit i en l’activitat habitual dels carrers. 
Prèviament a la col·locació dels nous conte-
nidors es neteja l’espai amb aigua a pressió i 
desinfectant. Simultàniament a la col·locació 
dels nous contenidors es porten a terme fins 
a 300 treballs d’adequació dels espais: senya-
litzar, pintar, moure o posar pivots. Després 
dels contenidors grisos també es canviaran els 
d’orgànica, amb més capacitat que els actuals.

ACTUALITAT

Abans de finalitzar l’any es 
preveuen canviar tots els con-
tenidors de rebuig i d’orgànica 
de la ciutat
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Menys atur, més contractació indefinida i re-
cuperació de llocs de treball a xifres properes 
a abans de la recessió econòmica, són alguns 
dels bons indicadors econòmics de Granollers 
que es reflecteixen en l’estudi del Perfil de la 
ciutat 2017, que agrupa dades de qualitat de 
vida de catorze ciutats mitjanes: Badalona, Bar-
berà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Girona, 
Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, el Prat de 
Llobregat, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de 
Gramenet, Terrassa, Vic i Granollers.

Reducció de l’atur

El mercat de treball de Granollers va tancar 
l’any 2016 amb 4.248 persones a l’atur i un 
14,40% de taxa d’atur registral, la qual cosa 
representa una evolució positiva, encara que no 
s’han recuperat els nivells previs a la recessió. 
Les persones aturades de 45 anys i més són 
gairebé el 55 % del total, una xifra molt similar 
en el conjunt de municipis del Perfil, que va en 
augment. A Granollers ha baixat fins al 17,28 % 
l’atur de llarga durada i baixa qualificació, fins a 
situar-se a xifres molt similars a 2010.
L’indicador que mesura els contractes labo-
rals respecte la població activa de Granollers 
és el tercer més alt dels municipis de la xarxa 
(115,7%) i molt superior al de la mitjana cata-
lana. A més, Granollers destaca en primer lloc 
respecte la resta de municipis amb un incre-
ment de la contractació indefinida del 23,8%.

Més assalariats, menys autònoms

D’altra banda resulta evident la recuperació de 
llocs de treball de la ciutat, que torna a situar-
se en 24.008 assalariats, prop de les dades de 
l’any 2008, alhora que es perden llocs de treball 
ocupats per persones autònomes.
Pel que fa al teixit empresarial destaca el bon 
comportament de Granollers quant a la pro-
ductivitat per empleat, que és de 238.530 euros. 
Aquesta xifra és comparativament elevada, per 
sobre de municipis més grans com Mataró, 
Terrassa o Sabadell i de la mitjana del Per-
fil que és de 217.847 euros. En aquest sentit, 
cal recalcar el pes que poden tenir el nombre 
d’empreses grans i històriques en aquest posi-
cionament de la ciutat. 
En matèria d’habitatge es reflecteix l’elevat preu 
de l’habitatge nou construït a Granollers, que 
s’incrementa respecte el 2015 en un 27,40% i és 

Els indicadors econòmics de 2017 reflecteixen 
l’evolució positiva de l’economia de Granollers

Granollers està 
recuperant 

progressivament 
els llocs de 

treball que tenia 
abans de la crisi

de 2.022 euros/m2, el tercer indicador més ele-
vat dels municipis del Perfil. Malgrat que es pot 
posar aquest preu en relació amb l’escassetat 
de sòl a la ciutat cal notar que la dada s’extreu 
en un context on la construcció d’habitatges 
és baixa. La renda mitjana dels contractes de 
lloguer se situa en 531 euros mensuals. 
En l’àmbit de la cohesió social destaca l’elevat 
índex d’escolarització infantil de la ciutat, que és 
de 6.7 punts percentuals superior a la mitjana 
catalana. 
Respecte a la renda neta mitjana anual Grano-
llers se situa entre els municipis amb els nivells 
més elevats, 30.632 euros, lleugerament per so-
bre de la mitjana de Catalunya (dades de 2014). 

Entre els municipis que presenten unes taxes 
de places de centre de dia més baixes hi ha 
Granollers amb un 5,4%, una tendència que ja 
s’havia observat en edicions anteriors del Perfil. 
D’altra banda, per segon any consecutiu, s’han 
incrementat els delictes per violència de gènere 
en els municipis del Perfil, a excepció del partit 
judicial de Granollers.
Pel que fa a la sostenibilitat, Granollers desta-
ca per l’increment interanual de vehicles per 
habitant (2,43 punts percentuals) i la relativa 
millora en les mesures referents a qualitat de 
l’aire. Malgrat ser dels municipis amb pitjors 
indicadors en l’índex català de qualitat de l’aire i 
partícules en suspensió, l’evolució interanual és 
positiva.
Respecte a la població es manté estable i suma 
60.174 habitants (dades de 2016), un 13,38% 
de la qual és estrangera. La taxa de gent gran 
s’apropa al 17 %.
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2
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores
El comerç exterior en 50 documents
Oferir una idea clara de tots els fluxos documen-
tals a l’exportació/importació d’una mercaderia, 
tenint en compte l’ús, les funcions i les obliga-
cions dels agents que intervenen
Cambra de Comerç – Delegació Granollers

7
9 a 12 h. Formació bonificable de 9 hores
Big Data i intel·ligència empresarial
El curs ofereix una visió clara del que pot aportar 
el Big Data a departaments i organitzacions així 
com requeriments que es necessiten per al seu 
correcte desplegament
EURECAT - Centre Tecnològic de Catalunya

14.30 a 16.30 h. Taller de 4 hores. Comerç
Iniciació al Lettering. L’art de dibuixar 
paraules
Granollers Mercat

8
12 a 15 h. Dinamització. Emprenedoria
OpenLab – Mailchimp nivell mig
Aula oberta Punttic
Granollers Mercat

9
9.30 a 12.30 h. Taller. Emprenedoria i 
empresa
LSSICE – Serveis de la societat de la infor-
mació i comerç electrònic
Granollers Mercat

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

10
9.30 a 13.30 h. Formació 10 hores. Dones 
Emprenedores
Gestiona i controla l’economia del teu 
negoci
Training financer adreçat a persones emprene-
dores
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 30 hores
Comptabilitat general informatitzada. 
Iniciació 
Coneixements per ser capaç d’iniciar i tancar una 
comptabilitat, tant de manera manual com amb 
ordinador
Cambra de Comerç – Delegació Granollers

9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores
Parlar en públic amb eficàcia i seguretat
Poder descobrir quins són els teus punts forts, 
estructurar un bon discurs, ser convincents, 
segurs i aconseguir un reconeixement. Saber 
vendre i vendre’ns
Cambra de Comerç – Delegació Granollers

15
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. Em-
presa i emprenedoria
Treballa el teu elevator pitch amb tècniques 
de visual thinking i l’ajuda de vídeos
Transmet de manera breu i eficaç la proposta de 
valor de la teva empresa
Granollers Mercat

12 a 15 h. Dinamització. Emprenedoria
OpenLab – Marca personal a Internet
Aula oberta Punttic
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores
Creació de quadres de comandament amb 
PowerPivot i PowerView a Excel 2013
Aprendre a crear taules i gràfics dinàmics a partir 
de dades per facilitar el seu anàlisi, aprendre a 
elaborar quadres de comandament amb gràfics i 
fer estadístiques
Cambra de Comerç – Delegació Granollers

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

9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Kit bàsic de comunicació per a 
l’emprenedoria
Granollers Mercat

20
9 a 14 h. Formació de 10 hores. Empresa
Gamificació i innovació: el procés 
d’Innovació amb 5 jocs seriosos
Innova a través de tècniques lúdiques
Granollers Mercat

9 a 15 h. Formació bonificable de 12 hores
Administració i gestió de l’estrès
Cambra de Comerç – Delegació Granollers

22
12 a 15 h. Dinamització. Emprenedoria
LinkedIn per a empresa
OpenLab - Aula oberta Punttic
Granollers Mercat

23
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

9 a 14 h. Formació bonificable de 20 hores
Anàlisi i interpretació estats financers 
Entendre i interpretar els estats comptables i 
financers de l’empresa per aquelles persones que 
han de prendre decisions. 
Cambra de Comerç – Delegació Granollers

15.30 a 18.30 h. Formació bonificable de 6 
hores
Design Thinking aplicat a la innovació
Accelerar i agilitzar els processos d’innovació a 
les empreses i potenciar la innovació centrada en 
el consumidor
EURECAT, Centre Tecnològic de Catalunya

24
9 a 13 h. Cicle tècnic: Energia a la industria. 
Empresa i emprenedoria
Energia solar aplicada a la indústria
Granollers Mercat

27
9.30 a 13.30 h. Formació de 12 hores. 
Empresa i emprenedoria
Eines gratuïtes al núvol d’internet per gestio-
nar la teva empresa
Coneix la suite ofimàtica que no necessita de 
llicències, sistemes operatius ni actualitzacions
Granollers Mercat

28
9 a 13 h. Formació bonificable de 12 hores
Eines per potenciar el lideratge dels coman-
daments intermedis 
Conèixer i practicar habilitats i estratègies relacio-
nals bàsiques per fer de comandament intermedi
Cambra de Comerç – Delegació Granollers

29
12 a 15 h. Dinamització. Emprenedoria
OpenLab - Twitter per a empresa
Aula oberta Punttic
Granollers Mercat

30
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

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

Novembre 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.canmuntanyola.cat
www.cambrabcn.org
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Neix Panoràmic Granollers, un festival que impulsa 
la fotografia, el cinema i les noves tecnologies

Del 22 al 26 de novembre tindrà lloc la primera 
edició del festival Panoràmic Granollers, un es-
deveniment que abraça el món de la imatge des 
d’una òptica singular i inèdita. Explora, per una 
banda, la relació entre els llenguatges audiovi-
suals per excel·lència, el cinema i la fotografia; 
i per l’altra, obre les portes a nous camins molt 
més experimentals i innovadors a través de les 
noves narratives audiovisuals.

El Film Still, punt de partida

El film still (imatge fixa) serà l’estrella i el focus 
entorn al qual girarà aquesta primera edició 
de Panoràmic. La idea, desenvolupada pels 
responsables de programació de la secció 
cinematogràfica del festival —Joana Hurtado, 
Fèlix Pérez-Hita i Andrés Hispano—, s’inspira 
en l’obra Untitled Film Stills de l’artista nord-
americana Cindy Sherman, i explorarà l’impacte 
que el film still cinematogràfic ha tingut sobre 
la producció fotogràfica, i com la fotogra-
fia —la imatge fixa— ha influït en el cinema.
Paral·lelament, entenent que el festival neix en 
ple segle XXI, i, per tant, a l’època de la societat 
en xarxa i de la digitalització, vol fer una aposta 
clara pels nous llenguatges narratius, tant en el 
camp documental com en l’artístic. En aquest 
sentit s’impulsa el programa La Tèrmica LAB, la 
part més expandida i experimental del festival, 
convidant als artistes audiovisuals a què ex-
plorin nous camins expressius a través d’eines 
digitals com poden ser els webdocs interactius, 
els gifs animats, el vídeo, el mapping, la reali-
tat virtual o qualsevol tecnologia basada en la 
imatge fixa o en moviment i/o la hibridació entre 
elles. El resultat d’aquest programa s’exhibirà 
públicament a La Tèrmica de Roca Umbert, en-
tre els dies 23 i 26 de novembre de 2017, posant 
en diàleg el patrimoni industrial amb l’art més 
avançat i innovador dels artistes d’avui.

Exposició fotogràfica de Román Yñán

Panoràmic, juntament amb la complicitat i 
patrocini de la Fundació Lluís, produirà una ex-
posició fotogràfica inèdita sobre els rodatges de 
les pel·lícules del cineasta català Albert Serra 
(Història de la meva mort, El cant dels ocells o 
La mort de Lluís XIV). L’exposició, que es podrà 
veure a l’Espai d’Arts de Roca Umbert, recollirà 
el treball fotogràfic que Román Yñán ha fet al 
llarg del temps sobre totes les pel·lícules de 

Serra. La programació del festival tindrà lloc a 
Roca Umbert, amb conferències i curtmetrat-
ges que revisaran l’obra de grans artistes, amb 
la participació de cineastes i teòrics de renom. 
També hi haurà tallers per a infants i la pro-
jecció de llargmetratges entorn al film still al 
Centre Cultural de Granollers.

Panoràmic és una iniciativa de Grisart

Panoràmic neix de la iniciativa d’Albert Gusi i 
Fidel Balaguer de Grisart —empresa especialit-
zada en el món de la imatge— i de la implicació 
d’un equip d’experts de cinema experimental i 
històric, de fotografia, de les noves tecnologies, 
o d’impuls d’esdeveniments culturals, indepen-
dents, innovadors i amb segell propi. Entre les 
personalitats que impulsen Panoràmic hi ha el 
prestigiós artista Joan Fontcuberta, que des del 
seu estudi a Roca Umbert treballa intensament 
perquè la “Fàbrica de les arts” esdevingui un 
espai cultural punter i de referència a Gra-
nollers. La direcció del festival va a càrrec de 
Jesús Vilamajó, impulsor cultural i comissari, 
actual codirector del festival Embarrat de Crea-
ció Contemporània, director de l’espai Full Con-
tact i un dels màxims responsables del festival 
internacional de fotografia SCAN Tarragona.

La programació 
del festival 

tindrà lloc a 
Roca Umbert, 

que acollirà 
propostes 

audiovisuals 
en diferents 

formats
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“Alcem la veu” contra el patriarcat i el masclisme que sotmeten i 
releguen la dona a posicions de submissió i desigualtat. És el lema de 
la commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista 
que se celebra al novembre. Les activitats, organitzades pel Centre 
d’Informació i Recursos per a Dones i la col·laboració d’entitats com la 
Taula d’Igualtat, la Fundació IRES i els sindicats, reivindiquen el femi-
nisme com a defensa de la igualtat efectiva entre homes i dones. 
L’acte central tindrà lloc a la Porxada (dia 25, 12 h) amb la lectura del 
manifest i una performance. La formació té un pes destacat al pro-
grama: es faran 4 tallers encaminats a l’apoderament de la dona, a la 
prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i a l’elaboració de pro-
tocols per prevenir-la en el marc de l’empresa. També s’ha programat, 
en el marc del Cineclub, la projecció del film La estación de las mujeres, 
de la realitzadora índia Leena Yadav (dia 10, 19 h, Centre Cultural); i el 
concert del grup Sobrino del Diablo dins el Dnit, Hombres tontos, menti-
rosos y machistas (dia 24, 21 h,Gra). Inclòs també al programa, el 20 de 
novembre es presentaran les conclusions del Punt G / protocol contra 
les agressions sexistes del Musik n Viu i la Festa Major (18.30 h, Gra). 
Més info, 93 842 67 14 / plaigualtat@ajuntament.granollers.cat

L’Ajuntament de Granollers ha signat un conve-
ni de col·laboració amb l’associació Amical de 
Mauthausen per consolidar i seguir aprofun-
dint en la recuperació i defensa de la memòria 
històrica, pal de paller del treball que porta a 
terme Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. 
Granollers forma part des de l’any 2015 de la 
Xarxa Memòria i Prevenció del Feixisme Mai 
Més, actualment integrada per una quarantena 
de municipis de tot Catalunya que en aquests 

Aprofundir el treball en memòria històrica, 
objectiu del conveni amb Amical Mauthausen

Granollers alça la veu 
contra la violència masclista

moments lidera i coordina Santa Coloma de 
Gramenet. La xarxa Mai Més es reuneix de ma-
nera periòdica i treballa per coordinar accions 
per recuperar la memòria històrica i per sensi-
bilitzar els joves en la convivència, la tolerància, 
el respecte a la diferència i la defensa dels drets 
humans. 
En aquesta línia, la nostra ciutat s’ha sumat, 
també des de fa dos anys, a la commemoració 
del Dia Internacional de l’Holocaust i de Preven-
ció de Crims contra la Humanitat. 
Una altra línia de treball compartida amb la xar-
xa és la voluntat de conèixer, difondre i recordar 
les persones –a Granollers van ser sis– que van 
patir deportació als camps de concentració i 
extermini. 
L’entitat Amical de Mauthausen està constituïda 
per supervivents dels camps de concentració i 
extermini del règim nazi, i per familiars i amics 
de les víctimes del nazisme, i treballa per re-
cordar la memòria dels qui hi van patir i perdre 
la vida. L’Ajuntament, de la seva banda, vetlla 
pel coneixement i el manteniment de la nostra 
memòria històrica, patrimoni col·lectiu que tes-
timonia la resistència i la lluita pels drets i les 
llibertats democràtiques. 

ALCEM
LA VEU
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12 h
Plaça de la Porxada

Lectura del manifest i 
performance a càrrec 
de la Taula d’Igualtat de 
Gènere de Granollers.
Més informació: www.granollers.cat

D’esquerra a dreta, la regidora 
Alba Barnusell, l’alcalde Josep 
Mayoral i Enric Garriga, de 
l’Amical Mauthausen, en un 
moment de la signatura.
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Fa un any de la constitució del Consell 
de Ciutat. Durant aquests 12 mesos les 
quaranta-cinc persones que formen part 
d’aquest òrgan de participació han treballat, 
principalment, dues temàtiques: convivència 
i civisme, i participació. 
En concret, el Consell ha marcat quatre 
estratègies i deu propostes per millorar i 
promoure el civisme a la ciutat en diversos 
àmbits d’actuació. Per la seva banda, la 
comissió de participació ciutadana ha pre-
sentat deu propostes promovent una cultura 
participativa, àmplia, inclusiva i efectiva.
La darrera sessió plenària, celebrada el 
passat 7 d’octubre, el Consell de Ciutat va 
proposar continuar treballant en les comis-
sions de civisme i convivència, i participació 
ciutadana. La primera comissió seguirà fent 
el seguiment del Pla de civisme i convivèn-
cia de Granollers, i la segona incorporarà el 
seguiment dels Pressupostos Participatius 
de Granollers.
Al marge de continuar amb les comissions 
creades, el Consell inicia nous grups de 
treball com el de promoció de ciutat, marca i 
comunicació. 
Durant l’any membres del Consell han estat 
presents en el treball que es duu a terme 
des d’altres consells sectorials i territorials.
El Consell de Ciutat és un òrgan de partici-
pació ciutadana, sense caràcter vinculant, en 
matèria de planificació estratègica, desenvo-
lupament local i grans projectes de ciutat.

Podeu consultar tota la feina que duu a 
terme el Consell de Ciutat i aportar suggeri-
ments a través de la pàgina web

 www.granollers.cat/conselldeciutat

Una vintena de nens i nenes de 5è i 6è de les 16 escoles de la ciutat 
formen el Consell dels Infants d’aquest curs, alguns dels quals repe-
teixen (els que han començat sisè) i d’altres que s’estrenen (els que 
fan cinquè).
Un cop constituït, el Consell ha rebut l’encàrrec de l’alcalde dels 
àmbits a treballar durant el curs: la benvinguda als Reis d’Orient, 
l’acompanyament del patge Gregori en la seva visita a les escoles, la 
proposta de confeccionar un arbre gegant de desitjos, la concreció 
d’accions lligades a la festa de Carnaval, la participació en la revisió 
del Pla d’Infància i Adolescència, i la reflexió a l’entorn de com ha de 
ser la biblioteca del futur.

Vint nens i nenes formen el Consell dels Infants 2017-18
Els nens i nenes que formen el Consell dels Infants d’aquest curs 
són: Amanda Garcia i suport Izan Castro de l’escola M. Montaña (5è); 
Arnau Melgar i Fiona Albiol del col·legi l’Estel (5è); Oriol Puig i suport 
Alex Parés de l’escola Granullarius (5è); Ana Cano i suport Eva Mera 
de l’escola Salvador Llobet (5è); Martí Palau i Marta López de l’escola 
Cervetó (6è); Aleix Grañó i suport Julia Alcázar de l’escola Joan Solans 
(6è i 5è); Júlia Cendra i Itziar Rodríguez de l’escola Ferrer i Guàrdia 
(5è); Ona Garcia i Bernat Jordan de l’escola Lledoner (6è); Kaoutar Bel 
Mekhi i Diacou Niang-Ba de l’escola Granollers (6è); Bruna Juvany i 
suport Oriol Santamaria del col·legi Jardí (6è); Laura Salas i suport 
Jaume Baró de l’Escola Pia (5è); Emma Agraz i suport Ainara Puig de 
l’escola Educem (5è); Abril Vizcaino i suport Pablo Vaquero de l’escola 
Salvador Espriu (5è); Anaki Morea i Rania Bakhouti de l’escola Ponent 
(6è); Jan Montes i suport Joan Capitan de l’escola Pereanton (6è).
El Consell dels Infants té la funció d’incorporar les vivències de la po-
blació infantil i afavorir la seva intervenció en els debats, les propostes, 
els suggeriments i les queixes respecte qualsevol actuació municipal.

Constituït el Consell dels 
Infants per a quest curs

El Consell de Ciutat 
treballa els àmbits 
de convivència,
civisme i participació
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El Museu exposa “Utopies persistents.
Col·lecció d’art contemporani del Museu de 
Granollers”, una mostra que homenatja, reivin-
dica i difon la tasca del crític d’art Manel Clot 
-desaparegut el març de l’any passat- com a 
responsable, entre 1989 i 2007, de la política 
d’adquisicions d’art contemporani de la institu-
ció. L’exposició es planteja com “un just reco-
neixement per a qui va saber articular amb gran 
precisió una col·lecció insòlita en les ciutats 
mitjanes del país”. 
La periodista i documentalista Cristina Masanés 
és l’autora del catàleg editat per a l’ocasió, que 
explica el procés de formació de la col·lecció, la 
cronologia, les línies de treball museològic i de 
comissariat, i reedita alguns dels textos bàsics 
de Clot.

42 peces d’art contemporani 

L’any 1989 l’Ajuntament impulsa una política 
d’adquisicions específica d’art contemporani per 
al Museu i confia la tasca al crític d’art i curador 
Manel Clot, bon coneixedor de les pràctiques 
artístiques contemporànies i dels artistes emer-
gents. Es van adquirir 42 obres de diferents 
disciplines artístiques que condensen la pràcti-
ca de l’art en el tombant del segle XX al XXI. La 
mostra les exhibeix per primera vegada en con-
junt, si bé no totes per les limitacions d’espai. 
“Utopies persistents” se situa a la sala 2, però 

La mostra “Utopies persistents” 
homenatja el crític d’art Manel Clot

part de les obres es poden visitar a la mostra 
permanent de la sala 1, “Mirades i diàlegs”. 
Les adquisicions es van portar a terme en 
dues etapes. En la primera, de 1989 a 1992, 
es van centrar en la renovació que experimen-
tava el llenguatge escultòric als anys vuitanta 
a l’escena artística catalana i espanyola, amb 
pautes com la deconstrucció dels volums i la 
incorporació de materials poc habituals. En 
quatre anys es van adquirir 17 obres. 
Després d’un parèntesi de prop de deu anys 
marcat per la política municipal, les adquisi-
cions es van reprendre entre 2002 i 2007 mar-
cades, ara, per les noves formes de visualitat i 
l’accent al suport fotogràfic i videogràfic. Es van 
ingressar 25 obres i es van presentar diverses 
exposicions de tesi, també a cura de Manel Clot, 
que la mostra recupera en una pantalla. 

Obra de 25 artistes 

Els visitants també visualitzaran, a través de 
monitors, una selecció d’obres adquirides 
d’artistes significatius del territori (premis de 
Pintura Granollers, Premi d’Escultura de Grano-
llers, donacions dels Amics de l’Art...). 
Els artistes amb obra exposada són: Antoni 
Abad, Francesc Abad, Ignasi Aballí, Pep Agut, 
Martí Anson, Juan Pablo Ballester, David Bes-
tué-Marc Vives, Jordi Canudas, Jordi Colomer, 
Carles Congost, Pep Duran, Ramon Guillen-Bal-
mes, Gabriel, Susy Gómez, Joan Morey, Mabel 
Palacín, Ester Partegàs, Carlos Pazos, Javier 
Peñafiel, Perejaume, Marcel Pey, Joan Rom, 
Francesc Ruiz , Vicenç Viaplana. 

La nova 
exposició del 

Museu de 
Granollers 

explica la 
política 

d’adquisicions 
d’art 

contemporani 
entre 1989 i 2007
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIJOUS 2
16 h GRA. Equipament juvenil
Recollida de tiquets del passatge del Terror

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30. Lectura i síntesi de cartes rebudes i 
emeses a l’Ajuntament durant els anys 30
Activitat setmanal
Més info i inscripcions: 93 842 67 37, arxiu@
ajuntament.granollers.cat 
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital “Endreça arxius al núvol 
amb Dropbox”
Més info i inscripcions: www.granollers.cat/
formaciodigital

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre "Tras las las huellas 
de la primera humanidad" de Luís Hidalgo

DIVENDRES 3
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (8-9 anys) L'illa de mai més, 
amb Glòria Gorchs

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”
L’activitat es repeteix tots els divendres de 
novembre a les 17.30 h i a les 18.30 h
Reserves des d’una setmana abans

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Acompanyar l'adolescent en les 
seves crisis” a càrrec de Gerard Porredon

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (12-16 anys) Llibrepensa-
dors. Debat a bat, amb Glòria Gorchs
Més info a la biblioteca

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original, La pazza gioia, de 
Paolo Virzì. L’activitat es repeteix a les 22 h i 
dg. 5 a les19 h

20 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració de la XIII Mostra de Bonsai 
Nishikiten Ciutat de Granollers 
Més info.: www.artdelbonsai.org, artdelbon-
sai@artdelbonsai.org

21 h Llevant Teatre
Teatre “Monster”, Cooproducció d’Arsènic 
Espai de Creació i Teatre Tantarantana
L’activitat es repeteix ds. 4 a les 21 h i dg. 5 
a les 19 h

Un mes amb 15 espectacles al TAG
Representació de tots els gèneres al Teatre Auditori aquest mes: Òpera amb 
Così fan tutte, Dansa amb La bella dorment, Música clàssica amb Sonata 
Kreutzer o teatre amb ART. Espectacles familiars amb el Festival El més petit 
de tots; circ amb Tortell Poltrona i Albert Pla, i visites guiades teatralitzades 
al TAG. Les propostes locals amb VEUS – Cor Infantil Amics de la Unió a Els 
colors del mar o el concert per celebrar 40 anys en el món de la música de 
Jordi Pegenaute, titulat Sis cordes i una maleta.

Llevant Teatre, canvi d’aires 
al carrer Ponent
El nou Llevant Teatre ha obert les seves portes aquesta temporada. El 
vestíbul dona la benvinguda al púbic amb les il·lustracions de la vigatana 
Olga Capdevila, s’obre el servei de bar abans i després de la funció, les 
grades són més accessibles i amb butaques numerades i hi ha activitats 
“més enllà del teatre” com els sopars postfunció. Un teatre, dirigit per 
Txell Remolins i amb Esteve Ferrer com a responsable tècnic, que s’ha 
llevat amb nova imatge i amb molta energia i ganes de donar suport 
als nous professionals de les arts escèniques, programant projectes 
que sorgeixen de l’Institut del Teatre i del cicle formatiu d’Arsènic, amb 
ganes de potenciar el teatre D.O. Vallès Oriental professional, perquè 
hi ha teatre més enllà de Barcelona i bones actrius i actors, directores i 
directors i dramaturgues i dramaturgs a la comarca. A Llevant Teatre es 
mostren nous llenguatges i noves maneres d’explicar històries, apostant 
aquesta temporada pel teatre visual i gestual. 
Podeu seguir Llevant Teatre a les xarxes i al web www.llevanteatre.cat
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DISSABTE 4
10 h Museu de Ciències Naturals
Mercat d’intercanvi i venda de Bonsai Nishi-
kiten 2017. De 10 a 14 h, i de 16 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h 

10 h Museu de Ciències Naturals
Exposició i tallers d’Ikebana Nishikiten 2017
L’activitat es repeteix dg. 5 de 12 a 14 h
Més info.: www.artdelbonsai.org, artdelbon-
sai@artdelbonsai.org

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller infantil de Bonsai Nishikiten 2017 
Activitat dins la XIII Mostra de Bonsai Nishi-
kiten Ciutat de Granollers
Més info i inscripcions: www.artdelbonsai.org 
,artdelbonsai@artdelbonsai.org

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

17 h Museu de Ciències Naturals
Taller de Raku Nishikiten 2017. Activitat 
dins la XIII Mostra de Bonsai Nishikiten 
Ciutat de Granollers
Més info.: www.artdelbonsai.org, artdelbon-
sai@artdelbonsai.org

17.30 h GRA. Equipament juvenil
Passatge del Terror 2017
Org.: Horroryzeme

19 h La Tèrmica. Roca Umbert 
Conferència “Els inventors i les inventores 
del futur” amb en Marc Boada
A partir de 8 anys

20 h La Tèrmica. Roca Umbert
Conferència “Breu historia de la tecnologia: 
de la destral de sílex a la pila elèctrica”  
amb en Marc Boada

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. “Els colors del mar” del Cor Infan-
til Amics de la Unió i Gemma Humet

22 h La Troca. Roca Umbert
Balla de Swing Org.: Lindy Frogs
L’activitat es repeteix el ds. 18 a les 22 h

22 h Nau B1
Concert “Miqui Puig & ACP “

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa dels anys 80’ amb Los Tronaos. 
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb 1 
consumició

DIUMENGE 5
11.05 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. El cel de tardor
L’activitat es repeteix a les 11.45, 12.30 i 
13.15 h i dg. 12 a les mateixes hores
Cal fer reserva prèvia

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb So Màgic. Soci entrada gra-
tuïta, no soci 10 € amb 1 consumició

18 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. “Tortell Poltrona i Albert Pla”

DILLUNS 6
19 h Sala Francesc Tarafa
Les tertúlies de l’Arxiu “Una mirada al 92”
Org.: Arxiu Municipal de Granollers i Servei 
d'Esports de l'Ajuntament

DIMARTS 7
17 h Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental
Vine a jugar a l’Scrabble en català!
L’activitat es repeteix el dt. 14, 21 i 28

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte “Carscarpan”, amb Mon 
Mas, rondallaire. A partir de 3 anys

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Com gestionem les emocions” amb Rosa 
Pavon

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició "Premi Paco 
Merino"

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars Hitchcock/Truffaut, de 
Kent Jones

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
10 anys de Ball de Gitanes de Granollers 
Taller d'aprenentatge de balls de Gitanes

21 h La Troca. Roca Umbert
Diada de Xics. Assaig setmana de diada

DIMECRES 8
17 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil. Des de la 
finestra, amb Lambert Botey 
Més info i inscripcions: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques
Col·l.: Servei de Català de Granollers-CPNL

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia “Jaques el 
fatalista i el seu amo” de Denis Diderot, amb 
Ruth Vila
Més info i inscripcions a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

19.30 h Can Jonch. Centre Cultura per la 
Pau
Sessió informativa “Acollida als refugiats 
a Granollers” adreçat a les persones que vo-
len fer de voluntaris en l’àmbit de refugiats
Org.: Ajuntament de Granollers i Creu Roja

DIJOUS 9
9.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil “La Figurín” 
amb Assumpta Redondo
Més info i inscripcions a la biblioteca
Col·l.: Servei de Català de Granollers-CPNL

17.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada sobre aromateràpia
Org.: Associació Entremares

18 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Taller “Apoderament i feminismes”

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. “Domina els formats i 
còdecs dels arxius”
Més info i inscripcions a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/formaciodigital

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks “Marie Curie and the advance 
of medical science”. Conversa en anglès
Dinamitza i col·labora: Cambridge School
Inscripcions a la biblioteca
A partir de 18 anys

21 h La Troca. Roca Umbert
Diada de Xics. Assaig setmana de diada

DIVENDRES 10
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (6-7 anys) La vall 
dels Mumin, amb Glòria Gorchs

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (10-11 anys), Anda-
na 9 i 3/4, amb Glòria Gorchs

18.30 h La Troca. Roca Umbert
Diada de Xics. Teatre “Les quatre estacions” 
de la Cia. Surti com surti, amb Clown Hilari 
i Clarrisa

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Parched, de 
Leena Yadav. Projecció dins del cicle “Elles 
dirigeixen”. L’activitat es repeteix a les 22 h i 
dg. 12 a les 19 h

20 h La Troca. Roca Umbert
Diada de Xics. Assaig especial de diada i a 
les 00.30 h Pique de DJ’s

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert “Sis cordes i una maleta” amb Jordi 
Pegenaute

DISSABTE 11
10 h Parc Firal de Granollers
Bici-Escola de Tardor. Per a persones que 
volen aprendre a anar amb bicicleta
Més info i inscripcions a www.granollerspe-
dala.cat . Org.: Granollers Pedala
L’activitat es repeteix el ds. 18 i 25/11
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10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (0-15 mesos) Minimúsics, 
amb Albada Blay
Més info i inscripcions a partir de 15 dies 
abans a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

17 h Teatre Auditori de Granollers
Visites familiars teatralitzades “Més enllà 
dels Miralls”, coneix el teatre per dins
L’activitat es repeteix a les 18.30 h

17 h Plaça de la Corona
Diada de Xics. Cercavila fins a la Pl de 
la Porxada i actuació de vigília a les 18 h 
amb la Colla castellera de Madrid i Xics de 
Granollers

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

21 h Sala de Cultura St. Francesc
Diada de Xics. Botifarrada i a continuació, 
concert amb Engrallats

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de country. Soci entrada gratuïta, no 
soci 7 € amb 1 consumició

DIUMENGE 12
9 h Pels carrers de la ciutat
Diada de Xics. Matinada dels grallers

10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller de teatre sensorial “La poètica del 
cos: la memòria individual i la memòria 
col·lectiva”, impartit per Enrique Vargas
Més info.: www.rocaumbert.com

10.30 h Plaça de la Porxada
Diada de Xics. Xocolatada
Col.: Colònies St. Esteve

11 h Museu de Ciències Naturals
Observació del Sol amb telescopi. La ob-
servació es realitzarà de manera contínua al 
davant de l'entrada del Museu de Ciències 
Naturals

11.30 h Plaça de la Porxada
Diada de Xics. Actuació de diada amb Caste-
llers de Sants i Minyons de Terrassa

16.30 h Sala Nau B1
Diada de Xics. Concert amb Miquel del Roig

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles “Jai el mariner” amb Zipit Company

18 hCasino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Juan Sigues. Soci entrada 
gratuïta, no soci 10 € amb 1 consumició

18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera. “Così fan tutte” de Wolfgang Ama-
deus Mozart. Producció i organització: Asso-
ciació d’Amics de l’Òpera de Sabadell

DILLUNS 13
15 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil, Portes endins, 
amb l’autora Carme Ballús
Més info i inscripcions a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
Col·l.: Servei de Català de Granollers-CPNL

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina. Reduccions, Carval-
ho gourmet, amb Ada Parellada
Més info i inscripcions a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

DIMARTS 14
9.30 h Theke Espai. C/ Esteve Bruniquer, 3
Taller “Camina cap al canvi”

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 inscripcions: 93 842 67 37, arxiu@
ajuntament.granollers.cat
L’activitat es repeteix el dt. 28

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller digital. “Crea videojocs en 2D”
Inscripcions a la biblioteca i a www.grano-
llers.cat/formaciodigital

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Cien años de soledad”, una relectura en el 
50è aniversari de la seva publicació, amb 
Montse Lorente

19 h Biblioteca Roca Umbert
Escampant els versos. “Poemes de 
l’Alquimista” de Josep Palau i Fabre, dina-
mitzat per Joan Gener
Més info i inscripcions a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

21h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Inici dels assaig de la ballada de Gitanes 
dels 10 anys de Gitanes de Granollers

DIMECRES 15
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (0-15 mesos). Minimúsics, 
amb Albada Blay
Més info i inscripcions a la biblioteca a par-
tir de 15 dies abans i a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. "Món Mon Mongeta", amb 
Mon Mas, rondallaire. Apartir de 3 anys

DIJOUS 16
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura (6-7 anys) La família Melops

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. “Fes el manteniment 
bàsic de l’ordinador”
Més info i inscripcions a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/formaciodigital 

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (8-9 anys), Els 
Umpa Lumpes, amb Pilar Llorens

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de novel·la. "La vida sense 
la Sara Amat", de Pep Puig, amb Albert 
Rubio

19 h Biblioteca Roca Umbert
Trobada amb Pep Puig, escriptor, dinamit-
zat per Albert Rubio
Col·l.: Institució de les Lletres Catalanes

DIVENDRES 17
10 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil Polpa, amb 
Jordi Masó
Més info i inscripcions a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
Col·l.: Servei de Català de Granollers-CPNL

17 h Centre Cívic Can Gili
DiverDivendres: DiverJocs. Jocs de taula en 
família. Activitat gratuïta amb inscripcions a 
partir del dll. 6/11 al 93 849 90 45 o presen-
cialment al C.C Can Gili. A partir de 4 anys
Col·l.: Associació Wargames Consejo de 
Sabios i botiga Homoludicus

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. “El clarinet de Brahms” 
Amb Jordi Masó, Xavier Castillo i Mireia 
Quintana

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original 
Hell or High Water, deDavid Mackenie
Activitat del 6è Festival Fantàstik Granollers
Es repeteix a les 22 h i dg. 19 a les 19 h

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

20 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. “Trio per a clarinet de 
Brahms” amb Jordi Masó, Xavi Castillo i 
Mireia Quintana

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Microteatre. Projecte impulsat per Arsènic 
Espai de Creació i Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts.
Es repeteix el ds. 18 i dg. 19 a les 21 h

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. “El fill que vull tindre” de la 
Cia. El Pont Flotant
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20 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Inauguració de l’exposició “Mites i màcares. 
L’univers creatiu d’Albert Serra” a través de 
les fotografies de Román Yñán. Exposició 
dins del Festival Panoràmic Granollers
Més info.: www.panoramicgranollers.cat

DIJOUS 23
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Conversa en anglès (8 a 12 
anys) Inscripcions a partir de 15 dies abans 
a la biblioteca i a www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques
Dinamitza i col·labora: Cambridge School

20 h Agrupació Excursionista de Granollers
Taula rodona sobre l’escalada. Setmana de 
l’escalada
Org.: Illa Sports, Indoorwal Granollers i 
l'Agrupació Excursionista de Granollers

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “Crea la teva vida” amb Valen-
tin Nuñez 
Org.: Gran Centre Granollers

DIVENDRES 24
18 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Taller “Vine a crear, a riure i a jugar amb la 
música” amb Jaume Copons

19 h Biblioteca Can Pedrals
Inauguració de l’exposició "El Granollers 
del Josep Jerez"de l'Associació Fotogràfica 
Jaume Oller

19 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració de l’exposició “Primats. La 
nostra petjada al seu món” Exposició pro-
duïda per la Fundació Mona i el Museu de 
Ciències Naturals de Granollers

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Their Finest, de 
Lone Scherfig
Es repeteix a les 22 h i dg. 26 a les 19 h

20 h Sala Francesc Tarafa
Festa de les Lletres Catalanes del Vallès 
Oriental Org.: Òmnium Vallès Oriental

20.30 h Hotel Ciutat de Granollers
Taula rodona amb el Dr. Josep Tabernero i 
Sopar Benèfic 
Org.:Oncovallès

21 h Llevant Teatre
Espectacle multidisciplinari. “Barbes de 
balena” de la Cia. El Maldà
Es repeteix el dg. 26 a les 19 h

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Jam de teatre, pràctiques en públic
Org.: Arsènic 

23 h Nau B1
Concert amb De Cara a la Pared
Venda d´entrades al bar de Roca Umbert i a 
la llibreria la Gralla

DISSABTE 18
12 h Llibreria La Gralla 
Conte infantil “Els Reis Mags i els dolents 
dels contes”

17 h Casino de Granollers Club de Ritme
4t aniversari de l’Associació Banc del 
Temps de Granollers

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. Tempus 
fugit! “El temps passa i la Joana balla”, amb 
Glòria Gorchs. A partir de 5 anys
Inscripcions a partir de 15 dies abans de 
l'activitat

18 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. “Art”, amb Pere Arquillué, Francesc 
Orella i Lluís Villanueva
L’activitat es repeteix a les 21 h

18 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. “Bojos per les pomes”. Festival “El 
més petit de tots”. Amb la companyia dane-
sa Teater Nordkraft

18 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de 
Granollers
Org.: Agrupació Sardanista

21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de Country
Org.: Tot Country Granollers

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de sevillanes. Soci entrada gratuïta, 
no soci 6/8 €

DIUMENGE 19
10 h Plaça de la Corona
Itinerari amb bicicleta per a descobrir on 
són les campanes de Granollers
Inscripcions a les 10 h i sortida a les 10.30 h
Més info.: www.granollerspedala.cat
Org.: Granollers Pedala

11 h Museu de Granollers
Itinerari de la ciutat. “Granollers, ciutat 
bombardejada” Cal fer reserva prèvia

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. “El Patufet” amb la Cia. Petita 
Brownie

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social, amb Sheila. Soci entrada gra-
tuïta, no soci 10 € amb 1 consumició

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert "Amb el Gregorià a l'ADN"

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa “La Bella Dorment”, amb el Ballet 
Nacional Rus

DILLUNS 20
18.15 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. “Retoca fotografies amb 
Gimp”
Inscripcions a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/formaciodigital

19 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. “Desig sota els oms” 
d’Eugene O’Neill, dinamitzat per Francesc 
Viñas. Més info i inscripcions a la Biblioteca 
Can Pedrals

DIMARTS 21
9 h Roca Umbert
1r Festival Panoràmic. Festival de cinema i 
fotografia. Del 21 al 26 de novembre.
Més info.: www.panoramicgranollers.cat  

10 h Local UGT Vallés Oriental. (Av. Esteve 
Terrades, 30)
Taller “Com fer protocols de prevenció 
d'assetjament sexual a l'empresa”

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (10-11 anys) 
Asteroide B612, amb Íngrid Blanch

18 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de lactància natural a càrrec de 
Carme Climent

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries “Del 
laboratori a la recepta. Què en sabem de la 
investigació clínica?” amb Núria Murtra

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura jove (12-16 anys) Errata, 
amb Íngrid Blanch

19 h Indoorwall Granollers (Cami Ral, 126)
Test de peus de gat. Setmana de l’escalada
Org.: Illa Sports, Indoorwall Granollers i 
Agrupació Excursionista de Granollers

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars Rear Window d’Alfred 
Hitchcock. Activitat dins elFestival Panorà-
mic

DIMECRES 22
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (16-36 mesos). Minimúsics, 
amb Albada Blay
Inscripcions a partir de 15 dies abans a la 
biblioteca i a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques



19

21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit: Sobrino del Diablo amb l'espectacle 
"Hombres tontos, mentirosos y machistas"

DISSABTE 25
10 h Illa Sports (Av. Joan Prim, 165)
1r Open bloc urbà Granollers. Setmana de 
l’escalada. Inscripcions a Illa Sports Grano-
llers a partir de les 10h
Més info.: www.aeg.cat/setmana-escalada

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (16-36 mesos). Minimúsics, 
amb Albada Blay
Inscripcions a partir de 15 dies abans a a la 
biblioteca i a www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

12 h Plaça de la Porxada
Commemoració. Dia Internacional con-
tra les Violències Masclistes. Lectura del 
manifest i performance a càrrec de la Taula 
d'Igualtat de Gènere de Granollers

14 h Centre Cívic Can Gili
Fi de festa del 50è Aniversari del Barri 
Can Gili. Activitats durant tot el dia amb la 
presència de les colles: Xics de Granollers i 
Diables de Granollers

17 h La Troca
Festegi qui vulgui. Tallers de cultura popu-
lar. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Per a noies i nois de 5 a 12 anys

17.30 h Centre Cívic Palou
Passa’m la recepta “La cuina de Les Verdu-
res i la cuina de Festa”
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a 
qualsevol centre cívic i a www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions
Més info.: www.granollers.cat/passamlare-
cepta

18 h Centre Cívic Can Bassa
Festa tradicional marroquina
Org.: Associació Almaghfira

18 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa “Constructors de cabanes” amb la 
Cia. De Stilte

20 h Indoorwall Granollers (Cami Ral, 126) 
Projecció Alex Huber. Setmana de l'escalada

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Luthea Salom

22 h Nau B1
Concert amb Smoking Souls

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de salsa i bachata. Soci entrada gra-
tuïta, no soci 5 € amb 1 consumició

DIUMENGE 26
5.45 h Estació d’autobusos
Caminada. 28a Matagalls Granollers 
Més info i inscripcions a www.aeg.cat/mata-
galls. Org.: AEG

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica. “El mag del violí”, amb 
l’Orquestra de Cambra de Granollers

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Choffers. Soci entrada gra-
tuïta, no soci 10 € amb 1 consumició

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. “Sonata Kreutzer” Amb 
la interpretació de l’actor granollerí David 
Janer i l’Orquestra de Cambra de Granollers

DILLUNS 27
18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de Literatura i arts "El 
romanç de Tristany i Isolda", amb Francesc 
Viñas

DIMARTS 28
18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries “Ju-
les Verne. De la ciència a l'imaginari” amb 
Pascual Berat

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica "Ètica i política. 
D'Aristòtil a Camus. Democràcia, educació, 
bé comú i ideologies"amb Mariano Fernán-
dez i Fèlix Rabal

DIMECRES 29
15 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil. Presentació de 
lectures, a càrrec de Marta Serra
Col·l.: Servei de Català de Granollers-CPNL

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència “El fil de la història. Imperi 
Romà i Antiguitat Tardana (27 aC - 713 dC)” 
a càrrec de Diego Valverde
Més info i inscripcions a la biblioteca
Org.: Universitat Popular de Granollers i 
Biblioteca Roca Umbert 

DIJOUS 30
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital “Comunica’t a distància”
Més info i inscripcions a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/formaciodigital

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil: “Confidències 
d’una reina”, amb Teresa Sagrera
Més info i inscripcions a la biblioteca 
Col.: Servei de Català de Granollers-CPNL

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS
“Granollers, 
25 anys dels 
Jocs Olímpics” 
Fotografies de 
l’any 1986 al 1992 
del fons de l’Arxiu 
Municipal de 
Granollers
Fins l’1/12

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs.
Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició perma-
nent
“Signis” exposició 
d’imatges, 
músiques, sons, 
senyals, signes 
d’Aleix Plademunt 
i Lurdes R. Basolí 
(artistes visuals) i 
Mau Boada (músic)
Fins al 26/11
“Utopies 
persistents” 
Col·lecció d’art 
contemporani 
del Museu de 
Granollers 
Exposició de llarga 
durada

MUSEU DE 
CIÈNCIES 
NATURALS
“Descobreix els 
ratpenats”
Fins al 31/12
“Escarabats”
Fins al 31 de des-
embre
“XIII Mostra de 
Bonsai Nishikiten 
Ciutat de 
Granollers”
Del 3 al 5/11
“Cuida’t les dents” 
sobre salut buco 
dental
Del 15 al 28/11
Exposició 
“Primats. La 
nostra petjada al 
seu món” de la 
Fundació Mona i el 

Museu de Ciències 
Naturals de 
Granollers
Del 24/11 29/4

TASMANIA, 
(C.CORRÓ, 21)
“MASKS, Màscares 
Postalaiòiques” 
d’enric Servera 
(Org.: PamdeSis 
i Taller de joieria 
Tasnania)
Fins al 28/11

LLIBRERIA LA 
GRALLA
Exposició de 
pintures de Juan 
Navarro
Fins al 4 de novem-
bre
Exposició “Premi 
Paco Merino”
Del 7/11 al 9/12

BIBLIOTECA CAN 
PEDRALS
Exposició “ARC 
Fotografia” 
d’Andrea Raya
Del 3 al 17 /11
Exposició “El 
Granollers del 
Josep Jerez” 
de l’Associació 
Fotogràfica Jaume 
Oller
Del 24/11 al 22/12

ESPAI TRANQUIL 
DE BARBANY
“Una il·lusió feta 
realitat” de José 
Luis Viñas Gavín
Fins al 21 /11

ROCA UMBERT. 
ESPAI D’ARTS
Exposició “Mites 
i màscares. 
L’univers creatiu 
d’Albert Serra” 
a través de les 
fotografies de 
Román Yñán. 
Dins el festival 
Panoràmic
Del 22/11 al 17/12



En quin moment sorgeix el teu interès per 
l’àmbit de la cultura de pau?
No puc identificar un moment concret... Suposo 
que és resultat de la meva passió des de petit per 
les ciències socials i la història, que ha fructificat 
primer en els estudis en relacions internacionals 
i en una necessitat ètica d’esdevenir un ciutadà 
actiu en la defensa dels Drets Humans i la conso-
lidació de la cultura de pau com a eix vertebrador 
de les societats contemporànies.

Parlem de l’experiència al Japó. Amb què et 
quedes de la teva participació a la conferència 
de joves?
La possibilitat de viure de primera mà una cultura 
tan diferent i tan rica com la japonesa: en el marc 
de la conferència, vaig poder passar dos dies 
amb la família d’un dels participants japonesos. 
Amb ells vaig sopar una barbacoa típica japonesa, 
em van portar als banys tradicionals, vam visitar 
indrets poc turístics... Tot això, comunicant-nos 
amb signes, perquè ells no parlaven anglès i jo no 
domino el japonès. 

Tu i quaranta joves d’arreu del món vau parlar 
de pau a Hiroshima. En quins termes?
És interessant entendre que la concepció de la pau 
és diferent entre cultures. Les converses mantingu-
des tenien l’objectiu de trobar espais d’entesa per 

 
Roger Pallarès Sastre (Granollers, 1994) 
va participar el passat mes d’agost a la 
Conferència Internacional de Joves per 
la Pau celebrada a Hiroshima, al Japó, 
representant la nostra ciutat, gràcies a 
la beca de l’organització internacional 
Mayors for Peace (Alcaldes per la Pau), 
de la qual l’alcalde, Josep Mayoral, 
és vicepresident. Alumne de l’escola 
Cervetó, és llicenciat en relacions 
internacionals per la Universitat Ramon 
Llull i màster per la London School 
of Economics. Actualment treballa a 
Brussel·les.

construir propostes i iniciatives conjuntes: no va 
ser fàcil, al contrari. Les dificultats es van presen-
tar, sobretot, en la defensa que molts vam fer de la 
relació inextricable entre pau i democràcia, men-
tre que altres participants –sobretot els provinents 
d’autocràcies o règims no democràtics–, argu-
mentaven que hi pot haver pau sense democràcia. 

L’edat dona una perspectiva diferent, sense 
idees preconcebudes?
Hi ha una espècie de lògica social que diu que els 
joves som el futur: no puc estar-hi més en des-
acord. Els joves som el present, sobretot en aquest 
món interconnectat i hipertecnologitzat que ens 
aporta les eines necessàries per esdevenir activistes 
amb veu pròpia. És cert que no dur una motxi-
lla carregada d’idees preconcebudes i de dosis 
d’escepticisme i pragmatisme, ens fa ser més lliu-
res i agosarats. És un tresor que no hem de perdre.

“La pau veritable no és simplement l’absència 
de tensió, sinó la presència de justícia”, deia 
Luther King. 
La frase fa referència a una distinció clau en teoria 
de cultura de pau, entre pau positiva i pau nega-
tiva. La segona fa referència a la mera absència de 
violència, però no necessàriament té en compte 
la creació d’estructures per al desenvolupament 
d’una pau duradora en el temps i estable territo-

ENTREVISTA A
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 “Més que el 
futur, els joves 
som el present 
en aquest món 
interconnectat 

que ens permet 
esdevenir 

activistes amb 
veu pròpia”

Roger Pallarès Sastre
representant de Granollers a la Conferència Internacional de Joves per la Pau
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“Sense memòria, correm el risc de caure en discursos 
de la por, populistes i desarrelats que construeixin els 

arguments en base a falsedats o manipulacions”

rialment. És per això que la cultura de pau, entesa 
com un conjunt de processos enfocats a la creació 
de societats pacífiques, passa per la presència de 
justícia, però també per la igualtat d’oportunitats, 
la garantia de drets socials i econòmics, el reconei-
xement de les llibertats individuals...

És possible establir un nou ordre mundial, més 
enllà dels mercats i el poder dels Estats?
Sí, però que sigui possible no vol dir que sigui ni 
fàcil ni, fins i tot, plantejable en els termes actuals. 
Però si alguna cosa ens ensenyen els processos de 
canvi social i polític a través de la Història és que 
sempre hi ha un denominador comú com a motor 
d’aquests canvis: la gent, el poble, el ciutadà. 
Qualsevol canvi local, estatal o internacional ha 
de venir d’una enorme conscienciació social que 
un canvi determinat no és només desitjable a llarg 
termini, sinó també necessari a curt termini. 

Mediació, diàleg, són paraules molt presents 
aquests dies. 
És cert que els mitjans les fan servir molt arran de 
la situació política a casa nostra, entre altres temes, 
però seria desitjable entendre les condicions en 
què la mediació és susceptible de produir-se: 
només quan a un actor l’interessa sotmetre’s a la 
taula de negociació per desencallar una situació 
determinada mitjançant la paraula. Si l’incentiu de 
negociar no hi és o és menor que el de mantenir 
l’statu quo o seguir escalant el conflicte, el diàleg 
no es produeix o no té cap valor substantiu.

Per què és important preservar la memòria?
Perquè en la memòria històrica neix la nostra 
identitat col·lectiva. Des del record del passat ente-
nem que el millor camí per progressar és un i no 
un altre; des del que ens ensenya la Història po-
dem tenir un debat honest i informat sobre com 
construir un futur millor. Sense memòria, correm 
el risc de caure en discursos de la por, populistes i 
desarrelats que construeixin els arguments en base 
a falsedats o manipulacions.

Actualment treballes a l’Agència per la Com-
petitivitat de l’Empresa de la Generalitat de 
Catalunya. Què hi fas?
Estic a l’oficina de Brussel·les nou mesos en el 

Roger Pallarès fa unes 
setmanes a Can Jonch. 

Centre de Cultura per la Pau, 
l’equipament municipal que 

treballa per la reflexió, la 
sensibilització i el foment de 

la cultura de pau.. 

marc d’un programa per a graduats. Sobretot, em 
centro en l’anàlisi i suport a empreses catalanes 
que volen aconseguir contractes de la Unió Euro-
pea a través de processos de Contractació Pública 
Internacional.

Com veus la ciutat des de la distància?  
Granollers és casa meva i l’enyoro. És una ciutat 
amb una enorme projecció internacional: institu-
cional, gràcies al treball de l’Ajuntament, i també 
en l’àmbit cultural i esportiu, amb l’handbol, la 
Mitja, el Circuit, les entitats culturals... Tot això ens 
converteix en una població dinàmica, vibrant i 
interessant vista des de fora. Un dinamisme, però, 
que a vegades es troba a faltar en la vida social 
granollerina, sobretot entre els joves. Suposo que 
cal seguir avançant per crear més punts de troba-
da, més activitat i més teixit entre nosaltres.

I la situació del nostre país, com es veu des de 
Brussel·les?
Amb un interès espectacular. Sempre ha sigut 
un tema important a l’agenda, però arran de les 
imatges de repressió de l’1-O i de la possibilitat 
de declaració de la República, l’interès ha anat en 
augment. La gent se sorprèn, tot i que s’ha de fer 
pedagogia i explicar les causes que expliquen un 
moviment social tan important i, sobretot, fugir 
de comparacions amb el Brexit, per exemple; hi 
ha un consens més o menys general a l’hora de 
reconèixer els drets polítics dels ciutadans catalans 
i en el rebuig a la repressió exercida pels cossos de 
l’Estat les últimes setmanes.

“El denominador 
comú com a 
motor dels 

canvis socials i 
polítics és 

la gent, el poble, 
el ciutadà”
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Els grups municipals opinen
Pla de 
Mobilitat Urbana, 
Sostenible? (PMUS)

Els PMUS haurien de distingir-se per un 
enfocament participatiu; per contra, a 
Granollers, durant els 2 anys d’elaboració 
del Pla, la taula de participació i debat 
s’ha reunit només una vegada. El Pla 
resultant és només l’actualització d’un pla 
de mobilitat que torna a estar mancat de 
concreció, motiu pel qual moltes de les 
actuacions planificades el 2009 encara 
avui resten pendents de desenvolupar.
Respecte els recorreguts a peu, les pro-
postes del govern segueixen emmarca-
des en el centre de la ciutat i continuen 
obviant mesures imprescindibles per 
assolir l’accessibilitat universal. Dema-
nem la creació d’àrees per a vianants als 
diferents barris, que es tracin itineraris 
de connexió a peu més enllà del model 
radial de ciutat, i que s’adaptin totes 
les voreres i s’incrementin els passos de 
vianants.
Apostem per donar prioritat a vianants 
i bicicletes davant el vehicle privat. 
Demanem que es millorin les conne-
xions als centres escolars, que es connecti 
amb carril bici les estacions de tren i els 
pobles veïns, estenent la xarxa sobretot al 
sud, ponent i llevant. És imprescindible i 
urgent ampliar el nombre d’aparcaments 
de bici al carrer, i crear-ne de nous on 
poder-la deixar amb seguretat. Per això 
reclamem que es destini a la bicicleta 
almenys el 10% del pressupost de mo-
bilitat. 
L’escenari de reducció de vehicles per 
al 2021 que proposa el govern muni-
cipal queda molt lluny del que exigeix 
el greu impacte de l’elevada contami-
nació a la ciutat. El Pla concentra totes 
les actuacions al centre i no proposa 
mesures de restricció als vehicles pesants 
ni als més contaminants, no concreta cap 
proposta per reduir el trànsit als barris, ni 
a l’entorn dels centres escolars. Dema-
nem que es municipalitzi la gestió de la 
zona blava, així com la municipalització 
i mancomunació del bus, per tal que els 
beneficis obtinguts serveixin per millorar 
i abaratir el transport públic a la ciutat. 

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

Le recordamos Sr. Mayoral que cuando 
usted tomó posesión como alcalde el pa-
sado 2015 juró su cargo en cumplimien-
to de la ley y de la constitución. 
Pues señor alcalde, lo mismo está haciendo 
su presidente del gobierno, el Sr. Rajoy, 
hacer cumplir la ley y la constitución.
Sr. alcalde, o se está del lado de la ley o se 
está con los que la vulneran.
¿Dónde se posiciona usted? 
Usted estos días está viendo con sus 
propios ojos, como la incertidumbre e 
inseguridad jurídica, está haciendo que 
empresas consolidadas desde hace muchos 
años en nuestro municipio estén trasladan-
do y cambiando las sedes sociales, ¿a usted 
le parece bien? 
Pues en ello está Rajoy, ese señor a quien 
usted pide la dimisión mediante carta a 
Sánchez. 
Es el presidente Rajoy, el que está sacando 
a Cataluña del abismo de la ilegalidad y del 
fanatismo para garantizar:
1) VOLVER A LA LEGALIDAD
2) RECUPERAR LA SENDA DE LA NOR-

MALIDAD Y LA CONVIVENCIA
3) CONTINUAR CON LA RECUPERA-

CIÓN ECONÓMICA
4) CELEBRAR ELECCIONES CON GA-

RANTIAS 
Si usted se posiciona en contra de la apli-
cación del artículo 155, entonces, ¿está 
al lado de los que no están dentro del 
estado de derecho? 
Hasta Europa ha dado la espalda al inde-
pendentismo, a las posiciones radicales y a 
las que destruyen riqueza y empresas.
Toda la propaganda que Puigdemont ha 
fabricado para Europa, ha sido en balde. 
Puigdemont y los suyos están más solos 
que nunca.
Finalmente, le aconsejamos que, si quiere 
hacer política autonómica y estatal, en las 
siguientes elecciones, deje de ser alcalde 
y preséntese a las listas del Parlamento de 
Cataluña o para el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

Crear puestos de trabajo dignos y estables. Im-
pulsar el Corredor del Mediterráneo. Mejorar las 
listas de espera en la sanidad. Pensiones y edad 
de jubilación. Ayudas a emprendedores. Conci-
liación familiar. Igualdad de salarios entre sexos. 
Ciudades más accesibles para todos. Ecología y 
energías alternativas. Seguridad. Despolitización 
de la justicia. Colegios públicos libres de mensa-
jes políticos. Cultura al alcance de todos. Violen-
cia machista. Maternidad subrogada. Testamento 
vital y eutanasia. Teletrabajo. Autopistas de la 
información. Smart cities y big data. Refugiados. 
Becas para estudiantes. Sistema de financiación 
más equitativo. Actualización de la Constitución. 
Nueva ley electoral. Economía circular. Niveles 
de contaminación. Dinamización de los barrios. 
Acabar con los colegios en barracones. Libros 
de texto gratuitos. Permiso por paternidad. 
Políticas LGTBI. Acoso escolar. Televisión pública 
de calidad. Supresión de los aforamientos. Mayor 
participación ciudadana. Reformar la ley de 
partidos. Lucha contra la corrupción. Aumen-
tar la transparencia institucional. Derecho a la 
vivienda. Limitación de puertas giratorias. Una 
justicia independiente, rápida y eficaz. Parla-
mentos más abiertos y ágiles. Despolitización del 
indulto. Una financiación territorial equitativa. 
Suprimir duplicidades organizativas. Ley de 
segunda oportunidad. Un pacto nacional por la 
educación. Reforzar la participación de España 
en misiones humanitarias. Aumentar los recursos 
para luchar contra los incendios forestales. Atraer 
proyectos empresariales. Acabar con los chirin-
guitos políticos … 

¿HABLAMOS? 

Vuelvan a la legalidad. Estamos deseando sen-
tarnos a hablar con ustedes. Son innumerables 
los temas urgentes e importantes que esperan 
diálogo. Son muchos los verdaderos problemas 
de los catalanes que necesitan solución. No le 
demos más vueltas al “monotema”. No malgas-
temos más dinero y esfuerzos en un proyecto 
que nos lleva a la recesión económica, a la 
confrontación, a la salida de Europa. Acabemos 
con la incertidumbre y angustia. Paremos la fuga 
de empresas y emprendedores. Pongamos fin a 
la fractura social entre amigos y familiares. Son 
muchas más las cosas que nos unen que las que 
nos separan. Recuperemos el juego en equipo, el 
espíritu de Barcelona 92, “el seny” tan admirado 
por todos. 

Unidos somos más fuertes, 
juntos somos invencibles. 

Grupo Municipal Cs Granollers 
Mail: granollers@ciudadanos-cs.org 
¡Síguenos en las redes sociales!

Mayoral haga política municipal 
y deje la política autonómica 
y estatal a Iceta y Sánchez

Crida-CUPPP Cs
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L’Ajuntament ha aprovat els pressupos-
tos per al proper any 2018. 83 milions i 
mig, un creixement d’un 3,42 % respecte 
al de l’any 2017, que es produeix sense 
incrementar els impostos municipals, ja 
que per sisè any consecutiu es mantenen 
congelats.
Increment dels recursos municipals que 
es deu a la millora de l’activitat econò-
mica a Granollers, i això es nota en un 
augment dels ingressos propis dels tributs 
municipals i també de les transferències 
de l’Estat.
A què destinarem aquestes recursos? 
En primer lloc a consolidar les políti-
ques socials, destinant més recursos a la 
despesa de cohesió social. Hem de ser 
conscients tots plegats que, malgrat que la 
situació de crisi s’ha anat superant, encara 
hi ha més de 4.000 persones en situació 
d’atur i una mica més de la meitat no 
cobra subsidi. Tots ells tindran sempre 
l’ajuntament al seu costat. Les polítiques 
per millorar l’accessibilitat dels habitatges 
i els ajuts al lloguer per a joves menors de 
35 anys es mantenen.
Es destinen més euros al manteniment 
i neteja de la ciutat, i a la millora del 
transport públic urbà augmentant la 
freqüència de pas i treballant per una 
mobilitat més sostenible.
Granollers és una bona ciutat per 
invertir, volem consolidar el nombre 
d’empreses, atraure’n de noves, nous llocs 
de treball i inversions, nous esdeveni-
ments. Consolidarem el pla de projecció 
exterior. 
Innovació, que passa per l’ampliació 
a Roca Umbert del sector d’empreses 
digitals i de l’audiovisual, pels nous 
graus universitaris de l’enginyeria de 
l’automoció, i per un nou programa 
aprovat en el Pla Estratègic per a l’ajut a 
joves titulats universitaris per desenvo-
lupar projectes innovadors i emprenedors 
per a la ciutat. Instal·lació de wi-fi segur 
a totes les dependències i equipaments 
municipals.
I un programa d’inversions que respon als 
compromisos de l’alcalde Mayoral. No-
més destacar-ne tres: la remodelació del 
tram nord del carrer Girona, el nou camp 
de futbol a Palou i les escales mecàniques 
a la Font Verda.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Escrivíem l’article del mes passat abans 
de l’1-O sabent que seria llegit després, 
i aventuràvem esdeveniments. En el re-
sum, l’encertàvem: res no tornarà a ser el 
mateix. Per què? Repassem-ho.
Sembla que faci una eternitat, però convé 
recordar-ho: el dia 1 d’octubre van anar 
a votar 2.286.217 persones (20.045 
a Granollers), amb 2.044.038 de Sí 
(17.601 a Granollers). Això entre el boi-
cot, la persecució i els cops de porra de 
la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que 
van deixar un total de 1.066 ferits.
El Govern es va comprometre (tal com 
deia la llei del referèndum, cap sorpresa) 
a aplicar els resultats de l’1-O. I, recollint 
les demandes –sinceres de molta gent, 
tramposes d’uns quants– de diàleg, va 
suspendre temporalment l’aplicació dels 
resultats per tal de donar pas a la nego-
ciació i a la mediació.
Davant d’això, la resposta de l’Estat 
ha sigut novament brutal. La fiscalia 
desfermada, aprofundint en la causa 
general i portant a l’audiència nacional 
el major dels Mossos i els presidents de 
l’Assemblea i Òmnium, Jordi Sànchez i 
Jordi Cuixart, per sedició. Aquests dos 
últims ja no han tornat, esdevenint així 
presos polítics en un estat de la UE l’any 
2017.
I finalment: l’aplicació de l’article 155, 
sense cap mena de base jurídica, que 
amb el suport de PSOE i C’s pretén 
destituir el govern de la Generalitat, 
intervenir els Mossos i els mitjans pú-
blics catalans –infinitament més plurals 
i fiables que els de l’Estat, sigui dit de 
pas– i, en definitiva, enviar un missatge 
a la ciutadania de Catalunya que el que 
escollim en unes eleccions no val per res 
i que aquells que aquí tenen un suport 
minoritari esmenaran el que es decideixi 
si no els agrada el resultat.
Davant aquest panorama, cap fred, 
fermesa en la defensa de les institucions 
catalanes i confiança absoluta en el presi-
dent Puigdemont i el seu Govern.

Àlex Sastre
Portaveu PDeCAT-Demòcrates

El Pressupost Municipal de l’Ajuntament de 
Granollers per al 2018 incorpora, per primera 
vegada, una partida d’inversió de 500.000 € 
que es destinarà als projectes que sorgeixin 
d’un procés ciutadà de participació. És el que 
coneixem com a pressupostos participatius, 
que fa més d’una dècada que el nostre grup 
reclama.
Ara fa un any, ERC-Acció Granollers vam 
aconseguir el compromís de l’equip de 
govern socialista per consensuar i posar en 
marxa un model de pressupost participatiu de 
cara al 2018. Malgrat la manca de consens (de 
moment només ens ha arribat un esborrany 
de la proposta al qual vam fer al·legacions i 
que no hem pogut debatre), ens alegra veure 
que Granollers per fi fa aquest pas. Però som 
molt conscients que el model de participa-
ció del PSC és molt diferent del nostre, i ens 
preocupa que el procés que finalment s’acabi 
implementant no afavoreixi la participació i 
implicació de la ciutadania. 
De fet, el mateix PSC defineix aquest nou 
procés participatiu com “una crida de la ciuta-
dania a l’Ajuntament assenyalant-li què es pot 
fer perquè el que està malament o és millora-
ble pugui estar millor, plantejant mitjans des 
de la perspectiva ciutadana”. Per nosaltres, en 
canvi, es tracta de promoure l’apoderament 
econòmic, polític, social i cultural de la ciuta-
dania perquè es corresponsabilitzi de la gestió 
pública. 
Precisament per fomentar els pressupostos 
participatius, el nostre grup va engegar un 
projecte durant els mesos de juliol i setembre 
per recollir propostes dels veïns i veïnes de 
Granollers. Es tractava, sobretot, de mostrar 
l’interès de la ciutadania d’implicar-se en la 
realitat que l’envolta i començar a explicar en 
què consisteix un pressupost participatiu. En 
total, vam recollir una cinquantena de pro-
postes que vam fer arribar a l’equip de govern 
per tal que les estudiï i inclogui, si escau, al 
pressupost de 2018.
Les propostes han girat principalment a 
l’entorn de quatre grans blocs: neteja i civis-
me, mobilitat, espai públic i equipaments mu-
nicipals. I si en alguna cosa coincidia tothom, 
és en la sensació de “perifèria” que senten 
els barris de fora del centre. Ja fa anys que 
reclamem més inversió i atenció als barris, i 
seguirem treballant perquè tots els ciutadans i 
ciutadanes se sentin part d’una mateixa ciutat 
–justa i equilibrada– a partir d’una eina tan 
important com és el pressupost.

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

2018: cohesió social 
i innovacióVots, diàleg, presó i 155

Corresponsabilització 
i apoderament

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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Trobaràs l’aplicació a
www.granollers.cat/apps

Descarrega’t
l’App de Granollers
Hi trobaràs l’agenda d’actes, les notícies, els telèfons 
d’urgències...
I a més, ens pots enviar una fotografia de qualsevol 
incidència que vegis al carrer i l’Ajuntament, la resoldrà.

ho detectes, 

ens avises, 

ho arreglem




