
161BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS
ABRIL DE 2018

25.000 EXEMPLARS | EDICIÓ GRATUÏTA

ENTREVISTA
Joan Ginjaume i 
Glòria Carrasco, 
participants a la 

18a Marató del 
Sàhara

ACTUALITAT
355.000 euros invertits en el 

parc municipal Torras Villà

Més de 600 alumnes participaran al 
4t Mercat de Tecnologia de Granollers

Granollers fa realitat una instal·lació 
permanent al parc de Ponent ideada per 

Jordi Benito

REPORTATGE
Més del 80% de 
les accions del 
PAM acabades 

o en procés 
d’execució
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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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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 

Plaça de la Porxada. Diada de Sant Jordi 2017. 
Fotografia: Toni Torrillas
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Joan Ginjaume
Glòria Carrasco

> Joan Ginjaume, transportista, i Glòria 
Carrasco, tècnica de recerca, formen 
part del grup de vallesans que han 
participat a la 18a Marató del Sàhara 

> Molt més que un esdeveniment 
esportiu, la marató fa visible la 
reivindicació històrica del poble 
sahrauí, 42 anys exiliat al desert 

> L’expedició ha dut més de 900 kg de 
material al campament de refugiats 
de Smara, on milers de famílies viuen 
en condicions molt precàries

Commemoració del 
80è aniversari del bombardeig 
de 31 de maig de 1938 
El programa d’activitats es va iniciar el mes 
de gener i s’allargarà fins al gener de 2019, 
amb la commemoració dels bombardejos de 
24, 25, i 26 de gener de 1939

Activitats del mes d’abril

• 11 d’abril, 19.30 h. Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau

 Xerrada “Els quàquers, entre dos focs” a 
càrrec de Rosa Serra, doctora en Pedago-
gia. Presenta Diego Sola, historiador. 

• 14-15 d’abril. Teatre Auditori de Grano-
llers

 “Plou foc”. Òpera infantil que reflexiona 
sobre la guerra des dels ulls dels infants. 
Veus-Cor Infantil Amics de la Unió i OCGr.

• Del 17 d’abril al 3 de maig. Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau

 Exposició “Like. Una selva com la teva”, 
d’Iván-Oliver Avila. Producció de la Fun-
dació Pedrolo. 

• 18 d’abril, 19 h. Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau

 Xerrada “Josep Tarradellas. Més de 70 
anys de servei a Catalunya”. A càrrec 
de Montserrat Catalan, secretària del 
President Tarradellas. Presenta i modera 
Montserrat Ponsa, periodista.
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El 17 d’abril de 1960 
es va inaugurar a 
Granollers el cine 
Astoria, amb capaci-
tat per a 600 places. 
L’Astoria, que era al 
carrer d’Agustí Vinyama-
ta, es va convertir en el millor cinema local 
i era també on el cineclub de l’AC portava a 
terme la projecció de pel·lícules i els debats 
posteriors a la dècada dels seixanta. En la 
sessió inaugural del cinema s’hi va estrenar Y después del cuplé , 
amb Marujita Díaz i Tony Leblanc com a protagonistes i Los impla-
cables, amb Clark Gable i Jane Russell. Era l’època en què hi havia 
doble sessió de cinema i la gent hi anava molt sovint. L’Astoria tam-
bé va ser un dels escenaris de la Semana del Cine Español que es 
va celebrar entre els anys 1957 i 1976. L’última sessió de l’Astoria 
va ser el 23 de maig de 1982. 

V SETMANA DEL CINEMA ESPANYOL 
AL CINEMA ASTÒRIA, 1961. FOTO: 

MERCÈ DE BUFÍ / AMGR

FIRA DEL DISC
Divendres 6 i dissabte 7 d’abril
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

FIRA D’ARTESANS
Divendres 6 i 20 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Corona

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 7 d’abril
De 9 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé, 40

FIRA EMBRUIXA’T
Dissabte 7 d’abril
De 10 a 21 h. Carrers de Sant Roc i Santa Anna

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 7, 21 i 28 d’abril, plaça de Can Trullàs 
Dissabte 14, pl. Maluquer i Salvador. De 9 a 20 h

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 7, 14, 21 i 28 d’abril 
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 7, 14, 21 i 28 d’abril 
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 7, 14, 21 i 28 d’abril 
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans i 
col·leccionistes)
Dissabte 7, 14, 21 i 28 d’abril 
De 9 a 14 h. Parc Firal

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

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 8 d’abril
Matí, c. Rafael de Casanova, pg. del parc de Ponent

LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 14 d’abril
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

FIRA DE VI I FORMATGE
Dissabte 14 d’abril. De 9 a 21 h. Plaça de Perpinyà

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

FIRA DE SANT JORDI. LLIBRES I ROSES
Diumenge 22 i dilluns 23 d’abril
De 10 a 21 h. Pl. Porxada i c. Anselm Clavé

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 28 d’abril
Tot el dia. Pl. Maluquer i Salvador

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 28 d’abril. De 10 a 20.30 h 
C. Travesseres, Santa Elisabet i Corró

58

Sant Jordi a Granollers
A l’abril, les paraules ho omplen tot: llibres, pregons, presentacions, 
aparadors, xarxes socials... Torna la programació Per l’abril lletres 
mil a l’entorn de la fira del llibre i la rosa que s’instal·larà a la 
Porxada i a la carretera els dies 22 i 23 d’abril. Hi haurà contes, 
tallers i titelles per als més menuts; i música, sardanes, poesia, 
teatre, cinema, concursos i presentacions literàries per a tothom. 
La trobada dels autors i autores de la comarca permetrà visibilitzar 
el pes de les publicacions locals, el mateix dia que el pianista i 
escriptor granollerí Jordi Masó farà el pregó de Sant Jordi. 
Tothom està convidat a triar la seva paraula preferida al concurs 
Instagram de Sant Jordi: el repte és fotografiar-la creativament i 
penjar-la amb l’etiqueta #lamevaparaula.
I torna Paraules sobre vidre, una proposta de Gran Centre, el Servei 
de Català i l’Ajuntament que s’uneix a l’Any Pompeu Fabra, el pare 
del català modern. Els aparadors difondran frases sobre el Mestre i 
mots del seu diccionari sobre la pau pel 80è aniversari del 
bombardeig. La imatge de Per l’abril lletres mil és obra de la 
il·lustradora Gala Pont i del dissenyador gràfic Aleix Font Coderch. 
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REPORTATGE

Més del 80% de les accions del PAM 
acabades o en procés d’execució

El Programa d’Actuació Municipal 
(PAM) reflecteix el compromís del 
govern municipal amb la ciutat. 
Quan ja s’ha superat més de la mei-
tat del mandat, el nivell de compli-
ment de les 500 actuacions previstes 
supera el 80 %. En aquesta informa-
ció podeu consultar les principals 
accions, estructurades en 10 eixos, 
que es faran aquest any i el 2019. 
També hi podeu veure els indicadors 
de la feina que ja s’ha fet. El treball 
en xarxa, la visió àmplia del territo-
ri, el compromís amb el medi am-
bient i la transparència, criteris que 
marquen l’actuació municipal. ©
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Una ciutat oberta al món

Accions 2018-2019 
• Liderar des de Granollers la xarxa europea d’Alcaldes 

per la Pau
• Organitzar un programa de ciutat per commemorar el 

80è aniversari del bombardeig
• Reforçar aliances a partir dels projectes europeus
• Nova web de turisme per a la promoció de ciutat
• Dinamitzar l’atractivitat de la ciutat a partir dels  

esdeveniments esportius

Compromís ambiental

Accions 2018-19
• Continuar recuperant el riu Congost per ampliar l’espai 

a protegir de la Xarxa Natura 2000 
• Nou aiguamoll a Can Cabanyes
• Renovació de la flota municipal amb nous vehicles 

híbrids i elèctrics 
• Instal·lació de 6 nous punts de recàrrega de cotxe elèctric 
• Posada en marxa d’un eix per anar en bicicleta de nord 

a sud de la ciutat 
• Projecte d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 

per a l’autoconsum a quatre equipaments municipals 
• Programa de civisme per promoure millores en l’ús 

dels contenidors i l’augment de la recollida selectiva 
• Continuar sensibilitzant sobre l’estalvi energètic. Orga-

nització de la 3a Marató de l’Estalgia 

Granollers Cup (organitzat pel BM Granollers)
Països 19  |  Equips 356

Persones refugiades acollides a la ciutat 
per Creu Roja
15

Granollers, seu de l’Assemblea General de 
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores
Ciutats 57  |  Països 15

Enllumenat LED
Unitats 1.825  |  Total enllumenat 15,8 %

Carrils bici nous o millorats
8.240 metres

Passatgers transport públic
1.114.711

Indicadors: any 2017
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El grau de compliment del PAM 
es pot consultar a 

www.granollers.cat/pam

Espais i serveis de qualitat

Accions 2018-19
• Continuar transformant la ciutat per facilitar la mobi-

litat a peu: carrer Barcelona, Isabel de Villena i a les 
places Pau Casals, Jaume I, Sant Miquel i de les Arts.

• Ampliació de voreres als carrers del Rec, Roger de 
Flor, Corró, Vallès, Pinyol i Foment

• Rehabilitació de les muralles i els corredossos
• Nou espai públic a Can Bassa, dins el programa “Fem 

un Jardí”, amb els alumnes de l’Institut Celestí Bellera
• Fer el projecte per instal·lar rampes mecàniques al 

carrer de Carles Riba
• Nou parc al llarg del pg. de la Muntanya i una nova 

passera sobre les vies del tren per fer més accessible 
la Font Verda amb el centre de la ciutat

• Nou enllumenat, nova àrea de jocs infantils i de pícnic 
al parc municipal Torras Villà

• Obres al tram nord del carrer Girona

Igualtat i defensa dels drets socials

Accions 2018-19
• 1,5 milions d’€ per a mesures que garanteixin la igual-

tat d’oportunitats en l’accés a l’habitatge, educació o 
l’ocupació, etc. (incorporat el Pla de Xoc en el pressu-
post ordinari)

• Tercera convocatòria d’ajuts a l’habitatge
• Aprovació del Pla Local d’Habitatge
• Facilitar que les persones grans puguin viure a casa, 

amb la teleassistència i reforç de l’atenció domiciliària
• Redacció del tercer Pla d’igualtat de gènere
• Elaboració del Pla estratègic d’Acció Social
• Nou Pla integral d’accessibilitat de Granollers
• Granollers, ciutat amigable de la gent gran

Zona de vianants +60.000 m2

Zona verda 627.596 m2

Arbrat
18.887 arbres

Parcs
41

Fonts
169

Bancs
2.678

Papereres
1.977

Ajuts al foment del lloguer
276.258 €  |  199 sol·licitants

Atencions a l’Oficina Local d’Habitatge
20.000

Pisos inscrits a la Borsa de Lloguer Municipal
39  |  469 € / mes (mitjana)

Ajuts a la pobresa energètica
123 ajuts  |  28.537 €

Ajuts a l’accessibilitat i millora de façanes
192.494 €

Ajuts per a la compra de material escolar
430 ajuts  |  45.000 €

Ajudes tècniques
407 articles  |  283 beneficiaris

Menjador a domicili
7.196 àpats  |  23 beneficiaris

Persones contractades en Plans d’Ocupació  |  79
Persones inscrites al Programa de Garantia 
Juvenil  |  273

Teleassistència
1.266 aparells
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PIB (2016)
Càpita 38.300 €
Ciutat 2.291,2 milions €

Can Muntanyola
Total activitats formatives (2017)
127

Persones ateses al
Servei Local d’Ocupació (2017)
1.589

Usuaris del Servei Local d’Ocupació que 
han trobat feina (2017)
369

Empreses creades (2017)
55
35 per part de dones

Persones en situació d’atur
3.759 (gener 2018) 12,58 %

Persones en règim d’autònoms
(desembre 2017)
3.724

Usos centres cívics
74.875

Mediacions en comunitats veïnals
105

Animals adoptats de la protectora
(Granollers)
157

FP dual
150 alumnes

Mobilitat
9 beques de Grau Superior

Escoles bressol
Matriculats 619
En centres públics 34 %

Educació infantil i primària
Matriculats 6.315
En centres públics 57 %

Educació secundària
Matriculats 3.012
En centres públics 53 %

Formació professional
Matriculats 2.290

Una ciutat educadora

Accions 2018-19 
• Renovació del segell “Ciutat amiga de la infància” que 

atorga UNICEF 
• Avançar en propostes de planificació de l’educació a 

partir d’acords amb la Generalitat per als propers 10 
anys: institut – escola a l’Escola Ponent i ampliació i 
reforma integral de l’escola Joan Solans

• Continuar amb el programa Etcètera, amb activitats 
lúdiques i formatives dirigides a joves de 12 a 16 anys 

• Posar en marxa el nou Pla Local d’Infància i Adoles-
cència 2018-2024 

• Continuar amb el programa de beques per la mobilitat 
internacional d’alumnes de FP 

• Reforçar la FP dual i definir amb la comunitat el mapa 
de futur de la FP 

• Elaborar el projecte de construcció de dues pistes po-
liesportives cobertes al costat del Pavelló de Can Bassa 

• Definició de propostes per adequar el Palau d’Esports 
en els propers 25 anys, amb participació ciutadana

Una ciutat econòmicament competitiva

Accions 2018-19 
• Donar a conèixer l’atractivitat de la ciutat per a les 

diverses iniciatives econòmiques 
• Posar en valor les botigues singulars i històriques 
• Nova edició de l’estudi d’atractivitat comercial 
• Consolidar el mercat de proximitat del dissabte 
• Noves accions de millora en el Mercat Sant Carles 
• Nova convocatòria de plans d’ocupació per a col·lectius 

amb més dificultats per trobar feina (joves, majors de 
45 anys, aturats de llarga durada...)

• Suport a persones que busquen feina, ajudant-les a 
reforçar les seves competències o a desenvolupar-ne 
de noves i accelerar així la seva contractació

• Fer créixer els serveis a les empreses que ofereix Can 
Muntanyola, com el programa Reempresa, Punt-
TIC Muntanyola, EmprènJove, EmprènTIC i el Punt 
d’Atenció a l’Emprenedor, diferenciat segons el sector 
d’activitat 

• Continuar amb el treball de la Xarxa C17 
• Inici de les obres de reforma integral del polígon de la 

Font del Ràdium, amb connexió amb la C17

Convivència i civisme

Accions 2018-19
• Accions de prevenció de la violència de gènere en  

adolescents i joves
• Continuar desplegant la policia de proximitat
• Promocionar el Punt de Voluntariat
• Posada en marxa del nou programa de civisme i convivència
• Continuar donant suport a les comunitats de veïns a través 

de l’Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns
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Governar amb la gent

Accions 2018-19 
• Execució de les accions escollides en els pressupostos 

participatius, el 2018 i el 2019 
• Incorporar les 10 propostes presentades per la Comis-

sió de Civisme del Consell de Ciutat al programa de 
civisme i convivència

• Elaborar el Reglament de participació seguint les reco-
manacions establertes pel Consell de Ciutat 

• Avaluació i tancament del 2n Pla Estratègic de Grano-
llers 2010-2018 amb la participació de tots els òrgans 
que en formen part i de la ciutadania 

• Desenvolupar el programa d’agents innovadors i el 
de la millora de la segona corona urbana, des del Pla 
Estratègic

Roca Umbert
Residències / projectes 107
Volum de negoci d’empreses privades 3.595.643

Museus
Visitants Museu de Granollers 21.576
Visitants Museu Ciències Naturals 20.138
Articles científics publicats 24

Teatre Escena Gran
Funcions 238
Locals i comarcals 29
Espectadors 50.901

Biblioteques
Visitans 344.903
Préstec llibres 142.407

Consell de Ciutat
Membres 47
Comissions 4

Pressupostos participatius
149 propostes presentades

Entitats associades al Punt de Voluntariat
19

Voluntariat
200 atencions al Punt de Voluntariat fins al 2017
131 participants del voluntariat escolar (2016/17)

3a posició en el rànquing de portals de dades 
obertes. Font: 8 wires

Entrades en el registre de forma electrònica
39 %

5a posició del rànquing de transparència de 
SIELOCAL
(Sistema d’Informació Econòmica Local)

Reconeixement de l’Administració 
Oberta de Catalunya

Una ciutat creativa

Accions 2018-19 
• Posada en marxa de nous espais per a empreses, 

coworkers i freelance de l’àmbit audiovisual, tecnològic 
i creatiu al Centre Audiovisual de Roca Umbert 

• Instal·lació de Jordi Benito al Parc de Ponent 
• Consolidació i ampliació d’EscenagrAn, donant suport 

a les produccions locals
• Ampliar l’oferta de cinema al centre de la ciutat, al 

Centre Cultural
• Obertura de l’exposició permanent del Museu de les 

Ciències Naturals 
• El Museu de Ciències Naturals esdevindrà el centre de 

referència científica dels parcs naturals de la Diputació 
i de la Generalitat, consolidant el grup de recerca de 
biodiversitat i bioindicadors 

• Nou conveni amb la Generalitat per al projecte de 
seguiment de papallones i ratpenats 

• Noves intervencions del projecte «Murs que parlen», 
vinculades al 80è aniversari del bombardeig 

• Aprovació del Pla director del Teatre Auditori de Grano-
llers per als propers 10 anys 

• Continuar avançant en la digitalització de l’Arxiu Muni-
cipal

Transparència i eficiència

Accions 2018-19 
• Posar en marxa eines que permetran a la ciutadania 

accedir d’una manera més àgil i fàcil a la informació 
generada per l’administració local

• Seguir consolidant l’administració electrònica facili-
tant la comunicació de la ciutadania amb l’Ajuntament 
desenvolupant eines telemàtiques més intuïtives

• Augmentar el percentatge de tramitació electrònica 
• Incorporar la protecció i la promoció dels drets hu-

mans a la Guia per la Contractació Pública Responsa-
ble de l’Ajuntament 
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355.000 euros invertits 
en el parc municipal Torras Villà

A www.granollers.cat/medi-ambient (Apartat 
Gestió de l’arbrat urbà) i a opendata.granollers.
cat es pot consultar un aplicatiu que dibuixa 
sobre el plànol de la ciutat els arbres que hi ha 
a carrers i places, uns 12.000. No són la totali-
tat dels arbres que s’estima que té Granollers, 
uns 19.000, perquè no es comptabilitzen els de 
petits boscos i parcs. 
Clicant sobre cada arbre, convenientment 
codificat, s’obté informació del nom comú, el 
nom científic, el diàmetre de l’arbre i una fo-
tografia. A més, a partir d’un cercador, podem 
saber, per exemple, el número d’arbres d’una 
determinada espècie i/o varietat. Així podem 

conèixer que el lledoner és l’arbre més comú 
a la ciutat, ja que se n’han comptabilitzat més 
d’un miler. 
L’aplicatiu és també una bona eina de ges-
tió per als jardiners municipals, que són qui 
n’actualitzen les dades.
Tècnics municipals, del Servei de Medi Am-
bient i Espais Verds i de Sistemes d’Informació, 
han treballat aquesta eina que pretén posar en 
valor l’arbrat que té la ciutat. 
En una segona fase es preveu afegir informació 
addicional sobre els arbres com, per exemple, 
la quantitat de CO2 que poden absorbir, etc.
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El parc municipal Torras Villà ha renovat part de 
les seves instal·lacions i n’ha afegit de noves. La 
inversió més destacada ha estat la substitució de 
77 punts de llum, ara amb leds, que contribuirà 
a estalviar energia alhora que s’hi veu millor. 
L’estalvi energètic és considerable, un 85 %, ja 
que ha disminuït la potència instal·lada i s’han 
ajustat els nivells de llum per zones i per fran-
ges horàries. També s’ha col·locat una nova àrea 
de jocs infantils amb una estructura de troncs i 
s’han creat dues àrees de pícnic, amb 8 taules de 
fusta en total. A més, s’han construït dos lavabos 
públics que podran donar servei a entitats, esco-
les, etc. que organitzin activitats al parc i s’ha re-
novat el tancat de l’àrea d’esbarjo per a gossos, 
per un de reixat amb doble porta d’entrada.
Pel que fa a jardineria s’han plantat 21 arbres 
nous i s’han replantat parterres de gespa alhora 
que s’hi ha instal·lat reg per aspersió.
L’Ajuntament ha invertit en aquesta actuació 
355.000 euros i, properament, també repavimen-
tarà les pistes d’skate.
El pròxim projecte que es portarà a terme en es-
pais verds de Granollers serà la instal·lació d’un 
joc d’aigua al Parc del Congost. 
D’altra banda, avancen les obres del nou parc del 
passeig de la Muntanya, que comptarà amb un 
itinerari per a vianants i bicicletes i travessarà 
diferents zones d’arbres i amb jocs. En aquest 
mateix àmbit s’hi està construint una passera 
per a vianants sobre la via del tren que comuni-
carà millor la Font Verda amb el centre. El nou 
pont enllaçarà el carrer d’Ausiàs March amb 
l’aparcament de l’antiga pista d’handbol. Les 
obres les fa una Junta de Compensació que tam-
bé està edificant habitatges en el mateix sector.

Descobreix 
els arbres 
del teu 
carrer
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Roca Umbert acull la 
1a edició de la VallèsBot 
El 24 d’abril, coincidint amb la mateixa set-
mana del Mercat de Tecnologia i també amb 
l’objectiu d’incentivar vocacions tecnològi-
ques, es farà també a Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts la primera edició de la VallèsBot. 
Aquest projecte tecnològic i de robòtica pro-
posa als alumnes dels centres participants 
resoldre problemes de mobilitat en el seu 
entorn fent servir la robòtica. 
17 centres educatius de primària i se-
cundària de Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès 
porten ja setmanes treballant a l’aula les 
seves propostes. El treball s’ha iniciat amb 
l’anàlisi dels reptes en matèria de mobilitat 
dels seus entorns més propers i en la idea-
ció de robots o propostes tecnològiques que 
puguin solucionar-los. 
D’aquesta manera els alumnes han bus-
cat solució, per exemple, als problemes de 
mobilitat que tenen les persones cegues o 
amb altres discapacitats o les dificultats per 
trobar aparcament. Per fer-ho faran servir 
diversos tipus de robots, peces de jocs de 
construcció, impressores 3D... El resultat 
d’aquest treball fet per tot el grup classe 
es presentarà públicament el 24 d’abril. Un 
jurat avaluarà les propostes i així, a més, els 
alumnes podran aprendre de les valoracions 
i comentaris que els facin. 

Més informació a www.vallesbot.cat

Més de 600 alumnes 
participaran al 4t Mercat 
de Tecnologia de Granollers

El proper 26 d’abril es farà a Roca Umbert Fàbrica de les Arts la 4a edició 
del Mercat de Tecnologia de Granollers. Més de 600 alumnes de 2n d’ESO 
participaran en aquesta iniciativa que vol apropar la tecnologia als joves. I 
és que diversos estudis situen que en poc temps hi haurà una mancança 
important de professionals titulats procedents d’estudis científico-tecno-
lògics.
El Mercat ofereix als alumnes diverses maneres de participar-hi. Així, a 
la nau Dents de Serra s’hi exposaran i presentaran més de 40 treballs 
tecnològics fets a l’aula amb els quals es podrà experimentar. Els alumnes 
d’educació postobligatòria també tindran el seu espai al Mercat ja que pre-
sentaran als alumnes d’ESO més d’una quinzena de treballs tecnològics.
A més, els participants podran prendre part d’un dels nombrosos tallers 
pràctics que s’ofereixen. Així, per exemple, hi haurà un taller de Tecnolo-
gia i Autonomia Personal a càrrec del centre Sírius; diversos artistes de 
Roca Umbert oferiran també experiències pràctiques; es farà un taller de 
ficcions sonores; i hi haurà altres formacions sobre impressió 3D, multi-
còpters (robots voladors o drons) o realització audiovisual.

Més informació a http://wp.granollers.cat/mtg/

Justament adreçat a joves interessats en la 
tecnologia, des del 3 de març cada diven-
dres es reuneix a Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts el Club de Makers. Aquesta és la 
tercera edició d’aquest taller per a joves 
de 12 a 16 anys, inclòs dins del programa 
formatiu Etcètera. En aquesta ocasió hi 
participen 12 joves i, aquest quatrimestre, 
l’activitat s’està centrant principalment en la 
impressió 3D i en la construcció de projec-
tes electrònics. 

Taller de joves makersEscoles Bressol Municipals Curs 2018-2019

JORNADA DE PORTES OBERTES

Escola Bressol Giravoltes: dilluns 16 d’abril, de 18 h a 20 h
Escola Bressol Tortuga: dimecres 18 d’abril, de 18 h a 20 h
Escola Bressol El Teler: dimarts 24 d’abril, de 18 h a 20 h

PREINSCRIPCIÓ DEL 2 AL 8 DE MAIG
a l’escola bressol escollida en primera opció 
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h i dimarts i dijous, de 15 a 17 h

Cal demanar cita prèvia per fer la preinscripció a travès d’aquest enllaç 
http://granollers.cat/preinscripcioebm
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5
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 a 14 h. Formació bonificable de 20 hores. 
Emprenedoria i Emprenedoria
El nou rol dels ajudants o assistents de direcció 
Potenciar competències com l’autonomia, la 
discreció, la capacitat de treball i de resoldre 
conflictes i la coordinació de persones
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

9
9.30 a 12.30 h. Formació. Emprenedoria
Coneix els requisits legals i fiscals de la 
venda en línia
Regulació del negoci i el comerç electrònic
Granollers Mercat

10
9.30 a 12 h. Jornada. Empresa
Jornada Mercats Internacionals
Sessió informativa gratuïta sobre els mercats 
internacionals
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

11
9.30 a 12 h. Sessió informativa. Emprenedoria
EmprènTIC: Kit bàsic de comunicació per a 
l’emprenedoria
Coneixerem eines bàsiques de comunicació i 
màrqueting
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 15 hores. 
Empresa i emprenedoria
Transmet il·lusió al teu equip i augmenta el 
seu compromís 
Desenvolupar les habilitats de gestió dels par-
ticipants i treballar els punts febles per millorar 
l’eficiència i eficàcia de l’equip
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

9.30 a 13.30 h. Programa d’emprenedoria jove
EmprènJove: el meu negoci a Internet
Ets jove i creatiu? Tens una idea de negoci? 
Granollers Mercat

14.30 h a 16.30 h. Formació. Comerç
Aparadors que captiven mirades
Aprèn eines que millorin la imatge del teu comerç
Granollers Mercat

12
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
Com obrir una franquícia?
Amb aquest taller formatiu us aproparem a un 
model de negoci d’èxit provat i ple de noves idees
Granollers Mercat

13
9 a 14 h. Formació. Emprenedoria
Eines de finançament per projectes 
d’emprenedoria, de la inversió privada 
familiar, soci capitalista, al crowdfunding i el 
crowdlending
Saps quin és el finançament que necessites?
Granollers Mercat

16
9.30 a 12.30 h. Formació. Emprenedoria
Coneix els requisits legals i fiscals de la 
venda en línia
Granollers Mercat

17
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores. 
Empresa i emprenedoria
Aplicació del Lean a processos administratius
Millora la productivitat del departament adminis-
tratiu a través de tècniques que et permetran 
escurçar i eliminar tasques que no aporten valor 
a l’oficina
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

9.30 a 13.30 h. Formació. Emprenedoria
Els 7 hàbits de salut per l’emprenedoria 
eficaç
Granollers Mercat

18
9.30 a 13.30 h. Formació. Emprenedoria
EmprènTIC: Com vendre productes per 
Internet 
Vols vendre per Internet? Coneix què cal per estar 
present efectivament
Granollers Mercat

15.30 a 18.30 h. Jornada. Empresa
La indústria 4.0: Oportunitats tan per a grans 
empreses com per a les PIMEs
Avancem cap a una major eficiència, control i mo-
nitorització de la indústria gràcies a la digitalització
Granollers Mercat

19
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

24
9.30 a 13.30 h. Formació. Emprenedoria
Treballo a casa, com em planifico?
Eines i recursos per gaudir de la millor vessant de 
poder treballar a casa
Granollers Mercat

25
15.30 a 19.30 h. Formació. Empresa i empre-
nedoria
EmprènTIC: Introducció a Woocomerce
Treballes amb WordPress i vols incloure un e-
commerce? Woocomerce és la solució
Granollers Mercat

26
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 15 hores. 
Empresa i emprenedoria
Eines avançades d’Excel 
Conèixer totes les possibilitats que dona el progra-
ma informàtic Excel amb la finalitat d’augmentar la 
productivitat i millorar la qualitat de la feina en el 
dia a dia.
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

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

Abril 2018

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat: 93 861 47 83
Tel. Cambra de Comerç: 902 448 448 
ext. 1033
08401 Granollers

www.granollersmercat.cat
www.cambrabcn.org
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3a Marató de l’Estalvi 
Energètic: les escoles 
consoliden hàbits de 
consum responsable 
Alumnes, mestres i tota la comunitat 
educativa de l’Escola Municipal del Treball 
(EMT), el Centre Vallès i les escoles Salvador 
Espriu, Joan Solans i Granullarius s’han 
involucrat a fons a la 3a edició de la Marató 
de l’Estalvi Energètic celebrada durant el 
mes de febrer. 
L’objectiu numèric era reduir un 10 % res-
pecte de fa un any el consum d’aigua, llum i 
gas natural. Un propòsit que no s’ha assolit 
a causa de les baixes i inusuals tempera-
tures enregistrades, que han provocat una 
despesa suplementària en calefacció. 
L’objectiu pedagògic, però, s’ha aconseguit 
amb èxit: els hàbits de consum responsable 
es consoliden, després de 6 anys de treball 
en aquest àmbit. Tant és així que segons 
els impulsors de la marató –una desena 
d’ajuntaments, entre els quals el de Grano-
llers; Diputació i empresa L’Origen– a partir 
d’ara l’estalvi haurà de venir probablement 
de la millora de les instal·lacions. 
En aquest sentit, l’EMT està dissenyant 
un projecte d’estalvi energètic per al curs 
vinent i ha fet una proposta a través dels 
pressupostos participatius per instal·lar pla-
ques solars fotovoltaiques a la coberta per 
produir electricitat per a l’autoconsum.

Més de 2.400 imatges i 
documents rebuts a 
l’Arxiu Municipal

Continua oberta la convocatòria de 
l’Ajuntament de Granollers perquè un noi i 
una noia representin la ciutat al XV Congrés 
Internacional de Ciutats Educadores que es 
celebrarà a Cascais (Portugal) del 13 al 16 de 
novembre d’aquest any. L’objectiu de la inicia-
tiva és que 70 joves d’arreu del món es reunei-
xin per discutir i reflexionar sobre com es pot 

construir una ciutat educadora millor.
Les inscripcions estan obertes fins al 5 d’abril 
i es poden fer presencialment a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà o a l’equipament juvenil 
GRA. Per a més informació sobre els requisits 
i documentació necessària per presentar-se 
al procés de selecció visiteu 
www.granollers.cat o truqueu al 938426684.

Aquest 2017 l’Arxiu Municipal de Granollers ha 
rebut un total de 41 ingressos documentals: 
23 donacions i 18 cessions que daten del 1880 
al 2017. Més concretament, s’han aportat 369 
fotografies en suport paper, 1.836 imatges 
digitalitzades, 9 postals, 31 vídeos i pel·lícules, 
1 enregistrament audiovisual digitalitzat, 77 
documents sonors, 3,07 metres de documents 
(manuscrits, mecanografiats i impresos), 12 
documents digitalitzats, 45 cartells i programes 
i 10 plànols. 
Com cada any, l’Ajuntament mostra públicament 
el seu agraïment a totes les persones que han 
fet aportacions en un acte institucional.
Les donacions i cessions particulars i 
col·lectives esdevenen testimonis de la història 
de Granollers i incrementen el patrimoni local. 
Un cop descrits i classificats, els documents es 
posaran a l’abast de tothom perquè es puguin 
consultar a l’Arxiu Municipal.

Taller amb el joc Actiwat per promoure l’estalvi d’energia amb 
alumnes de l’escola Salvador Espriu, el febrer passat. 

Convocatòria 
per a joves
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Es presenta el Pla Local Antiestigma 
de Granollers

El 14 de març es va presentar el Pla Local 
Antiestigma (PLA) amb la participació de la 
Taula de Salut Mental i Addiccions de Grano-
llers i Obertament, l’associació catalana per 
a la lluita contra l’estigma en salut mental. El 
PLA té l’objectiu de canviar actituds i compor-
taments en relació a les persones que tenen un 
problema de salut mental, reduir els nivells de 
discriminació i millorar els indicadors d’inclusió 
social relatius als problemes de salut mental.

El PLA s’ha redactat durant el 2017 amb la 
participació de diversos col·lectius de persones 
afectades, familiars i serveis assistencials de 
salut mental i l’Ajuntament. Entre els seus ob-
jectius hi ha assolir la implicació de les institu-
cions i la ciutadania en la lluita contra l’estigma, 
garantir l’apoderament de les persones que 
pateixen malalties mentals, incrementar les ac-
cions de lluita contra la discriminació, i garantir 
un espai de coordinació i continuïtat del PLA. 
Per aquest any 2018 s’ha plantejat tot un seguit 
d’accions. Així, Granollers es declararà municipi 
en lluita contra l’estigma; es farà una jornada 
d’intercanvi d’experiències i un monogràfic; es 
formarà els treballadors de les biblioteques i els 
centres cívics; i es faran accions comunitàries 
com el projecte de retrats fotogràfics.

L’estigma en la salut mental

Els problemes de salut mental són més comuns 
del que pensem. Una de cada quatre persones 
n’experimenta algun al llarg de la vida, tot i que, 
a vegades passen desapercebuts davant els 
altres. D’altra banda, els problemes de salut 
mental són desconeguts i creen recel, rebuig i 
prejudicis.

El poeta i artista granollerí Jordi Pagès presenta a l’Espai d’Arts de Roca 
Umbert un projecte d’art, poesia i música sota el nom d’Abracadabra. 
Es tracta d’una finestra per mostrar propostes, algunes d’acabades i 
d’altres en procés, però totes amb l’objectiu de despertar la creativitat 
de l’espectador. Estarà oberta al públic del 12 al 15 d’abril i comptarà 
amb diverses activitat paral·leles com recitals de poesia, improvisacions 
musicals i concerts. Per inaugurar el projecte, el 12 d’abril a les 20 h, 
s’ha organitzat un Tourmixground poètic amb Núria Martinez-Vernis, 
Guim Valls i Martí Sales i una Improvisation music amb Francesc Vidal 
(saxo) i Pol Pagès (guitarra). Les activitats continuaran el dia 13 a les 
19 h amb un recital de poesia amb Núria Busquets i Judit Black; un 
concert amb Ivette Nadal i un recital de poesia amb Misael Alerm i Joan 
Gener Barbany. El dia 14, a les 19 h, Poesia fora de servei amb Blanca 
Llum Vidal, Esteve Plantada i Santi Montagud, i un concert amb Albert 
Lax. I per tancar el projecte, el dia 15 a les 12 h, matinal rAPpoètica amb 
els joves poetes del Vallès Akiara Casamiquela, Mar Montagud, Capitán 
Mr. Litro i Paula Castellsagué. El projecte es podrà veure al maig a Can 
Manyé d’Alella i al juliol al Konvent de Berga.

Podeu consultar totes les activitats a www.rocaumbert.cat

Abracadabra, projecte d’art, poesia 
i música de Jordi Pagès

Granollers 
es declararà 
municipi en 

lluita contra 
l’estigma 
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Granollers fa realitat una instal·lació permanent 
al parc de Ponent ideada per Jordi Benito

Dissabte 21 d’abril a les 12 hores s’inaugura 
al parc de Ponent la instal·lació permanent a 
partir d’una obra projectada per l’artista grano-
llerí internacional, Jordi Benito. S’està habilitant 
el parc per rebre els diferents elements que 
formen la instal·lació a l’entorn del llac del parc 
de Ponent i consta de quatre peces:

- Una estructura en forma d’infinit sobre 
l’antiga torre elèctrica, que representa 
l’energia 

- Nou blocs de granit, amb partitures de Carlos 
Santos gravades dins el llac, que simbolitzen 
la música

-  La fòrmula matemàtica d’Euler reproduïda 
amb ferro, que representa la ciència

- Un cercle dins el llac, inspirat al llac de Wann-
see, símbol de la història i la memòria

Segons Vicenç Altaió, comissari del projecte, “a 
través dels quatre elements que conformen la 
seva instal·lació: l’infinit dalt de la torre d’alta 
tensió, les nou partitures de pedra, el cercle 
dins el llac i la fórmula científica, Jordi Benito 
ens fa veure l’energia com a força transforma-
dora; la música com a llenguatge universal; la 
història com a lloc i memòria dels esdeveni-
ments i la ciència com la capacitat d’interpel·lar 
i donar resposta”.
Aquesta instal·lació artística és la culminació 
d’un projecte que va començar amb un esbós 
trobat l’any 2006 i situa a Benito de forma per-
manent i intemporal a la ciutat on va néixer i és 
fruit d’una relació constant i estreta que l’artista 
va tenir amb la seva ciutat. 

El seu projecte ens convidarà a caminar, a lle-
gir, a actuar i a fer de la conversa un art.
Un projecte que ha estat possible gràcies a la 
col·laboració i generositat de moltes persones, 
en primer lloc de la pròpia família i amics de 
l’artista. Així Vicenç Altaió ha comissariat el 
projecte, Jordi Barbany hi ha participat activa-
ment; i els alumnes de l’Institut Celestí Bellera 
de Granollers, han col·laborat en la restauració 
de materials a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, 
com també ho ha fet el Taller Ginebró de Llinars 
del Vallès. 

Jordi Benito (Granollers 1951- BCN 2008)

Artista d’art d’acció situat en el període de l’art 
conceptual. Artista d’art total amb instal·lacions 
efímeres durant els inicis de la postmodernitat. 
Benito treballa unes idees que es transformen 
en imatges. A través de la instal·lació de di-
ferents objectes de procedència diversa, ens 
parla de la relació de la identitat humana i de la 
naturalesa a través de la cultura. Benito provoca 
amb les seves instal·lacions un escenari de gran 
bellesa que ens interpel·la.

Dissabte 14 d’abril, passejades artístiques 
al parc de Ponent. Mirant Jordi Benito

Una setmana abans de la inauguració de la 
instal·lació es proposen al mateix parc de 
Ponent unes passejades artístiques pensades 
per l’artista Glòria Giménez i que ens perme-
tran conèixer els elements de l’obra de Benito. 
Aquesta acció serà oberta al públic de totes les 
edats i es desenvoluparà d’11 a 14 hores.

L’obra de Benito a través de la 
qual en sorgirà la instal·lació 
permanent al parc de Ponent
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DIVENDRES 6 D’ABRIL
Paraules sobre vidre. 
Pompeu Fabra
Del 6 al 30 d’abril 
Organitza: Gran Centre Granollers, 
Ajuntament de Granollers i Servei de 
Català de Granollers – CPNL

DIMARTS 10 D’ABRIL
Encendre la nit
Hora del conte amb Sandra Rossi
17.30 h – Biblioteca Roca Umbert
+3 anys. Aforament limitat

Escampant els versos
Cançó i poesia amb Ivette Nadal
i Joan Gener Barbany
19 h – Biblioteca Roca Umbert

DIJOUS 12 D’ABRIL
Contes i manualitats 
17.30 h – Centre Cívic Nord 
Organitza: Entre Mares

ABRACADABRA
Projecte d’art, poesia i música a 
cura de Jordi Pagès
Inauguració de l’exposició 
ABRACADABRA de Jordi Pagès 
Collage(s)
A/ Tourmixground poètic amb 
Núria Martinez-Vernis, Guim Valls 
i Martí Sales
B/ Improvisation music amb 
Francesc Vidal i Pol Pagès
20 h – Espai d’Arts. Roca Umbert

DIVENDRES 13 D’ABRIL
ABRACADABRA
Projecte d’art, poesia i música 
Recital de poesia amb A/ Núria 
Busquets i Judith Black 
B/ ConcertPoema amb Ivette Nadal 
R/ Misael Alerm i Joan Gener 
Barbany diuen poesia
19 h – Espai d’Arts. Roca Umbert

DISSABTE 14 D’ABRIL 
Passejades artístiques 
al parc de Ponent. 
Mirant Jordi Benito 
D’11 a 14 h – Parc de Ponent

ABRACADABRA 
A/ Blanca Llum Vidal, Esteve 
Plantada i Santi Montagud, 
poesia fora de servei.  
B/ in concert Albert Lax
19 h – Espai d’Arts. Roca Umbert

DIUMENGE 15 D’ABRIL
ABRACADABRA
Matinal rAPpoètica amb joves 
poetes del Vallès: Akiara 
Casamiquela, Mar Montagud, 
Capitán Mr.Litro, Paula 
Castellsagué. (coordinat per Santi 
Montagud) i fi d’ABRACADABRA
12 h – Espai d’Arts. Roca Umbert 

DILLUNS 16 D’ABRIL
Bookcrossing
Alliberament de llibres a la ciutat
Del 16 al 23 d’abril
Més informació a www.grajove.cat

DIMECRES 18 D’ABRIL
Contes al cau de l’os
Hora del conte amb Sandra Rossi
17.30 h – Biblioteca Can Pedrals
+3 anys. Aforament limitat

DIVENDRES 20 D’ABRIL
Taller de Sant Jordi!
(+3 anys)
De 17.30 a 19.30 h
La Troca. Roca Umbert
Entrada lliure. Fins a exhaurir materials

Wonderstruck
Pel·lícula basada en el llibre de 
Brian Selznick
19 i 22 h – Centre Cultural de 
Granollers
Preu: 6€
Organitza: Cineclub de l’AC

Veus de Txernòbil
Teatre
Inspirat en La pregària de 
Txernòbil de Svetlana Aleksiévitx
21 h – Llevant Teatre
Preu: 15€ (descomptes i compra 
d’entrades a escenagran.cat)

DISSABTE 21 D’ABRIL
Un dia de conte
Una jornada de contes 
adreçada als petits de la casa.
A càrrec d’Editorial Alpina
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Plaça Maluquer i Salvador
Organitza: Gran Centre Granollers 

Festa de Sant Jordi amb 
l’AV Tres Torres
18 h – Centre Cívic Jaume Oller

Més enllà dels miralls
Visites teatralitzades  
i representació de titelles
12 h – 17 h i 18.30 h  
Teatre Auditori de Granollers
Preu: 3€ 

Col·leccions! 
Laboratori de Lletres i Imatges 
amb Glòria Gorchs
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
+ 5 anys. Cal fer inscripció prèvia

XV Concurs de Narracions 
Solidàries 
Lliurament de premis
19 h – Sala Tarafa
Organitza: Mans Unides –   
Delegació del Vallès Oriental

Els Amics de les Arts
Concert
22 h – Sala de concerts NauB1
Entrades a rocaumbert.com/naub1 
Preu:22€ (20€ anticipada)

DIUMENGE 22 I  
DILLUNS 23 D’ABRIL
Fira del llibre  
i venda de roses
Inici: 22 d’abril, a les 10 h
Plaça Porxada  
i carrer Anselm Clavé

DIUMENGE 22 D’ABRIL
Trobada d’autors comarcals
D’11 a 13 h - Plaça Porxada
Col·labora: Escola Municipal 
de Música Josep Maria Ruera

Pregó de Sant Jordi 
a càrrec de Jordi Masó, 
pianista i escriptor
13 h – Plaça Porxada 

Un drac al cap
Taller familiar 
a càrrec de Can Xic
De 17 a 20 h – Plaça Porxada

Wonderstruck
Pel·lícula basada en el llibre de 
Brian Selznick
19 h – Centre Cultural de 
Granollers
Preu: 6€  
Organitza: Cineclub de l’AC

Veus de Txernòbil
Inspirat en La pregària de 
Txernòbil de Svetlana Aleksiévitx
19 h – Llevant Teatre
Preu:15€ (descomptes i compra 
d’entrades a escenagran.cat)

DILLUNS 23 D’ABRIL
Fira del llibre  
i venda de roses
Pl. Porxada i carrer Anselm Clavé

Sant Jordi amb l’AV Lledoner 
Tot el dia - Plaça de Jaume I el 
Conqueridor (plaça Lledoner) 

Sant Jordi amb l’AV de L’Hostal 
Tot el dia – davant del Centre 
Cívic Nord 

Paraula de Fabra!
Acció passavolant de carrer
De 17 a 19 h
Pl. Porxada i carrer Anselm Clavé

XX Lectura de poemes d’arreu 
del món
17 h – Carrer Corró, (pl. Sala Tarafa)
Organitza: Ateneu de Granollers

Sardanes amb la cobla Ciutat 
de Girona
18.30 h – Plaça Porxada

DIMARTS 24 D’ABRIL
Paterson
Film homenatge a les obres de 
William Carlos Williams i  
Ron Padgett
20 h – Centre Cultural de 
Granollers
Preu: 4€
Organitza: Cineclub de l’AC 

Saps que pots consultar imatges 
de Sant Jordi dels anys 70 i 80 a 
Granollers? 
arxiufotografic.granollers.cat/
fotoweb/Grid.fwx

PER L’ABRIL 
LLETRES MIL 
Sant Jordi,  
Granollers 2018

granollers.cat/santjordi

Segueix-nos a:  

Participa al concurs instagram  
#lamevaparaula

Fig.1

Llibre. m. [fig.1] 
Reunió de fulls escrits o  
impresos posats en l’ordre 
en què han d’ésser llegits, 
esp. reproducció impresa 
d’una obra en fulls de  
paper reunits per plecs  
formant un tot.

Llibreries 
i floristeries
de Granollers
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIUMENGE 1

18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb David Magen

DIMARTS 3

12 h Masia de les Tres Torres
Taller “Dones i diners”
Es repeteix tots els dt. del mes de 10 a 12 h
Inscripcions al 93 842 67 14 i a 
plaigualtat@ajuntament.granollers.cat

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Història del còmic en català” amb Jordi 
Riera

DIMECRES 4

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència. El fil de la Història... 
“Decadència política i crisi social: crisi de la 
dinastia, el Compromís de Casp, crisi econò-
mica i crisi social, guerra civil (s.XIV-XV)” 
amb Diego Valverde
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

20 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Projecte de dansa contemporània 
“Dispositivo Labranza”
Inscripcions a www.rocaumbert.com

DIJOUS 5

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència
Descobreix què passava a Granollers als 
anys 30. Es repeteix tots els dijous d’abril en 
el mateix horari. Més info i inscripcions al
93 842 67 37, arxiu@ajuntament.granollers.cat
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

DIVENDRES 6

17 h Plaça de la Porxada
Festa del voluntariat 
Org.: Punt de voluntariat

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

17.30 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Activitat familiar “Dansa i arts plàstiques” 
amb el col·lectiu Segni Mossi
Inscpripcions a www.rocaumbert.com

DIMARTS 3 D’ABRIL

Presentació de llibre
Carmen a Granollers. Ocell rebel, 
de Martí Porter editat per Editorial 
Alpina
19 h – Llibreria la Gralla
Organització: AC – Associació Cultural de 
Granollers

DIJOUS 5 D’ABRIL

Presentació de llibre
Taxi, de Carlos Zanon
19 h – Llibreria la Gralla
Organització: Editorial Alpina

Presentació de llibre
La fotografia i la mare que els va 
parir! de Jordi Ribó i Pau Farell
19.30 h – Museu de Granollers
Organització: Editorial Alpina

DISSABTE 7 D’ABRIL

Presentació de llibre
El misteri de les lletres, d’Eulàlia 
Canal i Elena Frauca
12 h– Llibreria la Gralla

DIMARTS 10 D’ABRIL

Presentació de llibre
De les gàbies als espais oberts, de 
Miquel Carandell
19.30 h– La Tela –Museu de Ciències 
Naturals
Organització: Editorial Alpina

DIMECRES 18 D’ABRIL

Presentació de llibre
La dona que no sabia plorar, de 
Gaspar Hernández
19 h – La Gralla

Presentació de llibre
Magnolia, de Marina Miralles
19.30 h – Restaurant l’Artesanal

DISSABTE 21 D’ABRIL

Signatures amb autors
Tot el dia – Lllibreria la Gralla
Consulteu autors a 
www.llibrerialagralla.cat

DIUMENGE 22 D’ABRIL

Trobada d’autors comarcals
D’11 a 13 h - Plaça Porxada
Col·labora: Escola Municipal 
de Música Josep Maria Ruera

PER L’ABRIL LLETRES MIL 
Sant Jordi, Granollers 2018

Presentacions de llibres
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17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”Reserves des d’una setmana abans
Es repeteix a les 18.30 h i els dv. 13, 20 i 27 
d’abril en el mateix horari

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura jove. Llibrepensadors 
(12-16 anys), amb Glòria Gorchs

19 h Centre Cultural
Cinema en versió orginal On Body and Soul, 
d’Ildikó Enyedi
Es repeteix a les 22 h i dg. 8 a les 19 h

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de Blaumut 

DISSABTE 7

11 h Biblioteca Can Pedrals
Taller. BiblioLab. Audiovisuals i narratives 
(+12 anys)

12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers. Especial, amb 
Jaume Arnella
Recorregut de la Corona a la Porxada

18 h Nau B1
Concert amb Macedònia

18 h La Troca. Roca Umbert
La Casa de la Festa Major 2018
Concert i ball amb Cap per Ball
Org.: Cap per Ball i l’Olla dels Pobres

18 h Museu de Granollers
Visita guiada a l’exposició “Logicobifistes 
1936. El Surrealisme com a revolució de 
l'esperit" amb Ricard Mas

19 h Nau Dents de Serra. Roca Umbert
Inauguració de La Casa de la Festa Major 
2018. Org.: L’Olla dels Pobres

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Cyrano

21 h Nau Dents de Serra. Roca Umbert
Visita nocturna a la Casa de la Festa Major
Es repeteix els dies 9, 11 i 13 a les 21 h
Org.: L’Olla dels Pobres

23 h Casino de Granollers 
Festa dels anys 80’, amb Josep Resina

DIUMENGE 8

8.30 h Plaça de la Porxada
36a Excursió Popular i Solidària de Grano-
llers. Més info i inscripcions a www.aeg.cat
Org.: AEG i Mans Unides

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Primats. La nostra petjada 
al seu món”. Reserves des de dues setmana 
abans. L’activitat es repeteix els dg. 15, 22 i 
29 en el mateix horari

La Casa de la Festa Major
La Festa Major de Granollers reviurà del 7 al 14 d’abril a la nau Dents 
de Serra de Roca Umbert amb motiu de la segona edició de La Casa de 
la Festa Major, un projecte que acollirà en una exposició temporal, tots 
els elements festius i entremesos que formen part de la Festa Major de 
Blancs i Blaus de Granollers. L’exposició ens permetrà conèixer tots la 
Festa Major, el seu origen, la competició, els diferents rituals i cerimò-
nies i tots els elements festius que en formen part com el Colom, els 
Capgrossos o els Gegants de la Ciutat. L’exposició romandrà oberta al 
públic totes les tardes i l’entrada serà gratuïta. Durant els matins La 
Casa de la Festa Major rebrà les visites dels alumnes de primer cicle de 
primària de diferents escoles de la ciutat.

Inscripcions obertes per a la 38a edició 
de la Marxa Cicloturista Internacional 
Rutes del Montseny

El diumenge 8 d’abril es fa la 
Marxa Cicloturista Internacional 
Rutes del Montseny, un esdeveni-
ment esportiu organitzat pel grup 
Ciclista de Granollers que es cele-
bra anualment des de l’any 1980. 
Es tracta d’una prova esportiva de 
bicicleta de carretera que forma 
part del calendari cicloturista de 
marxes de llarga distància de la 
Federació Catalana de Ciclisme. 
Enguany s’han dissenyat dos re-
correguts de diferent distància, de 
156 km i 106 km. 
El circuit passa pel parc del 
Montseny i està pensat per totes 
les persones del món de la bici-
cleta: tant esportistes professio-

nals com aficionats. La sortida és a les 8 h al Pavelló Tub (c. Camp de 
les Moreres, 1). Les inscripcions es poden fer a la web www.albecam.com 
fins al dia 5 d’abril.
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18 h Casino de Granollers
Ball social, amb Duo Tucan

19 h Llevant Teatre
Teatre. Cospress

DIMARTS 10

9 h GRA. Equipament juvenil
Formació i tallers. 7ª Jornada de Represen-
tants Estudiantils

11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues de 
Granollers. Es repeteix dimarts 24 d’abril en 
el mateix horari. Més info i inscripcions al
93 842 67 37, arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries
“Cumella: 4 generacions fent ceràmica”, 
amb Toni Cumella

19 h Museu de Granollers
Cicle de xerrades entorn a l’exposició Uto-
pies Persistents. Els territoris ampliats de 
l’art. Les col·leccions de Manel Clot “Carles 
Guerra: Ampliacions i expansions. El nou 
llenguatge del volum”

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars La Grande Illusion

DIMECRES 11

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada del Gra “com preparar-se una 
entrevista de feina”

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia El món d'ahir, 
de Stefan Zweig. Amb Ruth Vilar

19.30 h Can Jonch. Centre Cultura Pau
Conferència “Els quàquers, entre dos focs” 
a càrrec de Rosa Serra i Sala
Presentació a càrrec de Diego Sola

DIJOUS 12

20 h Museu de Granollers
Ponència “Rere les passes vallesanes de 
Rafael Patxot i Jubert”, amb Xavier Ciurans i 
Vinyeta Org.: AC

20.30 h Alliance Française
Inauguració de l’exposició "Incerts", foto-
grafies d'Enric Canet

DIVENDRES 13

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

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

S’ha convocat la cinquena edició de Microteatre, el concurs de guions tea-
trals breus organitzat per Roca Umbert. Fàbrica de les Arts i Arsènic, es-
pai de creació per estimular la creació escènica entre dramaturgs novells i 
joves intèrprets. En aquesta ocasió, el concurs s’adhereix a la commemo-
ració del 80è aniversari del bombardeig de Granollers, i els guions teatrals 
hauran de girar entorn de les temàtiques vinculades a la defensa dels 
drets humans, la solidaritat, la superació de les injustícies, la recuperació 
de la memòria històrica i la Guerra Civil espanyola. Podeu consultar les 
bases a les pàgines web www.rocaumbert.cat i  www.arsenicreacio.cat. Els 
impulsors obren la convocatòria als dramaturgs que s’inicien en el sector, 
i en queden exclosos els guionistes que ja s’hi dediquen professionalment. 
El jurat escollirà com a màxim quatre guions, els autors dels quals rebran 
un premi econòmic de 200 € i la posada en escena del text. El procés de 
producció es durà a terme durant el mes de setembre, sota una direcció 
professional que participarà en la tria dels actors i actrius, l’espai de la 
representació (ubicat a Roca Umbert), l’atrezzo, els assajos... La culmina-
ció serà al mes de novembre (dies 16, 17 i 18), quan es representaran els 
guions davant del públic.

Roca Umbert participa a 
la fira Arts Libris

Del 21 al 23 d’abril Roca Umbert Fàbrica de les Arts participarà a la fira 
anual Arts Libris al Centre d’Arts Santa Mònica, on posarà a la venda 
materials d’algunes exposicions produïdes a la fàbrica i també llibres 
d’artista dels residents a l’Espai d’Arts. En aquesta edició es presentarà 
el llibre Geopresències que recull el contingut d’aquesta exposició; i tam-
bé el CD d’autor de l’obra Vivaldi, Exabrupta Alabança a les 4 estacions, 
creada pel col·lectiu Ex Abrupto a la Mostra d’Art Urbà 2017. També hi 
haurà les publicacions dels artistes residents Lluis Estopiñan, Nataly 
Prada, Sylvie Bussièrs, Montse Tomas, Neus Masdeu i Pilar Rosado.

Convocada la 5a edició del concurs 
Microteatre impulsat per Arsènic i 
Roca Umbert
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18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil. Els Umpa Lumpes 
(8-9 anys) amb Pilar Llorens

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries “La 
Porxada i el seu entorn” amb Pere Diumaró

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Novel·la, Canadà, de Ri-
chard Ford. Amb Albert Rubio

19 h Museu de Granollers
Cicle de xerrades entorn a l’exposició Uto-
pies Persistents. Els territoris ampliats de 
l’art. Les col·leccions de Manel Clot. “Oriol 
Fontdevila: Subcultura i institució. Sistemes 
en fricció”

DIVENDRES 20

17 h Centre Cívic Jaume Oller
DiverDivendres. Divercrea: Taller d’estels
Activitat gratuïta per a famílies amb infants 
de 6 a 12 anys
Inscripcions al centre cívic a partir del 9/4

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica. El viurtuosisme de la flauta 
travessera

20 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica. Christian Farroni

DISSABTE 21

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

12 h Parc de Ponent
Inauguració de la instal·lació de l’obra de 
Jordi Benito

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. Es repeteix a les 17.30 h
Reserves al 93 870 96 51

17.30 h Pl. de la Porxada, Pl. de l’Església i 
Pl. Folch i Torres
Concurs [És] Música
Org.: ASGRAM i Servei de Joventut

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari abril de 2018 “Venus: la deessa de 
l’amor”. Es repeteix a les 19 h
Reserves al 93 870 96 51

19 h Centro Cultural Andaluz Granollers
Festival de danza

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

23 h Casino de Granollers 
Festa “Sevillanas-Modas” Event especial

19 h Centre Cultural
Cinema en versió orginal, Un profil pour deux 
de Stéphane Robelin
Es repeteix a les 22 h i dg. 15 a les 19 h

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

21 h Parròquia dels Frares Franciscans
Concert Solidari amb el Cor Gospel 
Montmeló
Org.: Mans Unides

DISSABTE 14

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. Shhhhhh! (0-15 mesos), amb 
Anna Farrés

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. Es repeteix a les 17.30 h i 
ds. 21 en el mateix horari

17 h Centre Cívic Nord
Taller de danses Irlandeses
Més info i inscripcions a info@passaltpas.cat 

18 h La Troca. Roca Umbert
Taula rodona “Gegants: present i futur”
Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos de 
Granollers

18 h Plaça de la Porxada
Esbartiada. Ballada de tots els grups de 
l’Esbart
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera infantil “Plou Foc”. Amb les Veus- 
Cor Infantil Amics de la unió, Orquestra de 
Cambra de Granollers, Petits Cantors Amics 
de la Unió i Cor de l’Escola de Ponent

20 h Museu de Granollers
Inauguració i presentació de l’exposició 
“Projecte Womart” de Mònica Rikic

20.30 h GRA. Equipament juvenil
Magretinya 2018. Concert amb Magret De 
Paco i PERRØ. Tot seguit ruta festiva fins al 
Hatman’s. 
Org.: Magret de Paco
Col·l.: Servei de Joventut

22 h Nau B1
Concert amb La Iaia i Lausana

23 h Casino de Granollers 
Festa de Country

DIUMENGE 15

10 h Plaça de la Corona
Pedalada de Llevant a Ponent
Més informació www.granollerspedala.cat

11 h Museu de Granollers
Itinerari de  ciutat “Palou. Paisatge rural, 
paisatge cultural”

12.30 h Sala Francesc Tarafa
Trobada de corals adultes. Amb la Coral El 
Circol de Badalona, el grup vocal Interludi 
de Granollers  i la Coral Art-9 de Granollers 
Org.: Coral ART-9

18 h Casino de Granollers 
Ball Social amb Choffers

DILLUNS 16

16 h Centres Cívics de Granollers
Inici inscripcions Viu la Primavera

18 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Les tertúlies de l’Arxiu "Anècdotes i records 
del carrer Girona"

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Llegir el teatre “Que reben-
tin els actors”, amb Francesc Viñas

DIMARTS 17

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries. 
Celebració del 25è aniversari de les Aules 
Universitàries de Granollers. Òpera Rossini, 
amb Joan Vives

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició "L’ànima dels 
informatius de TV3"de Jordi Ribó

19 h Centre Cívic Nord
Xerrada sobre alimentació i nutrició
Org.: AV Lledoner

19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Descobrint els clàssics 

DIMECRES 18

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. Shhhhhh! (0-15 mesos) amb 
Anna Farrés

18.30 Centre Cívic Can Bassa
Xerrada “Organització d’activitats: 
assegurances i altres obligacions legals que 
cal conèixer”

19 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Xerrada “Josep Tarradellas. Més de 70 anys 
de servei a Catalunya” amb Montserrat Ca-
talan Org.: Fundació Cultura de Pau
Col·l.: Can Jonch. Centre de Cultura de Pau

DIJOUS 19

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil. Família Melops 
(6-7 anys), amb Pilar Llorens
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DIUMENGE 22

13.30 h Centro Cultural Andaluz Granollers
Dinar i jocs

17 h Museu de Granollers
Concert Primavera del piano, amb els 
alumnes de piano i violí de l'Aula de Música 
l'Orquestra

18 h Casino de Granollers 
Ball Social, amb Tovares

18.15 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Persentació de l'espectacle 
Ballet de Catalunya

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Ballet de Catalunya

19 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Conversa amb la compan-
yia de Ballet de Catalunya

DIMARTS 24

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

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

18.30 Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Paranys i subtileses de la llengua Catalana” 
amb Jordi Sedó

19 h Museu de Granollers
Cicle de xerrades entorn a l’exposició 
Utopies Persistents. Els territoris ampliats 
de l’art. Les col·leccions de Manel Clot. 
“Cristina Masanés: La connivència lectora de 
l’espectador. Textos, artistes i obres”

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica “Ètica en l’època 
de la post veritat. Credibilitat en els mitjans 
de comunicació” 
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

DIMECRES 25

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. I Don’t Want To Go To Bed 
(+4 anys) Col·l.: Cambridge School

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. La lluna a la finestra (16-36 
mesos), amb Sherezade Bardaji

DIJOUS 26

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! (8-12 anys)
Col·l.: Cambridge School

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “La meditación como herra-
mienta para simplificar nuestras vidas”, amb 
Jorge Larruy

DIVENDRES 27

19 h Centre Cultural
Cinema en versió orginal, The Sense of an 
Ending, de Ritesh BatraVersió 
Es repeteix a les 22 h i dg. 28 a les 19 h

21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit: monòleg David  Barragán

DISSABTE 28

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda Minimúsics (16-36 mesos), 
amb Albada Blay

12 h Plaça de la Porxada
Feria de Abril, durant tot el dia
Org.: Centro Cultural Andaluz Granollers

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

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Moby Dick

23 h Casino de Granollers 
Festa de Salsa i Bachata

DIUMENGE 29

10 h Plaça Jaume I
VI Pedalada popular amb bicicleta
Org.: AV Lledoner

13.30 h Centro Cultural Andaluz Granollers
Dinar i jocs 

18 h Casino de Granollers 
Ball Social, amb Duo Dava

19 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. El meu nom és Hor

20 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Conversa amb la compan-
yia de El meu nom és Hor

DILLUNS 30

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Literatura i arts. El doctor 
Glas, de Hjalmar Söderberg + Gertrud, de 
Carl Theodor Dreyer. Amb Francesc Viñas
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Carrer Girona, de la via a l’asfalt”
Fins al 25 de maig

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs
Exposició permanent
“Utopies persistents” Col·lecció d’art 
contemporani del Museu de Granollers 
Exposició de llarga durada
“Logicofobistes. 1936 El surrealisme com 
a revolució de l’esperit”
Fins al 29 d’abril
“Projecte Womart” de Mònica Rikic
Del 5 al 29 d’abril

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
Fins al 8 de juliol
“Escarabats”
Fins al 8 de juliol
 “Primats. La nostra petjada al seu món” 
Fins al 29 d’abril
“Univers up to date – L’univers al 
dia”dels alumnes de 1r d’ESO de l’INS 
Marta Estrada
Fins al 22 d’abril

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
La carbassa, la poma i el pèsol, tres 
vegetals... molt femenins!
Fins al 13 d’abril 

AB GALERIA D’ART
“Temps de meditació” de Josep Uclés, 
Alberto Laporta, Francesc Serra, Antoni 
Clavé i Jaume Muxart

LLIBRERIA LA GRALLA
Exposició de pintura de Blanca Gibert
Fins al 10 d’abril
“L’ànima dels informatius de TV3” de 
Jordi Ribó
Del 17 al 29 d’abril

ALIANCE FRANÇAISE
“Incerts” d’Enric Canet
Del 12 d’abril al 30 de juny

CAN JONCH. CENTRE CULTURA PER LA 
PAU
“Like, una selva com la teva” de Iván-
Oliver AP. El manual per al tràfic de 
persones a través de Facebook 
Del 17 d’abril al 3 de maig

EL MIRALLET
Exposició de l’obra de l’artista Ferran 
Sedó
Fins al 7 de maig

El Rengle no es fa responsable dels canvis, ajor-
naments o anul·lacions que pugui haver-hi en les 
activitats que apareixen anunciades a l’agenda. Si 
voleu difondre-hi les activitats de la vostra entitat 

o establiment, envieu-nos-en la informació 15 
dies abans del mes anterior que se celebri a: 

elrengle@ajuntament.granollers.cat



Joan, la vostra relació amb el poble sahrauí 
comença l’estiu de 2004 quan amb la teva dona, 
Sílvia Grivé, acolliu un infant dels campaments. 
Joan Ginjaume. A través d’uns amics de 
Cardedeu, sabem de les colònies d’estiu de nens 
sahrauís i n’acollim un, en Said, que llavors tenia 
7 anys i va poder venir 5 estius seguits. Va ser una 
experiència molt bona. Era un nen reservat, 
la comunicació era difícil i tenia problemes de sa-
lut: un braç mal soldat que s’havia trencat de petit. 
Aquí es va recuperar. La primavera de 2005 el vam 
anar a visitar: volíem conèixer la seva família, el 
lloc on vivien i portar-los coses que necessitaven.

Des de llavors, el campament de Smara, on 
viuen ells, ha canviat molt.
J.G. Res a veure a com és ara. Allà totes les famílies 
són molt pobres i tenir un fill que vingui a 
Espanya a passar l’estiu significa rebre una ajuda 
de la família acollidora. Tot i que no tenen gran 
cosa, han millorat. No hi havia telèfon, ara sí, i des 
de fa un any tenen electricitat. L’aigua els la porten 
en un camió cisterna i es guarda en uns dipòsits 
que ara són de lona i la mantenen més transparent 
que abans, que eren de ferro rovellat. Les dutxes 
són una galleda i el lavabo, una letrina. 

El 2007 teniu notícies de la Sahara Marathon i 
decidiu participar-hi l’any següent. 

 
Al febrer es va celebrar la 18a Sahara 
Marathon, un esdeveniment esportiu 
de solidaritat amb el poble sahrauí. 
Una edició al voltant del número 42: 
els quilòmetres de la marató són 
els anys que els sahrauís porten als 
campaments de refugiats prop de 
Tindouf (Algèria), lluny de la seva 
terra, el Sàhara Occidental, ocupat pel 
Marroc des que Espanya va abandonar 
la colònia el 1976. Joan Ginjaume i 
Glòria Carrasco formen part d’un grup 
de granollerins que corren a la marató 
i porten material al campament de 
Smara, on 70.000 sahrauins viuen en 
dures condicions al mig del desert. 

J. G. Sí, nosaltres som corredors i decidim parti-
cipar-hi amb un grup d’amics. Això ens permet 
portar un volum important de material, 35 k per 
cap, prop de 900 k entre les 26 persones de 
Granollers i la comarca que hi hem anat aquest 
febrer. La cursa és un al·licient més, però no és el 
principal del viatge. 

Quina és la finalitat de la Marató del Sàhara? 
J.G. Té dos objectius: donar a conèixer al món el 
perquè de l’existència dels campaments de refu-
giats i que les famílies –que viuen de l’ajuda inter-
nacional– puguin rebre una ajuda extra. Del que 
es paga pel dorsal, una part és per a les famílies 
que allotgen els corredors en haimes particulars, 
perquè no hi ha hotels, ni pensions; i una altra 
part, es destina a projectes per als campaments. 

Aquest febrer se n’ha celebrat la 18a edició i ha 
coincidit amb els 42 anys que fa que existeixen 
els campaments de refugiats.
Glòria Carrasco. Hi han participat unes 400 
persones d’arreu del món, que poden escollir 
entre 4 modalitats: marató, mitja marató,10 km i 
5 km. Està molt ben organitzada. Els sahrauís no 
la fan: resulta difícil entrenar allà, amb la calor i 
la pols de la sorra, que provoca molts problemes 
respiratoris i als ulls. Aquest any per primer cop 
l’ha guanyada un sahrauí que viu a Espanya.

ENTREVISTA A

 “La marató 
ens permet 

portar un volum 
important de 

material, 
900 kg entre les 
26 persones de 
Granollers i la 

comarca que hi 
hem anat aquest 

febrer”

Joan Ginjaume i Glòria Carrasco
participants a la 18a marató solidària del Sàhara
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 “Els sahrauins diuen que nosaltres tenim el rellotge, 
però que ells tenen el temps” 

Un dels altres incentius és poder conviure amb 
les famílies...
G.C. Tot el grup que hi anem ens allotgem cada 
any amb la família d’en Said, a la mateixa haima. 
Els portem molt material que necessiten: men-
jar –perquè no passen gana però hi ha molt poca 
varietat–, coses per a l’escola (llibretes, contes, 
llibres) i material hospitalari (guants, vies, gases). 
Aquest any n’hi hem dut més que mai. 
J.G. Quan som allà, és com si fóssim de la família. 
Xerrem molt i fem visites a l’escola i a l’hospital, 
per portar-hi el material. Si no corréssim la cursa, 
no passaria res.
G.C. De fet, jo no la faig. Faig suport, fotos...
Coses que aquí no valorem, allà són molt 
preuades. Una llibreta, per exemple, la regalen al 
millor mestre com a premi a final de curs. Tenen 
molt poc i el que tenen està molt atrotinat.

Esteu allà cinc dies, però la vivència perdura. 
G.C. Primer no saps gaire on vas, arribes i 
t’adones que allà tots els problemes que tens aquí 
desapareixen, desconnectes de tot. Et trobes en 
un món del tot diferent, amb gent molt generosa, 
materialment i pel que fa al temps. Encara que t’hi 
entenguis poc –els joves aprenen espanyol, amb 
els grans és més difícil– crees un vincle molt fort. 
Durant l’any seguim en contacte per Whatsapp.

Com veuen el futur?
G.C. Hi ha molta gent nascuda allà que només 
coneix els campaments, si de nens no han vingut 
aquí de vacances. És la seva vida. El mòbil –la gent 
els en porten– els connecta amb el món i saben 

què hi ha més enllà, però és molt difícil sortir dels 
campaments, sense recursos econòmics. Hi ha 
gent trista: després dels estudis, hi ha poc a fer. 
Hi ha feina de professor, infermer, treballador 
municipal, perruquer…, poca cosa més. 

Què fan els joves quan acaben l’escola? 
G.C. Els nois, de manera puntual, feines de cons-
trucció i mecànica. Molts treballen pel Front Po-
lisario, alguns mesos intermitents: per dos mesos 
poden cobrar 20 euros. Sempre hi ha tropes al 
mur de 3.000 km construït pel Marroc que va de 
punta a punta del Sàhara Occidental. I les noies, 
algunes fan de mestres o treballen a l’ajuntament. 

Veieu solució a la seva reivindicació?
J. G. Sincerament…, no en veig. Per als nens i 
joves, allò és casa seva. A l’escola els ensenyen que 
han de recuperar la seva terra. Quan érem allà es 
va produir una notícia important [sentència del 
Tribunal de Justícia de la UE sobre l’acord de 
pesca entre la UE i el Marroc]. Són petits passos. 
Però el Marroc no vol deixar-se perdre el Sàhara 
Occidental, ric en pesca i mines de fosfat. 

Alguns dels nens i nenes dels campaments que 
han passat estius aquí s’han quedat...
J.G. Al Said li vam donar l’oportunitat de quedar-
se aquí, però no va voler. 
G. G. Ells fan molta vida de cara enfora, amb 
visites contínues, tot el dia estan envoltats de gent. 
Aquí se senten com atrapats, cadascú a casa seva. 
Ells no programen tant les coses. Diuen que nosal-
tres tenim el rellotge, però ells, el temps.

“Quan som allà, 
és com si fóssim 

de la família. 
Xerrem molt 
i fem visites 

a l’escola i 
l’hospital; si 

no corréssim 
la cursa, no 

passaria res” 

D’esquerra a dreta, diferents 
moments de la Marató del 
Sàhara 2018: participant a la 
cursa, els corredors i corredo-
res mostrant el dorsal i dones 
sahrauines cuinant un àpat per 
als seus amfitrions vallesans.
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Els grups municipals opinen

El sud de Granollers, 
el pati de darrere?

Els barris del sud de Granollers que-
den separats per una ferida immensa, 
la ronda Sud. Un tall que condemna 
banda i banda a soroll i contaminació. El 
Govern no pot seguir de braços plegats, 
és urgent pacificar el trànsit i recuperar 
l’espai per a la ciutat.
I més avall, a Palou, la política del PSC 
encara és més erràtica, destruint amb 
la mà dreta, tot allò que teòricament 
defensa amb l’esquerra. El mateix govern 
que fa propaganda d’ajuts i subvencions 
als productes de Palou, el darrer reduc-
te on la gent de Granollers pot passejar 
entre camps i prats, el pulmó verd més 
gran de la ciutat, s’esforça per maqui-
llar els efectes que està tenint i tindrà 
en la gent, en la natura i en el paisatge 
els projectes urbanístics que ell ma-
teix impulsa i promou. La invasió de 
les vores del Congost amb més ciment, 
aparcaments, cotxes i carreteres, expan-
dint contaminació atmosfèrica i acústica, 
destruint l’àmbit rural, posant a disposi-
ció d’especuladors un dels nostres darrers 
espais naturals. 
Podem intuir com serà el sud de la ciu-
tat si els projectes planificats prosperen. 
L’ampliació del Circuit de Catalunya, 
més curses, més soroll, més trànsit, més 
ocupació, un nou circuit, bars, disco-
teques, hotels i centres comercials; la 
construcció d’un nou estadi de futbol 
amb aparcament inclòs, en una zona que 
com hem denunciat està exposada a un 
risc químic elevat. L’autovia interpolar, 
més camions de pas.
Ningú no pot negar que si es fa el que 
està projectat ofegaran Palou entre formi-
gó i asfalt. Totes aquestes serien activitats 
molestes i sorolloses per a qualsevol altre 
punt de la ciutat, però tenen cabuda en 
una àrea que és tractada com el pati del 
darrere. Palou, Can Bassa i Tres Torres, 
afectats avui per l’impacte de la ronda 
Sud, patiran directament els efectes de 
l’augment del pas de cotxes pels seus 
carrers principals.

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

La nostra proposta de tenir espais sense fum 
es va aprovar per unanimitat el passat ple del 
02/2018. Entorns sense fum serà aviat una 
realitat. Estem molt contents de poder aportar 
el nostre granet de sorra des de l’oposició per 
millorar la ciutat. 

Què són els entorns sense fum? 
Són espais on la llei actual no hi prohibeix 
fumar, però en els quals, a través d’un acord 
majoritari de la comunitat educativa, esportiva 
i cultural, es vetlla perquè no s’hi fumi, per-
què són freqüentats per infants i adolescents. 
S’hi poden adherir les escoles, els centres 
esportius, les biblioteques, els centres cívics o 
els esplais, entre d’altres.

Models educatius de referència
Els infants i adolescents es fixen en les actituds 
i comportaments dels seus pares i mares, 
mestres, monitors i monitores, etc. perquè 
són els seus models educatius de referència 
per construir els seus propis valors, actituds 
i normes. Veure fumar serveix de modelatge 
d’una conducta no saludable.

El fum de segona mà
També anomenat fum ambiental del tabac. És 
la barreja produïda pel fum que exhalen les 
persones que fumen i el fum que produeix 
la combustió passiva de la cigarreta. És molt 
tòxic perquè conté components molt irritants 
per al sistema respiratori i cancerígens.
En els infants el fum del tabac és més nociu 
perquè tenen una freqüència respiratòria més 
elevada
que els adults i això fa que els entrin més 
compostos químics tòxics, a part que la im-
maduresa pròpia dels seus òrgans els fa més 
sensibles. 

Amb visió de futur
- Infància i adolescència sense fum
- Persones amb més bona salut
- Promoció d’espais públics oberts, exteriors, 
sense fum, sense persones fumant en els 
entorns habituals de joves i nens
- Reducció de la probabilitat de patir malalties 
respiratòries
- Menys risc d’infeccions d’oïda
- Menys probabilitat que en un futur siguin 
persones fumadores.

#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

Ronda Sur: 
no podemos esperar más

Ya son muchos los años que los vecinos de 
la Ronda Sur llevan padeciendo la contamina-
ción acústica y medioambiental de un tráfico 
desmesurado. Es incontable la gran cantidad 
de vehículos y camiones de alto tonelaje que 
atraviesan diariamente esta vía de conexión 
gratuita entre la C-17, C-60 y la C-35. In-
cluso, no son pocos los camiones que pasan 
cargados con materiales peligrosos, con el 
grave riesgo que esto conlleva.
Está sobradamente comprobado que el ruido 
excesivo afecta negativamente a la salud de 
las personas, mina paulatinamente su nivel 
de concentración e incide en la capacidad de 
aprendizaje de los estudiantes. El ruido crea 
ansiedad, insomnio y enfermedad. Al ruido 
hay que sumar la contaminación medioam-
biental, la gran cantidad de partículas 
cancerígenas que se escapan por los tubos de 
escape y van a parar a los pulmones de las 
personas.
¿Y la seguridad? A todo lo anteriormente 
expuesto se añade la temeridad de muchos 
que pasan a toda prisa creyendo que se 
encuentran tal vez en un tramo de autopista. 
No podemos permitir que madres y padres 
con carrito, niños o personas con movilidad 
reducida sigan cruzando con ansiedad los 
pasos de peatones de esta ronda que se ha 
convertido en un padecimiento colectivo. Un 
infierno que envuelve a viviendas, escuelas y 
guarderías. Intolerable.
Pero, esto no es un problema de un barrio, 
de un área concreta de Granollers. La Ronda 
Sur somos todos. Porque la contaminación 
la respiramos todos, pero, sobre todo, porque 
no podemos dejar a su suerte a nuestros veci-
nos. Ciutadans Granollers se pone a dispo-
sición de los vecinos y de todos los partidos 
políticos, sea cual sea su color ideológico, 
para hacer piña y trabajar conjuntamente 
en la búsqueda de soluciones. No podemos 
esperar más. 
Soterramiento, semáforos con mayor tiempo 
para los peatones, medidas disuasorias para 
controlar la velocidad, restringir el paso de 
vehículos de gran tonelaje, suprimir el peaje 
de la AP-7, asfalto sonoreductor, etc. Estudie-
mos qué medidas son viables y trabajemos 
juntos: partidos políticos, plataforma, asocia-
ciones de vecinos y equipo de gobierno, para 
exigir a la Generalitat con una sola voz que 
las haga posibles. 
No dudamos que una mejor calidad de vida 
para los vecinos de la Ronda Sur repercutirá 
en el bienestar de toda la ciudad.

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

Entorns sense fum

Crida-CUPPP Cs
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El Sistema Públic de Pensions constitueix la política 
pública amb més capacitat de redistribució i reduc-
ció de les desigualtats.
Les polítiques del PP amb el suport de Ciutadans 
representen una seriosa amenaça per al sistema 
públic de pensions. Amb les seves polítiques 
d’ocupació, el Govern de Rajoy ha posat en perill la 
sostenibilitat econòmica de les pensions, que han 
entrat en un període de dèficits constants i crei-
xents; i amb el nou mecanisme de revaloració, que 
es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor 
de sostenibilitat, que ajusta l’import de la pensió 
en funció de l’esperança de vida, es condemna els 
pensionistes a un progressiu empobriment. 
Els resultats d’aquesta política estan a la vista: pro-
gressiva pèrdua de poder adquisitiu de les pensions, 
sensació d’incertesa en els actuals jubilats sobre si 
l’Estat serà capaç de pagar les seves pensions en els 
pròxims anys, sentiment d’injustícia en aquells que 
contribueixen al sistema però dubten que aquest els 
pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 
10 o 20 anys vista, i desesperança gairebé absoluta 
per part de la joventut en el fet que algun dia pu-
guin contribuir i ser protegits pel sistema.
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions 
sotmetent el Fons de Reserva de la Seguretat Social a 
un espoli permanent.
El dèficit ha estat compensat per retirades massives 
del Fons de Reserva que ha passat de disposar de 
66.815 milions d’euros a finals de 2011, als actuals 
8.095 milions d’euros. 
El Fons de Reserva, dut a terme pels governs 
socialistes, estava previst per ser usat quan sorgissin 
les majors tensions generacionals sobre el sistema, 
entorn de l’any 2023. Si no hagués estat utilitzat, el 
Fons tindria avui més de 90.000 milions.
Aquest escenari posa en risc la situació financera de 
la Seguretat Social i en conseqüència, la garantia no 
només de les pensions actuals. sinó també, i espe-
cialment, de les pensions futures. És imprescindible 
adoptar mesures que donin estabilitat al sistema.
Al PSC considerem que el dret a les pensions i 
l’accés al Sistema de Seguretat Social s’ha de con-
siderar un dret constitucional.
Proposem derogar tots els canvis legals introduïts al 
llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació de la 
jubilació anticipada, la Llei reguladora del Factor de 
Sostenibilitat que reduirà les pensions de jubilació 
a partir del dia 1 de gener de 2019 i de l’Índex de 
Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat 
Social. 
Garantir el poder adquisitiu de les pensions, 
recuperant-ne l’actualització d’acord amb l’IPC.
Incrementar els ingressos del sistema amb ingressos 
procedents d’impostos com ara nous impostos 
extraordinaris a la banca i a les transaccions finan-
ceres. Pensem que si tota la societat espanyola ha 
contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest 
impost ha de servir per contribuir al rescat del 
sistema públic de pensions. 
Recuperar la iniciativa socialista d’incrementar la 
pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no 
rebin una altra pensió pública fins a assolir el 60% 
de la base reguladora, mesura que afecta de manera 

majoritària les dones.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Quan escrivim aquestes ratlles, tot just 
rebem dues notícies: la fiscalia demana
llibertat sota fiança de 100.000 € per al 
conseller d’interior Joaquim Forn, i Jordi
Sànchez ofereix renunciar a la seva acta de 
diputat per tal de poder gaudir de la
llibertat de què va ser privat ja fa més de 5 
mesos.
“És vostè independentista?” és una de les 
preguntes que les diferents persones
investigades pel referèndum de l’1 
d’octubre han hagut de sentir del jutge. Si 
no fos
perquè, davant l’aniquilació total de la sepa-
ració de poders a l’Estat espanyol,
col·lectivament hem perdut la noció del 
que és admissible en una democràcia
madura, aquesta pregunta ens hauria de 
posar els pèls de punta.
Demanar a algú per la seva ideologia per 
fonamentar una acusació penal o per
mantenir una situació de presó preventiva 
és reconèixer, de manera implícita, que a
Espanya existeixen els presos polítics. És a 
dir: hi ha gent empresonada per la seva
ideologia. La gravetat d’aquest fet, al segle 
XXI, és insòlita. Si no ho denunciem de
manera contundent, en patirem les conse-
qüències com a societat en forma de
regressió dels nostres drets individuals i 
col·lectius.
Si a més a més, hi sumem que la causa 
d’estar pres és pertànyer a una causa -la de
la independència de Catalunya- que s’ha 
expressat sempre en termes radicalment
pacífics i democràtics, l’aberració s’eleva a 
l’enèsima potència. I més si es té en
compte que el govern de l’Estat ha arribat a 
negociar amb una banda terrorista, i
que condemnats per terrorisme d’estat –el 
GAL– han estat indultats tan ràpid que han
passat en presó menys temps del que ja 
porten Sànchez, Cuixart, Junqueras o
Forn. Repetim: condemnats pel GAL van 
estar menys temps a presó amb sentència
en ferm que aquells que han liderat un 
moviment pacífic i democràtic.
Estem disposats a debatre políticament, en 
termes de normalitat, qualsevol
plantejament que es faci des del pacifisme i 
la democràcia. Però ni un pas enrere a
l’hora d’exigir llibertat per als presos polí-
tics, ja!

Àlex Sastre
Portaveu del PDeCAT-Demòcrates

L’any 2014, ERC-AG va decidir que el 
seu candidat o candidata a l’alcaldia 
s’elegiria a través d’unes eleccions 
primàries totalment obertes a la 
ciutadania. Es tractava d’una inicia-
tiva totalment inèdita a la ciutat i en 
l’àmbit polític del país, que va tenir 
un gran èxit: dues candidatures (una 
d’independent i una altra de militància) i 
quasi 500 vots de granollerins i grano-
llerines que van voler donar suport a 
l’elecció.
Amb les properes eleccions municipals 
a l’horitzó –falta poc més d’un any–, ens 
tornem a posar a treballar en l’elecció 
de la persona que encapçalarà la nostra 
llista i, igual que l’any 2014, hem optat 
per fer partícip tot Granollers en aquest 
procés.
El model de primàries obertes d’ERC-
AG seguirà sent el mateix: tota la 
ciutadania adulta de Granollers pot 
presentar-hi candidatura i tothom hi 
podrà votar. És un procés d’elecció 
totalment obert i transparent, amb un 
reglament públic i amb un rigor total. 
Volem que tothom hi participi, indepen-
dentment del que pensi o de qui voti a 
les eleccions. L’objectiu és l’obertura i 
exposició a la ciutat d’un projecte amb 
voluntat d’aglutinar moltes sensibilitats 
de Granollers des de l’òptica del repu-
blicanisme i d’una esquerra constructi-
va i transformadora.
Aspirem a construir una idea de ciutat 
que sigui una alternativa a la monotonia 
i a l’estancament que pateix el govern 
de Mayoral, actualment cansat i esgotat 
d’idees que renovin i dinamitzin Grano-
llers. És per això que obrim a tothom 
l’elecció de la persona candidata; volem 
que la ciutadania de Granollers participi 
en aquest projecte des de l’inici, amb 
diversitat d’opinió i un debat plural i 
transversal.
La República Catalana vol fundar-se so-
bre una sèrie de valors democràtics que 
l’Estat espanyol ha demostrat no tenir i, 
des dels municipis, tenim l’oportunitat 
d’avançar cap a la conquesta d’aquests 
drets. És per això que fem una crida 
perquè el màxim nombre de persones 
participi a les eleccions primàries ober-
tes d’ERC-AG el proper 5 de maig.
Vota, actua, construïm.

Grup Municipal d’ERC-Acció Granollers
www.pensemgranollers.cat

Pensions dignes #LlibertatPresosPolítics
Primàries obertes a 
tothom: tornem-hi

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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Tota la informació a  
granollers.cat/santjordi

Segueix-nos a  

Participa al concurs Instagram  
#lamevaparaula

Fig.6

Rosa. [Fig.6] 
f. [LC][AGA] [BOS]

Flor de roser. 
Rosa boscana, 
salvatge. Rosa 
de cent fulles. 
Rosa blanca. 
Rosa te. Rosa vera. 
Un pom de roses. 
Aigua de roses. 
Essència de roses. 
Fresc com un rosa.
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LLETRES MIL. 
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Granollers 
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