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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 

Fotografia portada: Els Capgrossos de Granollers durant la cercavila 
de la Festa Major de Blancs i Blaus. Fotografia: Toni Torrillas.
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Joan Castan
> Dirigeix Coty Spain Granollers 

des de fa 9 anys
> La planta granollerina té 874 

treballadors i la previsió és 
arribar al miler

> El del polígon Congost és un dels 
hubs de producció i exportació 
més importants del món, amb 
marques conegudes com Calvin 
Klein, Hugo Boss, Chloé, Rimmel 
o Astor 

2

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JULIOL-AGOST DE 2018



Del 25 d’agost al 2 de 
setembre és Festa Major

“Quan l’estiu s’acaba i s’acosta anar a currar Granollers fa festa i 
no pensa en l’endemà.” D’aquesta manera comença La Guimbada,
la cançó de la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers, que 
enguany se celebra del 25 d’agost al 2 de setembre. 
La Comissió de Festa Major treballa incansablement 365 dies a 
l’any perquè en 9 dies Granollers visqui en blanc i blau. A hores 
d’ara ja està preparada la programació i la imatge d’aquesta edi-
ció, que es presentarà el 23 de juliol a Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts. 
Fa 35 anys que Blancs i Blaus treballen junts per fer una festa 
amb identitat pròpia. Dos colors, dos sentiments, dues forces, 
dues colles i una ciutat. 

Visca els Blancs! 
Visca els Blaus!
Visca la Festa Major de Granollers!

Trobareu tota la informació: www.granollers.cat/festamajor

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JULIOL-AGOST DE 2018

Es compleixen 
60 anys d’esplai 
a Granollers. 
L’aniversari és 
de Colònies Sant 
Esteve i de l’Agrupament Escolta i Guia 
Sant Esteve, entitats d’educació en el 
lleure. Les Colònies van néixer el 1958 
dins l’escola de l’escolania creada per 
mossèn Campo, aleshores rector de la 
parròquia de Sant Esteve. L’Agrupament Escolta i Guia Sant 
Esteve va ser fundada per l’escolapi Rafel Oller. Ambdues 
entitats han contribuït a l’educació de diverses generacions 
de granollerins i granollerines estimulant valors com el com-
promís, l’amistat, la lleialtat, l’amor a la natura, la llibertat, el 
treball en equip i l’afirmació de la llengua i del país.

FOTOGRAFIA DE 1960-61, DEL DVD 
L’ESCOLTISME A GRANOLLERS, 1958-1969

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 30 de juny
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h 
C. Travesseres, Santa Elisabet i Corró

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 30 de juny; 7, 14, 21 i 28 de juliol 
4, 11, 18 i 25 d’agost; 1 de setembre 
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 30 de juny; 7, 14, 21 i 28 de juliol
4, 11, 18 i 25 d’agost; 1 de setembre  
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters,  
artesans i col·leccionistes)
Dissabte 30 de juny; 7, 14, 21 i 28 de juliol; 
4, 11, 18 i 25 d’agost; 1 de setembre  
De 9 a 14 h. Parc Firal

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 30 de juny; 7, 14, 21 i 28 de juliol
4, 11 i 18 d’agost 
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

FIRA DEL DISC
Dies 6 i 7 de juliol
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

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

LLOTJA DEL DISSENY. EXÓTICO
Dissabte 7 de juliol
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 8 de juliol i 12 d’agost
Matí, c. Rafael de Casanova, pg. del parc de 
Ponent

FIRA D’ARTESANS
Divendres 13 i 27 de juliol; 24 d’agost
Tot el dia. Plaça de la Corona

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 14 de juliol
Matí, c. d’Esteve Terrades

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 28 de juliol i 18 d’agost
Tot el dia. Pl. Maluquer i Salvador

60
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REPORTATGE

Granollers tindrà dues xarxes de calor 
de biomassa per escalfar 12 equipaments

L’Assemblea General de Nacions 
Unides va aprovar una agenda 
global que marca els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 
per als propers anys. Aquest nou 
marc mundial pretén redirigir la 
humanitat cap a una via sostenible. 
Els governs, també els municipals, 
han de tirar endavant polítiques 
que contribueixin a assolir aquests 
objectius, entre els quals garantir 
l’accés a energies renovables i 
combatre el canvi climàtic. En aquest 
reportatge s’expliquen algunes 
iniciatives municipals que segueixen 
aquesta direcció.

en bona part, de la contaminació atmosfèri-
ca. Aquest canvi comportarà resultats a curt 
termini: estalvi energètic (152.417 kWh/any) i 
econòmic (40.352 eur/any), ja que el preu de la 
biomassa és més barat que el del gas natural; i 
estalvi d’emissions de GEH (330 Tn CO2eq/any). 
També es redueix la dependència energètica 
dels combustibles fòssils, sovint importats.

Menys emissió de partícules

Com a tota instal·lació de combustió tèrmica, 
les calderes de biomassa emeten fums que po-
den contenir CO, CO2 i partícules. L’Ajuntament, 
conscient de formar part de la zona 2 d’especial 
protecció de l’ambient atmosfèric per NOx 
i partícules (PM10) del Pla d’Actuació per la 
Millora de la Qualitat de l’Aire, estableix com 
a requisit en el projecte i en l’execució que les 
emissions de PM10 de les calderes de biomassa 
a instal·lar siguin inferiors a 40mg/m3, d’acord 
amb la Directiva Europea 2015/2193 sobre la 
limitació d’emissions a l’atmosfera de deter-
minats agents contaminants procedents de les 
instal·lacions de combustió mitjanes.
Per finançar dues de les xarxes de calor 
l’Ajuntament demanarà fons europeus FEDER i 
per a la tercera també ha sol·licitat finançament 
a la Diputació de Barcelona.
La proposta a presentar a la convocatòria 
d’ajudes europees inclou l’elaboració d’una 

L’Ajuntament treballa des de fa mesos en un 
seguit d’accions destinades a l’adaptació de la 
ciutat al canvi climàtic. Entre aquestes me-
sures destaca la propera construcció de dues 
xarxes de calor alimentades amb biomassa 
(font d’energia d’origen vegetal) que escalfaran 
12 equipaments municipals. Una de les xar-
xes de calor donarà servei a cinc equipaments 
del nord de la ciutat: l’EMT, l’escola Salvador 
Espriu, l’escola municipal Salvador Llobet, el 
Centre Cultural i l’institut Antoni Cumella. La 
xarxa prevista al sud servirà per escalfar set 
equipaments: la impremta municipal, la Troca, a 
Roca Umbert; l’escola Ferrer i Guàrdia, l’institut 
Carles Vallbona, les pistes d’atletisme i els 
pavellons del Parquet i el Tub. La darrera xarxa 
de calor per biomassa es projecta a partir de la 
caldera del futur camp de futbol de Palou i de la 
que ja es va instal·lar al Centre Cívic Palou. La 
intenció és que a partir d’aquestes instal·lacions 
es creï un tub verd que subministri energia tèr-
mica a equipaments i habitatges de l’entorn.

Estalvi energètic, econòmic i d’emissions

Per què es volen crear aquest tipus 
d’infraestructures? Per substituir les antigues 
calderes de gas natural, combustible d’origen 
fòssil per les de biomassa, considerada una font 
d’energia neta i neutra d’emissions de Gasos 
amb Efecte d’Hivernacle (GEH), responsables, 

El combustible 
d’aquestes 

xarxes serà 
estella forestal, 
fusta procedent 

de boscos que no 
es pot utilitzar 

per a d’altres 
usos
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Al polígon Congost s’hi cons-
truirà una planta d’aigua regene-
rada que servirà per fer la neteja 

de la ciutat sense malbaratar 
aigua potable
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passat. El reg de les zones verdes municipals 
es fa principalment amb aquests dos recursos 
hídrics alternatius, ja que la jardineria admet 
aigües d’inferior qualitat i així no es malbarata 
l’aigua potable.
L’aigua reutilizada per al reg procedeix de l’espai 
natural de Can Cabanyes, una instal·lació pio-
nera arreu de Catalunya, i s’estén gràcies a una 
xarxa de gairebé sis quilòmetres que ressegueix 
el Passeig Fluvial. Properament s’aprovarà el 
projecte de construcció d’una nova instal·lació al 
polígon Congost d’aigua regenerada destinada a 
la neteja viària. 
Els consums d’electricitat, gas i aigua dels 
equipaments municipals estan subjectes a un 

Quatre equipaments disposaran 
d’energia elèctrica per a l’autoconsum 

produïda per plaques solars fotovoltaiques  

Granollers 
té una xarxa 

d’aigua no 
potable de quasi 

6 quilòmetres 
que ressegueix 

el Passeig 
Fluvial

estratègia d’aprovisionament de biomassa de 
proximitat que permetrà donar sortida a la gran 
producció de restes forestals. Caldrà, doncs, 
buscar acords amb municipis de l’entorn de 
Granollers amb una important superfície fores-
tal i propietaris i, alhora, projectar la creació 
d’una petita central de processament de bio-
massa que pogui beneficiar projectes similars. 
D’aquesta manera també es millorarà la gestió 
forestal i es reduirà el risc d’incendis.
La inversió prevista per a les dues xarxes de 
calor és d’1,2 milions d’euros, xifra que pot dis-
minuir quan se n’adjudiqui la construcció.

Plaques solars per produir electricitat

Una altra de les accions que ha impulsat 
l’Ajuntament és la producció d’energia elèctrica 
per a l’autoconsum amb plaques fotovoltaiques. 
Es preveu instal·lar aquests panells a les cober-
tes de quatre equipaments: l’Escola Municipal 
de Treball (EMT), el Centre de Formació d’Adults 
Vallès (CAF Vallès), la Biblioteca Roca Umbert i 
el Palau d’Esports. 
En el cas de l’EMT, la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques va ser una de les propostes més 
votades dins dels procés de pressupostos parti-
cipatius, per la qual cosa l’Ajuntament ampliarà 
el projecte que ja tenia per estendre-ho tant 
a l’edifici nou com a l’antic d’aquest centre. 
L’objectiu és que entre aquest any i el que ve es 
puguin instal·lar les plaques.
Quan aquests panells funcionin en els quatre 
equipaments es preveu que l’estalvi econòmic 
anual superi els 32.000 euros i es deixaran 
d’emetre 121 tones de C02 a l’atmosfera. 

Europa promou l’energia renovable

A banda d’aquests projectes aquest mateix any 
acabaran les obres d’instal·lació dels sistemes 
solars fotovoltaics per a l’autoconsum al Centre 
de Serveis a les Empreses de Can Muntanyola. 
A més també es col·locaran dos sistemes de fo-
tovoltaiques per a l’autoconsum a l’espai natural 
de Can Cabanyes i al recinte firal. Totes aques-
tes accions han estat possibles gràcies al pro-
jecte europeu Compose del qual l’Ajuntament de 
Granollers és un dels socis, amb altres ciutats i 
organismes de la conca mediterrània.
Pel que fa a l’estalvi d’aigua potable, Granollers 
fa servir aigües del subsòl (procedents de mines 
i pous) i reutilitzades des dels anys 90 del segle 
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Aquest 2018 s’ha substituït al 
Centre Cívic de Palou la caldera 
de gasoil per una de biomassa, 

que fa servir com a combustible 
pèl·let d’origen local i certificat
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estricte control per part de l’Ajuntament. De fet, 
des de 2013 i fins al 2017 el consum i el cost 
de l’electricitat dels equipaments municipals 
ha baixat ostensiblement, el que ha permès 
un estalvi acumulat de 400.000 euros. Aquest 
bon comportament és atribuïble als usuaris i 
també al fet que l’Ajuntament es va acollir a un 
acord marc per contractar el subministrament 
d’energia elèctrica. Pel que fa al gas el consum 
de 2017 ha repuntat respecte el de 2016, però el 
cost de l’energia ha baixat força perquè s’ha ne-
gociat els preus amb l’empresa subminstradora.
Totes aquestes accions estan incloses dins del 
Pla d’Acció per a l’Energia i el Clima que pre-
tén reduir en un 40% les emissions de CO2 en 
l’horitzó de l’any 2030.

Granollers diposa actualment de dos punts 
municipals de recàrrega de vehicles elèctrics: 
un a l’aparcament de Can Comas, al carrer 
de Sant Jaume, i el que hi ha davant de Can 
Muntanyola. Centre de Serveis a les Empre-
ses, al polígon industrial Palou Nord. Aquest 
darrer punt, distribuït i instal·lat per l’empresa 
granollerina Instal·lacions Industrials Fagom, 
és de càrrega semiràpida i gratuït per a les 
persones usuàries, per tal de fomentar l’ús 
del vehicle elèctric. Qui faci servir el punt 
de recàrrega per primera vegada haurà de 
registrar-se i donar-se d’alta a una aplicació 
per a telèfon mòbil intel·ligent que li permetrà 
efectuar la recàrrega del vehicle seguint unes 
senzilles instruccions. La durada estimada 
per a una recàrrega en aquest punt, per a una 
autonomia d’uns 100 Km, és d’unes 2 hores.
La de Can Muntanyola és una de les estacions 
que forma part del que serà una xarxa de 
punts de recàrrega que incentiva l’Ajuntament 
a través del Pla estratègic de mobilitat elèctri-
ca (2017-2020).
Aquest Pla preveu altres quatre punts de 
càrrega elèctrica semiràpida: un a prop dels 

Creixen els punts de 
recàrrega de vehicles 
elèctrics

Granollers ha estalviat 500.000 euros  
gràcies a la bona gestió en el consum  
d’electricitat i gas en equipaments municipals

jutjats; un a l’aparcament públic del c. Ramon 
Llull i un altre a l’aparcament del carrer de la 
Conca del Besòs, i un darrer al carrer Camí 
del Cementiri. A més cal afegir un nou punt de 
càrrega ràpida que es posarà properament en 
funcionament al carrer del Camp de les More-
res, davant les pistes d’atletisme. Aquest punt 
permetrà fer la recàrrega del 80% de la bateria 
del vehicle en 20 minuts. 
El Pla preveu també bonificacions en l’Impost 
de Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles 
elèctrics que ja s’han aplicat aquest any. 
Pel que fa al transport públic, l’any que ve 
els vuit autobusos urbans que donen servei a 
Granollers i la seva conurbació seran híbrids. Es 
tracta d’autobusos que porten un sistema híbrid 
dièsel i elèctric que generen un important estal-
vi energètic comparat amb els dièsels conven-
cionals i emeten menys emissions de C02.

Davant de Can Muntanyola, 
al polígon industrial Palou 
Nord, hi ha un punt de 
recàrrega per a vehicles 
elèctrics. En aquest equi-
pament municipal les pla-
ques solars fotovoltaiques 
generaran aviat electricitat 
per al seu autoconsum
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L’Ajuntament preveu adjudicar properament 
les obres d’una planta baixa a Can Relats, la 
finca situada entre l’avinguda de Sant Esteve, 
el carrer Bisbe Grivé i el carrer de Sant Josep 
de Calassanç, on també s’hi està construint 
habitatge privat. 
En aquest edifici, de gairebé 140 m2, es pre-

La planta baixa de Can Relats acollirà 
serveis socioeducatius de l’Espai Cangur

El Ple del mes de maig va aprovar l’aplicació de part del romanent de 
tresoreria positiu (gairebé 9,5 milions d’euros) procedent de la liqui-
dació del pressupost de l’any 2017. Això permetrà disposar de més 
recursos econòmics per dur a terme inversions i, alhora, amortitzar 
anticipadament tres préstecs, que significa que en el pressupost de 
2019 es disposarà de més diners per destinar-los a despesa ordinària. 
Cal destacar que 4.423.000 euros es reserven per a inversions; 3’1, per 
amortitzar els tres préstecs; i 538.000 euros, per incrementar subven-
cions, de les quals 20.0000 corresponen a subvencions per millorar  
l’accessibilitat als habitatges i 50.000 són per dotar un programa als 
ajuts als doctorands industrials, entre d’altres.
Les inversions ja estaven previstes en el Programa d’Actuació Munici-
pal i altres donen compliment a acords amb grups municipals que van 
donar suport a l’aprovació del pressupost municipal d’aquest any. És el 
cas dels 150.850 euros per a despeses en promoció de ciutat i la dels 
ajuts esmentats als doctorands. Entre les inversions més destacades 
hi ha l’avançament de la construcció de les rampes mecàniques al c. 
Carles Riba (600.000 euros) i de la 2a. fase del Centre d’Arts en Movi-
ment de Roca Umbert (350.000 euros); millores en l’enllumenat públic 
(303.000 euros); actuacions en espais urbans (290.000 euros); una nova 
línia de subvencions a particulars per instal·lar punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics o la col·locació de plaques solars al Centre Vallès.

El nou edifici municipal con-
servarà la façana protegida de 

la masia de Can Relats

veu ubicar serveis socials situats actualment 
a l’Espai Cangur, al carrer de Roger de Flor. 
Inicialment es pensa a traslladar l’espai familiar 
Petits i Grans, destinat a infants de 0 a 4 anys i 
les seves famílies, i també el Centre Obert Sud, 
també per a nens i nenes i joves.
La nova construcció serà de fusta i s’edificarà 
darrera de la façana existent protegida de 
l’antiga masia de Can Relats. Tindrà un es-
pai davanter d’ús públic, on es conservaran 
les magnòlies existents, i un pati al darrere. 
A l’interior hi haurà dues sales polivalents, un 
despatx, lavabos i magatzem. En un futur s’hi 
construirà una primera planta.
Els arquitectes Maira González, Francesc Vargas 
i Ana Aguado han projectat l’edifici després de 
guanyar un concurs públic on es van presentar 
cinc equips tècnics. 
Es pretén que aquest nou edifici sigui energèti-
cament sostenible i molt eficient de manera que 
es promourà la ventilació creuada, l’increment 
de l’aïllament i que les finestres aprofitin al 
màxim la llum natural, entre d’altres. 

Les rampes que es construiran al carrer de Carles Riba, entre 
els carrers de Lluís Vives i de Veneçuela, al barri de la Font 
Verda, facilitaran la mobilitat en aquest carrer que té pendents 
que oscil·len entre el 10 i el 12 %

S’avancen inversions, fruit de la liquidació positiva del pressupost de 2017
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Redissenyen les línies dels autobusos 
urbans per satisfer la demanda creixent
A partir d’aquest juliol es produiran diversos canvis en la 
xarxa d’autobusos urbans de Granollers i la seva conurbació 
amb l’objectiu d’incrementar la puntualitat, evitar la sobre-
ocupació d’algunes línies i afavorir que segueixi creixent el 
nombre de persones usuàries del transport públic.

Les modificacions més destacades són:
- En la L-1 (Can Gili-Hospital-la Torreta), que mantindrà les 

mateixes parades i recorregut, hi haurà un increment de 
la freqüència de pas a 20 minuts durant tota la jornada.

- La L21 tindrà un recorregut més curt per tal d’incrementar 
la puntualitat. Abans anava de Can Mònic a Can Bassa i 
ara anirà de l’Hospital a Can Bassa. Aquest fet permetrà 
accedir de manera més directa a l’hospital des del sud de 
la ciutat. La cobertura fins a Can Mònic quedarà garantida 
amb el nou recorregut de la línia 6.

- La L22 tindrà també un recorregut més curt. Abans 
anava de Bellavista a Can Bassa i ara de Bellavista fins a 
l’estació de tren de Granollers Centre. El trajecte des de 
l’estació de Granollers Centre fins a Can Bassa també es 
cobreix amb el nou recorregut de la línia 6.

93 870 78 60           
www.transgran.cat

A partir de l’1 de 
juliol, el servei de 
transport públic de 
la conurbació de 
Granollers renova 
la seva xarxa amb 
més cobertura i 
més freqüència.

MILLOREM LA XARXA 
DE TRANSGRAN

DISPONIBLE

DESCARREGA’TL’APP

Android i IOS

ATM

- A l’incrementar la freqüència de pas de la L1 i coincidir en 
bona part amb el recorregut de la L3, ha calgut redisse-
nyar aquesta línia, amb un nou traçat est-oest, connectant 
Canovelles amb el polígon del Ramassar i la Torreta. En el 
terme de Granollers aquesta línia tindrà una nova parada 
davant dels jutjats i es millorarà la comunicació amb el 
cementiri, el tanatori i el polígon del Ramassar, on abans 
no hi passava aquesta línia.

- La L4 es divideix en tres ramals, per donar millor cober-
tura a les urbanitzacions (Tíbel, Bellulla i Can Duran), al 
polígon industrial de Can Castells i el complex esportiu 
municipal Thalassa de Canovelles. Tots tres ramals acaba-
ran el recorregut a la plaça Constitució de Granollers. 

- La L6 amplia el recorregut des de l’Ajuntament de les 
Franqueses fins a Can Bassa, passant per l’estació de 
Granollers Centre. 

S’estima que el 2018 poden fer servir els autobusos de Gra-
nollers i la seva conurbació més d’1,2 milions de viatgers. 
Tota la informació sobre els canvis en les línies es pot con-
sultar a www.transgran.cat i l’app de Transgran.
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Aquest curs s’ha dut a terme la novena edició 
del Projecte Singular Junts amb 48 alumnes de 
3r i 4t d’ESO de vuit centres educatius: Esco-
la Pia, Educem, Col·legi Jardí, Institut Carles 
Vallbona, Institut Antoni Cumella, Institut Celestí 
Bellera, EMT i Col·legi L’Estel. Els alumnes han 
compartit temps i espai amb personal sanitari, 
administratiu, mecànics, personal de manteni-
ment, comerciants, perruquers... i això els ha 
permès un primer contacte amb el món laboral 

©
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Una cinquantena d’alumnes participen al 
Projecte Singular Junts

que els ha donat d’una banda, una primera ex-
periència, i de l’altra, han adquirit competències 
assimilables per poder acreditar l’ESO. A més 
de poder tastar un ofici que si els ha agradat 
el podran continuar aprenent a través d’un 
cicle formatiu. La implicació dels tutors, de les 
famílies i sobretot de les empreses és indispen-
sable perquè aquest projecte, que ja va rebre 
una distinció dels premis del Cercle d’Economia  
l’any 2013, pugui tirar endavant. 

Un projecte que redueix el fracàs escolar

Des del curs 2008-2009, l’Ajuntament de Gra-
nollers, amb la col·laboració del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
participa en aquest projecte educatiu que cada 
any permet graduar més alumnes de 4t d’ESO 
i, per tant, ajuda a reduir el fracàs escolar, 
que segons dades del curs 2016-2017 se situa 
a Granollers en el 7,5 % (joves amb 16 anys o 
més que surten dels centres educatius sense 
l’ESO). No obstant aquesta xifra, que ha anat 
baixant els darrers anys, cal que els joves que 
es graduen en ESO puguin continuar poste-
riorment una formació postobligatòria i que 
l’acabin, ja que segons la Unió Europea, la xifra 
d’abandonament escolar prematur, o el que és 
el mateix, joves de fins a 21 anys que no tenen 
cap formació postobligatòria acabada, és a 
l’estat espanyol de les més altes.

Assisteix  a una Màster Class / Sessió informativa 

 
 
· Actualitat Econòmica, a càrrec de Martí Saballs
 Divendres 29 de juny, a les 19h a Can Muntanyola

Més informació i inscripcions   
infofc@uvic.cat
http://info.uvic.cat/mba-granollers/
93881 55 10

Impartit a Granollers

Adquireix un coneixement integral  
de l’empresa i accedeix a la funció directiva 

Màster en Administració 
i Direcció d’Empreses
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El Laboratori Municipal fa controls de 
qualitat d’aigua gratuïts a les aixetes

L’Ajuntament ofereix una vegada més anàlisis 
de control d’aixeta gratuïts a la ciutadania. Els 
consistoris són els responsables de realitzar 
controls de qualitat de l’aigua en els punts 
finals, les aixetes. A Granollers, és el Servei de 
Salut Pública, a través del Laboratori Munici-
pal, el que s’encarrega de la recollida i l’anàlisi 
d’aquestes mostres. Es prenen en edificis pú-
blics (centres administratius, educatius, espor-
tius, fonts públiques i llocs d’alta concurrència) 
però la voluntat és estendre el control als edifi-
cis construïts abans de 1980 que ho sol·licitin. 
En aquests edificis s’ha de prestar una especial 
atenció a les instal·lacions interiors si estan 
fetes d’un material que es pot alliberar a l’aigua, 
cosa que pot arribar a representar un risc per a 
la salut.
Qui hi estigui interessat pot demanar, sense cap 
cost, una anàlisi de control d’aixeta. Un tècnic, 
degudament identificat, es traslladarà al domi-
cili per prendre-la i, una vegada analitzada, es 
farà arribar l’informe de resultats. Així mateix, 
s’acceptaran peticions que no s’ajustin als 
requisits indicats si es justifica la necessitat de 
fer l’anàlisi per sospita de risc associat a l’aigua, 
després que el servei de Salut Pública ho valori. 
L’any 2017 hi va haver 13 peticions d’anàlisi.

Què cal fer per demanar l’anàlisi d’aigua?

Emplenar el formulari que trobareu penjat a la 
web municipal i lliurar-lo personalment a l’OAC 
(c. de Sant Josep, 7) o fer el tràmit a través de la 
Seu Electrònica de l’Ajuntament 
El Servei de Salut Pública es posarà en contacte 
amb la persona que ha fet la petició per concre-

tar quan es realitzarà la recollida de la mostra.
Aquesta campanya no està associada a la venda 
o a la promoció de cap producte per al tracta-
ment de l’aigua ni es fa amb la participació ni 
col·laboració de cap empresa. Recordeu que la 
persona que vingui al vostre domicili a recollir la 
mostra estarà degudament acreditada.

El Laboratori Municipal de Salut Pública

El Laboratori Municipal de Salut Pública és un 
equipament que està adscrit al Servei de Salut 
Pública de l’Ajuntament de Granollers. Va entrar 
en funcionament l’any 1986 i es va remodelar 
totalment el 2003. Dona suport analític als pro-
grames que desenvolupen diferents serveis mu-
nicipals, però també està obert a les sol·licituds 
analítiques que fan altres administracions, 
empreses o particulars.
Els principals àmbits de treball del Labora-
tori Municipal són la seguretat dels aliments, 
-amb l’anàlisi d’aigües destinades a consum i 
d’aliments-, la salut ambiental -amb l’anàlisi 
d’aigües de piscina, aigües freàtiques, de 
sorrals i àrees de joc infantils, o la determina-
ció de legionel·la-, i la qualitat mediambiental 
-amb el control analític del riu Congost i de 
l’aiguamoll de Can Cabanyes. 
Podeu contactar amb el Laboratori Municipal 
al carrer de Joan Camps i Giró, 3, de dilluns a 
divendres de 8 a 15 h (tel. 93 879 57 69). 

Imatges del Laboratori 
Municipal de Salut Pública de 

Granollers 

Més informació a:  
http://www.

granollers.cat/
laboratori
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Una quinzena de centres educatius públics 
podran acollir-se el curs vinent al programa 
municipal 50/50 que consisteix a quantificar 
l’estalvi energètic aconseguit per reinvertir-lo en 
accions d’eficiència energètica al mateix centre.
El programa s’obre a les escoles bressol Tor-
tuga, El Teler, Giravoltes; les escoles Salvador 
Espriu, Granollers, Ferrer i Guàrdia, Salvador 
Llobet, Ponent, Lledoner, Mestres Montaña, 
Joan Solans, Granullarius i Pereanton; l’EMT i el 
Centre Vallès de formació d’adults, tots, edificis 
de titularitat municipal. 
La previsió és que les bases per participar al 
programa es publiquin al setembre; aleshores 
les escoles disposaran d’unes setmanes per fer 
la sol·licitud. 
El programa 50/50 dona continuïtat al projec-
te europeu Euronet 50/50max i a d’altres com 
l’Estalgia, que des de 2013 promou el consum 
responsable dels recursos energètics en la 
comunitat educativa. En concret, si un centre ha 
estalviat 1,000 € durant l’any natural, el següent 
rebrà la meitat d’aquest import per dedicar-lo 
a accions i material pedagògic i tecnològic que 
incrementin l’estalvi en gas i llum, així com en 
petites reparacions en aquesta mateixa direcció.  

Les escoles granollerines porten anys treballant 
el foment del consum responsable en matèria 
energètica. Aquest curs, 5 centres han parti-
cipat a la 3a Marató de l’Estalvi Energètic, que 
durant el mes de febrer va permetre rebaixar 
les factures de l’aigua i l’electricitat, malgrat el 
fred inusual que va fer. “No busquem l’estalvi 
per l’estalvi, sinó promoure una nova cultura de 
consum energètic”, explica el regidor de Medi 
Ambient, Albert Camps. 

El programa 50/50 retornarà a les 
escoles la meitat de l’estalvi energètic

Una alumna fent el registre 
d’estalvi d’aigua el febrer 
passat durant la 3a Marató de 
l’Estalvi Energètic. 

L’Ajuntament de Granollers fa una aposta per 
enfortir els serveis socials municipals, propo-
sant una atenció social general amb dos equips 
bàsics d’atenció primària integrats per equips 
multidisciplinars més amplis, amb l’objectiu 
d’oferir un servei més àgil i eficient, que per-
metrà l’atenció a persones, famílies i grups que 
presenten dificultats socioeducatives. 
A partir de l’1 de juliol aquesta atenció es dis-
pensarà a Serveis Socials Zona Nord (Centre 
Cívic Nord, c. Lledoner, 6) i Serveis Socials 
Zona Sud (Masia Tres Torres, c. Tres Torres, 
18-20).
En el cas d’aquelles persones que se’ls ha 
assignat un grau de dependència seran ateses 
a la Zona Centre de serveis socials, al carrer 
del Portalet, 4 primera planta, on hi haurà un 
equip que dispensarà un assessorament més 
especialitzat en aquesta matèria.

Els dos equips de Serveis Socials s’amplien i enforteixen 
l’atenció a les zones nord i sud de la ciutat

Què fan els Equips Bàsics d’Atenció  
Social Primària?

- Recepció i anàlisi de les demandes relatives a 
les necessitats socials de l’àrea corresponent

- Informació, orientació i assessorament a 
persones i famílies

- Aplicació de plans de millora de suport a 
persones i famílies

- Detecció i prevenció de situacions de risc o 
d’exclusió social

- Tramitació i seguiment de programes i pres-
tacions quan sigui necessari

- Treball social comunitari
- Tramitació de propostes de derivació als 

serveis socials especialitzats

Centre Cívic Nord. Serveis Socials Zona Nord. 
Telèfon: 93 846 60 72
Masia Tres Torres. Serveis Socials Zona Sud. 
Telèfon: 93 879 50 44

11

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JULIOL-AGOST DE 2018



Torna el Festival de Cinema a la Fresca de Granollers, 
Cinemafreshhh!

Quan acaba el curs escolar és el moment dels 
agraïments i reconeixements per la tasca feta. 
A les escoles de la ciutat, durant aquest curs 
2017-18, un total de 125 persones han fet de 
voluntàries a 18 centres educatius, des d’escoles 

Agraïment i reconeixement a la tasca 
del voluntariat educatiu de Granollers

Un any més, amb l’arribada de l’estiu torna el Cinemafreshhh!, el Fes-
tival de Cinema a la Fresca de Granollers. Les projeccions es fan del 26 
de juny al 24 de juliol al parc de Torras i Villà, excepte Captain Fantastic, 
que es projectarà al recinte exterior de les Piscines Municipals, el nou 
escenari d’enguany.
Les pel·lícules començaran a les 10 del vespre, però des de 2/4 de 9 
l’espai estarà obert. L’entrada és gratuïta i hi haurà servei de bar i de 
menjar, i de lloguer de gandules.
Cincemafreshhh! està organitzat pel Cineclub de l’AC amb el suport del 
restaurant Can60 Menjar i Beure, el col·lectiu Fantàstik, l’Ajuntament, 
el Club Natació Granollers, Estrella Damm i Biombo Studio. Un festival 
que va començar l’any 2012 i que cada edició acull una mitjana de 2.000 
espectadors.

Aquesta és la cartellera de juliol del Cinemafreshhh!

Dimarts 3 de juliol. La llamada (2017) de Javier Ambrossi i Javier Calvo. 
Dimarts 10 de juliol. Guardians of the Galaxy Vol. 2 de James Gunn 
Dimarts 17 de juliol. Wonder Woman de Patty Jenkins
Dimarts 24 de juliol. Captain Fantastic (2016) de Matt Ross

bressol fins a formació d’adults, passant per 
centres públics i concertats de primària, secun-
dària i cicles formatius. Les tasques desenvo-
lupades han estat diverses: acompanyament a 
sortides, adaptació escolar, biblioteca, manteni-
ment, padrins de lectura, suport a l’aula, reforç 
escolar, suport de matemàtiques, atenció a 
alumnat nouvingut, conversa en francès... 
El projecte del voluntariat educatiu va iniciar-se 
el curs 2012-13 impulsat pel CEM, el Consell Es-
colar Municipal. Des d’aleshores, una mitjana de 
120 persones per curs han dedicat el seu temps 
a donar suport logístic i pedagògic a les aules 
granollerines. Una part important dels voluntaris 
i voluntàries han repetit més d’un any. 
Durant aquest curs les persones que han fet de 
voluntàries educatives han rebut una sessió de 
formació, centrada en la coeducació.
En l’acte de reconeixement, celebrat a Can 
Jonch, han assistit els representants municipals 
i de l’Associació Rella, entitat que s’ha fet càrrec 
del projecte i que pertany al Consell Escolar Mu-
nicipal de Granollers. També s’ha fet valoració 
del curs, el lliurament de diplomes i la fotografia 
de tots els participants. L’activitat ha finalitzat 
amb la mostra de dansa Resistència, interpre-
tada per Lorena Jiménez i Samanta Alonso, 
antigues alumnes de l’Escola Pia.
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Fins al 21 de juliol, Roca Umbert Fàbrica de les Arts acull 
una nova edició del programa Obert per Vacances. Durant 
aquest mes trobareu activitats pensades per a professio-
nals, combinades amb actes oberts a tothom i gratuïts. En la 
programació de moviment destaquen els dos workshops que 
es faran la primera quinzena de juliol. Del 2 al 6 de juliol, 
la ballarina canadenca Louise Michel Jackson impartirà el 
workshop Instinctive-reflective que constarà d’una primera 
part centrada en la formació física i l’enfocament dinàmic 
del moviment, i d’una segona part en què es treballarà la 
presència i l’enfocament a través de jocs lúdics físics i men-
tals. Del 9 al 12 de juliol, la companyia de dansa contem-
porània reconeguda internacionalment Humanhood farà un 
workshop intensiu de moviment inspirat en les pràctiques del 
txikung i del taitxí en què es treballarà amb moviments fluids 
i de terra, improvisacions, ritme i moviments circulars. 
L’oferta per a professionals es completa amb cursos de 
diverses disciplines organitzats per l’UGranollers la primera 
setmana de juliol.

Activitats obertes gratuïtes

La terrassa del bar tornarà a ser l’escenari dels concerts a 
la fresca, amb propostes gratuïtes de qualitat indiscutible. El 
5 de juliol, Ivette Nadal & Caïm Riba presentaran el seu tre-
ball Arbres, mars, desconcerts. El 12 de juliol serà el torn de 
Les Violines, un grup íntegrament femení nascut per oferir 
una nova sonoritat en l’àmbit de la música tradicional catala-
na amb el violí com a instrument protagonista. La darrera 
proposta musical ve de la mà de Quimi Portet, que el 19 de 
juliol presentarà el seu desè àlbum La Festa Major d’hivern. 
El moviment també serà protagonista amb diverses propos-
tes: el 6 de juliol es farà l’espectacle final del projecte de 
dansa comunitària Dispostivo Labranza, en què han parti-
cipat  una quarantena de persones majors de 40 anys que 
han treballat conjuntament d’abril a juny per crear aquesta 
proposta.  El 14 de juliol arriba el torn del swing amb The Hot 
Swing Machine, organitzat per Lindy Frogs, i que farà ballar 
tothom amb la millor música dels anys 20 i 30. I el 21 de ju-
liol, la companyia resident de dansa integrada Liant la Troca 
presentarà el seu projecte final de temporada.

Obert per Vacances... Viu la programació 
d’estiu de Roca Umbert 

PROGRAMACIÓ D’ESTIU DE 
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS
GRANOLLERS

25—21
JUN JUL

2018

Ivette Nadal & Caïm Riba, 
Les Violines i Quimi Portet 

actuaran a la terrassa  
del bar de

Roca Umbert.
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2
14 h a 17 h. Formació de 6 hores. 
Comerç
Promocions, descomptes, cupons...? 
Això funciona?
Granollers Mercat

3
10 a 12.30 h. Emprenedoria. Sessió 
informativa
L’emprenedoria col·lectiva
Vine a conèixer un model que s’adapta 
als valors i criteris d’una nova economia
Org: Ateneu cooperatiu - Vallès Oriental

16 a 19 h. Emprenedoria. Formació de 
15 hores
ITINERARI CREA: Programa de  
creació de cooperatives
Coneix tot allò que necessites saber per 
a la creació d’una cooperativa
Org: Ateneu cooperatiu - Vallès Oriental

4
9 a 14.15 h. Empresa. Jornada
Perú i Mèxic, els mercats emergents 
més atractius de l’Amèrica Llatina
Entrevistes individualitzades Oportunitats 
de negoci al Perú i a Mèxic
Org: Boil International

9 a 14 h. Formació bonificable de 10 
hores.
Innovar per vendre més amb el 
mètode Design Thinking
Transita pels cinc passos del Design 
Thinking i resol de manera creativa i  
innovadora qualsevol repte de negoci.
Cambra de comerç - Delegació Granollers

5
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa
Granollers Mercat

6
9.30 a 13.30 h. Emprenedoria.  
Formació
10 coses que els autònoms han de 
saber i ningú els hi explica

Si tinc una baixa? La jubilació? LOPD?  
I més...
Granollers Mercat

9
9.30 a 12.30 h. Emprenedoria 
Subvencions i finançament per  
cooperatives i societats laborals
Explicació dels requisits i tramitació per 
accedir a aquestes línies d’ajuts
Org: Ateneu cooperatiu - Vallès Oriental

11
10 a 12 h. Emprenedoria. Sessió 
informativa
Les assegurances ètiques
T’explicarem altres maneres d’assegurar 
la teva activitat empresarial
Org: Ateneu cooperatiu - Vallès Oriental

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

16 
9.30 a 12.30 h. Emprenedoria. Sessió 
informativa
Com portar al dia la documentació 
de la vostra cooperativa?
Per a què serveixen els llibres de socis 
i d’actes? Com ho hem de fer ? T’ho 
expliquem
Org: Ateneu cooperatiu - Vallès Oriental

19
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb el 
Pla d’empresa
Granollers Mercat

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

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

Juliol 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.canmuntanyola.cat

Subvencions a les empreses i 
persones emprenedores 2018
Termini per presentar les sol·licituds 31 d’octubre de 2018 

Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIUMENGE 1
10 h Barri de Can Gili
Festes del Barri de Can Gili amb 
campionat de dòmino, missa rociera, 
activitats d’aigua, vermut, berenar per a 
la tercera edat i fi de festa a càrrec dels 
Diables de Granollers
Org.: AV Can Gili

11 h Parc de Torras Villà
Musik N Viu. Sessió de vermut i 
concerts de migdia amb The Crab 
Apples, La Rateta Ja No Escombra 
l’Escaleta i Dj Faluqueta Feat & Friends
Org.: Jovent Ignorat, Ausa i Diables de 
Granollers

11 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. We speack dance. Brooklyn dance 
studio. Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers

DILLUNS 2
21 h Escola de Música ART-9
Concert Les 9 a l’Art-9. Nit de Jazz amb 
Roger Santaeugènia i Lluís Pérez 
Org.: E.M. ART-9 i Coral ART-9

DIMARTS 3
22 h Parc de Torras Villà
Cinemafreshhh! La llamada, de Javier 
Ambrossi i Javier Calvo
Cinema en VO Subtitulada
Entrada gratuïta amb servei de bar i 
lloguer de gandules
Org.: Cineclub de l'AC

DIMECRES 4
18.30 h Centre Cívic Jaume Oller
Tast de tes refrescants “Te Fresh”
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Més info.: www.granollers.cat/cursos_
centres_civics

21.30 h El Mirallet
Miramecres. Concert amb Retina

DIJOUS 5
19 h Centre Cívic Can Gili
Masterclass de Bollywood
Activitat oberta i gratuïta a càrrec de 
Yuraima de l’Escola de ball Shyndia

Els millors espectacles, a Escena grAn!
Escena grAn presenta la primera part de la temporada 2018/2019 amb 
una cartellera de nivell i espectacles innovadors. Aquesta tardor el 
Teatre Auditori de Granollers, Llevant Teatre, la Casa de Cultura Sant 
Francesc, Roca Umbert Fàbrica de les Arts i el Teatre Auditori Can 
Palots oferiran més d’una seixantena d’espectacles de teatre, música, 
òpera, dansa, circ i màgia. Entre les propostes hi ha noms tan destacats 
en el món del teatre com Pau Miró i Emma Vilarasau, Oriol Broggi i Julio 
Manrique, Pérez&Disla, Clara Segura, Joan Pera o David Selvas. També 
hi tindran cabuda obres de teatre compromès i de petit format, les dues 
propostes del Cicle d’Arts en Transició i les petites creacions de Micro-
teatre. La música moderna seguirà omplint els caps de setmana amb 
cantants com Sergio Dalma, cantautors locals com Ivette Nadal i Laura 
Godó, i cantautors espanyols. A més, grups com Roba Estesa o Els 
Catarres presentaran els seus nous treballs a la Nau B1 acompanyats 
de grups teloners emergents de Granollers i comarca. El Teatre Auditori 
seguirà apostant per la música clàssica d’excepció i les formacions re-
sidents, acollirà com a companyia convidada La Conquesta del Pol Sud, i 
sorprendrà amb una òpera còmica de Verdi, Falstaff, dins el cicle “Òpera 
a Catalunya”. La dansa serà present amb espectacles com Carmen de 
Víctor Ullate, la màgia arribarà amb el Mag Lari, i el circ tindrà com a 
protagonistes Animal Religion. I els petits de la casa, que seguiran 
viatjant pels diferents escenaris gràcies als Patinautes. 
Les entrades estaran a la venda a la web i a les taquilles del Teatre 
Auditori de Granollers a partir del 4 de juliol, però un dia abans, el 3 de 
juliol, es podran adquirir els abonaments que, en diverses modalitats, 
ofereixen interessants avantatges i descomptes. Consulta també la resta 
de descomptes com la nova política de preus immillorables per a joves.
Més informació a: www.escenagran.cat
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19 h Museu de Granollers
Diàlegs creuats: els artistes diuen la 
col·lecció. Amb Carles Congost i Clara 
Rebollo

21 h Terrasa del Bar de Roca Umbert
Obert x Vacances. Concert amb Ivette 
Nadal & Caïm Riba
Entrada lliure i gratuïta

21 h Escola de Música ART-9
Concert Les 9 a l’Art-9. Nit vocal amb 
Núria, Marina i Roger Santaeugènia
Org.: E.M. ART-9 i Coral ART-9

DIVENDRES 6
18 h Barri Tres Torres
Festes del barri de Tres Torres
Org.: AV Tres Torres

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Comics Festival de dansa 
Escola Swing. Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers

20 h Plaça Joan Oliver
Les nits d’estiu als centres cívics!
Circus. Espectacle de titelles, a càrrec 
de Jordi Bertran
Org.: Xarxa de Centres Cívics

20.30 h Plaça de l’Església
La casa del músic, jam session
Més info, www.grajove.cat
Org.: ASGRAM,Associació Granollerina 
de Músics

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Obert x Vacances. Final del projecte 
de dansa contemporània “Dispositivo 
Labranza”

21 h Escola de Música ART-9
Concert. Les 9 a l’Art-9. Nit coral amb 
Interludi i Coral Adults
Org.: E.M. ART-9 i Coral ART-9

DISSABTE 7
10 h Parc de Ponent
Festa major del barri Ponent amb 
activitats durant tot el dia. Hi haurà 
traca, castells d’aigua i castells multi 
obstacles, festa de l’espuma de colors, 
festa infantil amb xocolatada i pallassos, 
sopar de germanor i a continuació ball 
amb “Duo Mediterrani”
Org.: AV Barri de Ponent

Tardes obertes als centres cívics!
Les activitats són: “Te fresh” al CC Jaume Oller amb Núria Tormo (4 de 
juliol); dansa Bollywood a Can Gili amb Yuraima (dia 5); sketching o esbós 
ràpid sobre paper al CC Nord amb Núria Obon (dia 12); classe oberta de 
dansa africana a Can Bassa amb l’assoc. Afrodundu (dia 13); i masterclass 
de mindfulness a Palou amb Montse Carbonell (dia 19). Són gratuïtes, però 
en algunes cal inscriure’s. Més info: www.granollers.cat/centrescivics

Circ, música i titelles les nits d’estiu 
El dia 6 de juliol a la pl. Joan Oliver de Can Bassa tindrem titelles i 
pallassos amb Jordi Bertran; el dia 13 al Centre Cívic Can Gili, la cia. 
Alta Gama presentarà Adoro, un xou de clown amb música i acrobàcies; 
dissabte 14, Joan Garriga & Madjid Fahern actuaran amb els grups Go-
líat i Magret de Paco al concert de La Lluïda, la festa de Palou al pati de 
les Antigues Escoles. Les nits de juliol es tanquen el dia 20 a la pl. Sant 
Miquel amb l’actuació de Jaume Bové. Les activitats són gratuïtes.

Ral·li fotogràfic: exposició i premis
Entre els dies 9 i 20 de juliol es podrà visitar l’exposició de la 20a edició 
del Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela”. Serà al Centre Cívic Nord, en 
horari de dilluns a divendres de 17 a 20.45 h. D’altra banda, el lliura-
ment de premis es farà el dijous 19 de juliol, al mateix espai, a les 20 h. 
Els premis consistiran en material fotogràfic valorat en 100 € per a la 
categoria infantil i d’entre 100 i 300 € per a la categoria adulta. 
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12 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. ¿Y tú de qué tribu urbana eres? 
Tribu Urbana Center. Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers

16.30 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. ¿Y tú de qué tribu urbana eres? 
Tribu Urbana Center. Venda d’entrades a
 www.koobin.com/granollers

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. ¿Y tú de qué tribu urbana eres? 
Tribu Urbana Center. Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers

20 h Centro Cultural Andaluz 
Final de curs del Centro Cultural Anda-
luz. Amb actuacions de ball i botifarrada
Org.: Centro Cultural Andaluz

20 h Casino de Granollers 
Concurs de Country
Socis entrada gratuïta, no socis 7 € amb 
consumició

21 h Centre Cívic Nord
Sopar- Espectacle amb el grup 
Gregorio del Casal del Centre

DIUMENGE 8
10.30 h Local A.V. Can Mònic
Taller “Reciclem” Preparació de la 
decoració per la festa major del barri
Org.: AV Can Monic 

11 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Entre Butxaques. Escola de dansa 
Trackdance. Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers

12 h La Tèrmica. Roca Umbert
Visites a la Tèrmica i al conjunt de de la 
Fàbrica de les Arts
Més info a www.rocaumbert.com

18 h Sala Francesc Tarafa
Final de curs del projecte Carles Riera 
amb els usuaris del SRC Granollers 
Benito Menni
Org.: T.M.Art-9 amb la col·laboració 
d’Ivette Nadal i la Coral ART-9 Adults

18 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Entre Butxaques. Escola de dansa 
Trackdance. Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers

El dissabte 14 de juliol els Xics de Granollers organitzen la diada d’estiu, 
una jornada plena d’activitats per a públic de totes les edats a la plaça 
de Maluquer i Salvador, que començarà a les 10.30 h amb la festa de 
l’escuma, al migdia,  un vermut de viníls i pícnic. A les 17 h berenar eco-
lògic per agafar forces per l’actuació castellera. Castellers d’Esplugues, 
la Colla Jove de Castellers de Sitges i Xics de Granollers aixecaran els 
seus millors castells davant de la  Fonda Europa i l’Oficina de Turisme 
(18 h). En acabar, la diada continua a la plaça de Maluquer i Salvador 
amb concert de grallers i a les 21.30 h un sopar popular i el Pique de Dj.

El dissabte 14 de juliol el parc Torras Villà serà de nou l’escenari de la 
69a edició de l’Aplec de Nit, una cita anual de l’Agrupació Sardanista 
en què participen unes 700 persones. La trobada començarà a les 
20.30 h amb sopar amb la butisardana i a les 21 h es farà l’Aplec de 
Nit amb les cobles Sant Jordi, Principal del Llobregat i Jovenívola. La 
trobada inclourà el concurs de colles improvisades i posarà a prova 
els coneixements dels participants amb la sardana incògnita ja que 
n’hauran d’esbrinar el títol i l’autor. A més, les tres cobles interpretaran 
tres sardanes de conjunt tocant la mateixa sardana a la vegada.

L’Agrupació Sardanista organitza
el 69è Aplec de Nit

Diada d’estiu dels Xics de Granollers
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21 h Antigues Escoles de Palou
Concerts de la Lluïda amb Golíat, 
Magret de Paco i Joan Garriga & Madjid 
Faherm
Hi haurà servei de barra i botifarrada a 
preus populars
Org.: Col·lectiu La Lluïda. Festa de 
Palou, AV Sant Julià de Palou i Esplai 
Guai 
Col·l.: Xarxa de Centres Cívics

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Obert x Vacances. Revetlla de música 
swing amb The Hot Swing Machine
Col·l.: Lindy Frogs

21 h Parc de Torras Villà
69è Aplec de Nit. Amb les cobles Sant 
Jordi, Principal del Llobregat i 
Jovenívola
Org.: Agrupació Sardanista 

21.30 h Pl. Josep Maluquer i Salvador
Diada d’Estiu dels Xics de Granollers. 
Sopar popular i Pique de Dj
Org.: Xics de Granollers

23 h Casino de Granollers 
Festa dels anys 80’
Socis entrada gratuïta, no socis 10 € 
amb consumició

DIUMENGE 15
10 h Can Mònic
Festa major del Barri de Can Mònic amb 
activitats durant tot el dia
Més info.: www.canmonic.com
Org.: AV Can Mònic

DIMARTS 17
22 h Parc de Torras Villà
Cinemafreshhh! Wonder Woman, de 
Patty Jenkins
Cinema en VO subtitulada
Entrada gratuïta amb servei de bar i 
lloguer de gandules
Org.: Cineclub de l'AC

DIMECRES 18
21.30 h Mirallet
Miramecres. Concert amb Lausana

DIJOUS 19
19 h Centre Cívic Palou
Masterclass Mindfulness. Activitat 
gratuïta amb inscripció prèvia
Més info.: www.granollers.cat/cursos_
centres_civics

DIMARTS 10
22 h Parc de Torras Villà
Cinemafreshhh! Guardians of the Galaxy 
Vol. 2, de James Gunn
Cinema en VO subtitulada
Entrada gratuïta amb servei de bar i 
lloguer de gandules
Org.: Cineclub de l'AC

DIMECRES 11
18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada del Gra “Has pensat mai en 
formar part d'una entitat de lleure?” 
Activitat oberta i gratuïta

21.30 h El Mirallet
Miramecres. Concert amb The Whisky 
Preachers

DIJOUS 12
18.30 h Centre Cívic Nord
Sketching. Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia
Més info.: www.granollers.cat/cursos_
centres_civics

19 h Parroquia de Sant Esteve
Concert de Puericantores amb la parti-
cipació de les corals: Mädchenkantorel 
am Paderborner Dom (Germany), Mlo-
dziezowy Chór Miejski Canticum Novum 
(Polònia), Maîtrise de la Cathédrale St. 
Étienne de Metz  (França), Coral Albada 
(Granollers) i Coral Sol Ixent (Granollers)

21 h Terrassa del Bar de Roca Umbert
Obert x Vacances. Concert amb Les 
Violines

DIVENDRES 13
17 h Can Mònic
Festa major del barri de Can Mònic 
Més info.: www.canmonic.com
Org.: AV Can Mònic

19 h Plaça Joan Oliver
Classe oberta de dança Africana,
a càrrec de l’associació Afrodundu
Org.: Xarxa de Centres Cívics

20 h Centre Cívic Can Gili
Les nits d’estiu als Centres Cívics!
Adoro, espectacle de circ amb la Cia Alta 
Gamma. Activitat oberta i gratuïta

DISSABTE 14
10 h Can Mònic
Festa major del barri de Can Mònic amb 
activitats durant tot el dia
Més info.: www.canmonic.com
Org.: AV Can Mònic

10 h Antigues Escoles de Palou
Festa de Palou. La Lluïda. Amb passe-
jada cultural i vermut, activitats infantils 
de tarda i concerts de nit
Org.: Col·lectiu La Lluïda. Festa de Pa-
lou, AV Sant Julià de Palou i Esplai Guai

10.30 h Pl. Josep Maluquer i Salvador
Diada d’Estiu dels Xics de Granollers 
Festa de l’escuma
Org.: Xics de Granollers

12 h Pl. Josep Maluquer i Salvador
Diada d’Estiu dels Xics de Granollers 
Vermut de viníls + pícnic
Org.: Xics de Granollers

17 h Pl. Josep Maluquer i Salvador
Diada d’Estiu dels Xics de Granollers
Berenar ecològic per agafar forces
Org.: Xics de Granollers

18 h Davant la Fonda Europa i l’Oficina 
de Turisme
Diada d’Estiu dels Xics de Granollers
Actuació castellera amb els Castellers 
d’Esplugues i la Colla Jove de Castellers 
de Sitges i Xics de Granollers

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Festival de final de curs 2018 
Studio de danza Maestre. Venda 
d’entrades a www.koobin.com/granollers

20 h Pl. Josep Maluquer i Salvador
Diada d’Estiu dels Xics de Granollers 
Concert de grallers
Org.: Xics de Granollers

20.30 h Parc de Torras Villà
Sopar amb butisardana
Org.: Agrupació Sardanista

20 h Casino de Granollers
III Verbena del Carmen fira d’estiu
Amb l’actuació de la companyia Tres 
Tacones y Cia
Socis entrada gratuita, no socis 9 € amb 
una consumició
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20 h Centre Cívic Nord
Lliurament de premis del 
XX Ral·li Fotogràfic
Org.: Xarxa de Centres Cívics

21 h Terrassa del Bar de Roca Umbert
Obert x Vacances. Concert amb Quimi 
Portet

DIVENDRES 20
21 h Plaça de Sant Miquel
Les nits d’estiu als centres cívics! 
Espectacle HAT. Clown Show
Org.: Xarxa de Centres Cívics

21 h Plaça de l’Església
Dnit. Concert amb Sobra la Marcha. 
Activitat oberta i gratuïta
Més info.: www.grajove.cat

DISSABTE 21
21 h Nau Dents de Serra. Roca Umbert
Obert x Vacances. Espectacle de dansa 
de la companyia Liant La Troca

DIMARTS 24
22 h Piscines Municipals de Granollers
Cinemafreshhh! Captain Fantastic, de 
Matt Ross
Cinema en VO subtitulada
Org.: Cineclub de l'AC

DIMECRES 25
21.30 h El Mirallet
Miramecres. Concert "Ribónucleic 30 
anys... " amb Pura Madera Clearwater 
Revival

DIJOUS 26
19 h Plaça de la Caserna
Ballada de Santa Anna amb la Cobla 
Ciutat de Granollers
Org.: Agrupació Sardanista

DISSABTE 28
21 h Casino de Granollers 
Festa de Salsa i fi de curs
Socis i alumnes entrada gratuïta, no 
socis 5 € amb consumició.

DIUMENGE 29
17 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. El llac dels cignes Ballet de 
Moscou. Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Guerra Civil i bombardeig”
Fins al 3 d’agost

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs 
Exposició permanent
“Utopies persistents” Col·lecció d’art 
contemporani del Museu de Granollers 
Exposició de llarga durada
“Sota les bombes. Els atacs aeris a 
Catalunya durant la Guerra Civil” 
Fins al 6 de juliol
“Desenrunar emocions. 80 anys 
del bombardeig a Granollers. Art i 
memòria”
Fins al 18 de novembre

LA TÈRMICA. ROCA UMBERT
“Indústries en temps de guerra. El 
sector tèxtil a Granollers 1936-1939”
Fins al 21 d’octubre

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats” Fins al 8 /07
“Escarabats”. Fins al 8 de juliol
“Elements4life” de l’INS C. Bellera i 
Manuel Cargaleiro d’Amor de Lisboa
Fins l’11 de juliol

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“A pie de valla. Frontera Sur” fotos de 
José Antonio Sempere Fins al 6/07

AB GALERIA D’ART
“Temps de meditació” de J. Uclés, A. 
Laporta, F. Serra, A. Clavé i J. Muxart

GALERIA SOL
Pintures a l’oli i aquarel·la de Pere 
Singla
Del 6 de juliol al 8 de setembre

CC NORD
Fotografies del XX Ral·li fotogràfic.
Del 9 al 20 de juliol

 · ARXIU COMARCAL
De l’1 de juny al 30 de setembre 
De dillluns a divendres, de 8 a 15 h
Tancat del 6 al 31 d’agost, ambdós inclosos

 · ARXIU MUNICIPAL
Del 2 de juliol al 14 de setembre
De dilluns a divendres d’11 a 14.30 h 
Tancat del 6 al 24 d’agost

 · BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS
Del del 25 de juny al 11 de setembre, ambdós 
inclosos. Dissabtes tancat
Biblioteca Roca Umbert
De dilluns a divendres. De 9 a 14.30 h
Biblioteca Can Pedrals
De dilluns a divendres. De 15 a 20.30 h

 · CAN JONCH
Centre de Cultura per la Pau
De dilluns a divendres. De 9 a 13 h
Tancat del 30 de juliol al 2 de setembre ambdós 
inclosos

 · GRA, EQUIPAMENT JUVENIL
Del 23 al 31 de juliol. De 9 a 14 h
Oficina Jove del Vallès Oriental oberta de 9 a 
13 h
Tancat de l’1 al 31 d’agost, ambdós inclosos
Servei de bar de 8 a 20 h

 · L’ADOBERIA DELS GINEBREDA. CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ HISTÒRICA DEL 
GRANOLLERS MEDIEVAL
Dissabte, de 18 h a 21 h
Diumenge, de 12 h a 14 h
Tancat del 4 al 26 d’agost

 · MUSEU DE GRANOLLERS
De dimarts a diumenge. De 18 a 21 h
Diumenge, d’11 a 14 h
Tancat del 9 de juliol al 27 d’agost, ambdós 
inclosos

 · MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE 
GRANOLLERS LA TELA
De dimarts a dissabte. De 16 a 19 h
Diumenge, d’11 a 14 h
Tancat del 9 de juliol al 27 d’agost, ambdós 
inclosos

 · ROCA UMBERT. FÀBRICA DE LES ARTS

 · ESPAI D’ARTS
Tancat fins al 27 d’octubre

 · TÈRMICA
Tancat durant l’agost

 · XARXA DE CENTRES CÍVICS
De dilluns a divendres. De 17 a 21 h 
Tancat del 30 de juliol al 31 d’agost, ambdós 
inclosos

 · TEATRE AUTITORI DE GRANOLLERS
Tancat per vacances del 16 de juliol al 4 de 
setembre
A partir del 5 de setembre venda d’entrades 
dimecres, dijous i divendres de 17 a 19.30 h

EQUIPAMENTS CULTURALS
HORARI D’ESTIU

Festa Major
Blancs i Blaus 2018 

DEL 25 D’AGOST AL 2 DE SETEMBRE



Què és Coty?
Coty és una multinacional que dissenya, fabrica 
i comercialitza productes de cosmètica, amb seu 
central a Nova York, present a 130 països i amb 
més de 20.000 treballadors. A Coty Inc. tenim tres 
divisions: Coty Luxury, Consumer i Professional. 
La planta granollerina se situa dins de la primera i 
forma part d’un departament de suport que es diu 
cadena de subministrament o supply chain. A la 
nostra planta productiva, a partir d’unes especifi-
cacions, determinem a quins proveïdors comprem 
els components, com ho fem arribar a la planta, 
com ho fabriquem i com ho enviem als 17 centres 
de distribució a tot el món.

Quins factors competitius han avalat una 
inversió que els converteix en un dels hubs de 
producció i exportació més important del món?
Són molts. Els macro: pertànyer a la zona euro; es-
tar ubicats en un punt ben comunicat. I els factors 
locals: la facilitat per atraure talent de les univer-
sitats de l’entorn; i la competitivitat d’una planta 
oberta des de 1973. No és fruit de la casualitat 
que s’hi hagi invertit: portem 4 anys treballant, 
amb l’Ajuntament i amb el Departament d’Acció 
de la Generalitat, que ara depèn d’Indústria. Vam 
ser capaços de convèncer la direcció mundial de 
Coty d’invertir per garantir el creixement global 
de l’empresa amb un producte competitiu.

 
Joan Castan (Barcelona, 1969) és el 
director de Coty Spain Granollers, 
on va arribar fa 9 anys provinent de 
l’automoció. El passat mes d’abril, la 
planta granollerina, situada al polígon 
Congost, va completar 8 mesos 
d’obres d’ampliació durant els quals 
admet que ha estat “nerviós” pels 
“baixos estàndars de seguretat de 
la construcció a Europa”. El repte 
ara és moure 30 milions d’unitats 
de fragàncies dels EUA i UK, on 
es fabricaven fins ara, a la planta 
granollerina. Per Nadal han d’estar 
produint Calvin Klein Euphoria, CK 
Eternity o CK One per a tot el món.

Quins productes destinats al públic final surten 
de Granollers?
Nosaltres treballem per a dues divisions, Luxury i 
Consumer; encara no produïm res de Professional. 
Amb marques com Calvin Klein, Bottega Veneta, 
Hugo Boss, Chloé, Gucci o Tiffany, que llançarem 
al setembre, totes aquestes dins de Luxury. Dins 
de Consumer, fabriquem gels i fragàncies per a 
Adidas i laques Rimmel, Astor i Sally Hansen.

Són Centre d’Excel·lència Mundial. Quin paper 
juga el departament I+D?
A Granollers el departament I+D el formen 40 
persones, 27 de les quals s’encarreguen del tema 
legal, d’enregistrar el producte a tot el món. En 
aquest equip tenim, per exemple, un colorista, la 
persona encarregada d’aconseguir el color que li 
demana l’equip de màrqueting, a partir de dife-
rents pigments. Recordo discutir amb una llicèn-
cia -no us diré el nom- 17 diferents colors del 
blanc: és un producte de 260 euros que posarem 
al mercat. O sigui, tenim I+D, però no és la prio-
ritat de negoci a la planta: som un centre produc-
tiu, la nostra innovació se centra a ser el màxim de 
competitius en la cadena de subministrament.

Quin percentatge de la producció de Granollers 
s’exporta i a quins continents?
Només el 4 % de la producció queda a Ibèria 

ENTREVISTA A

La innovació 
de la planta 

granollerina se 
centra a buscar 

la màxima 
competitivitat 

en la cadena de 
subminis-

trament

Joan Castan
director de Coty Spain Granollers
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“Vam ser capaços de convèncer  
la direcció mundial de Coty d’invertir a Granollers  

per garantir el creixement global de l’empresa” 

(Espanya i Portugal). El 96 % s’exporta a Europa 
(75 %), Àsia (14 %); EUA (5%) i a Travel Retails 
(aeroports, 2 %). 

Aquest any han incorporat personal nou, 
l’empresa té més de 800 treballadors i són la 
segona en dimensions, després de l’Hospital. 
Exactament, 874 treballadors la setmana passada i 
espero que creixem més i arribem al miler.

Treballadors de trenta nacionalitats diferents.
El darrer any hem incorporat aquest tema; estem 
aprenent. Per exemple, als treballadors francesos, 
cada matí, els donem la mà: si no ho fas, ets un 
maleducat. Algú m’ha dit “i per què us adap-
teu vosaltres i no al revés?” Hem vist que hem 
d’aprendre d’aquesta diversitat, que és un dels 
punts clau dins de Coty. Per tant, les reunions de 
l’equip directiu, les de mànagers... són en anglès. 
A la planta de planificació, amb 124 persones, 
dubto que sentis parlar en català o castellà.

Quins són els perfils més buscats?
Fa un mes i mig era el d’administratiu amb un 
alt nivell d’anglès: hem contractat 27 persones 
que hem ubicat en un espai llogat expressament 
perquè aquí no hi cabien. La setmana passada vam 
fer un assessment, una selecció, on vam convidar 
deu enginyers a estar amb nosaltres quatre hores, 
per contractar-ne quatre d’ells. El darrer any hem 
contractat cent persones, des d’administratius fins 
a enginyers. 

Tenen estudiants en pràctiques?
Sí, becaris, convenis amb universitats... També és 
veritat que en una planta de més de 300 treballa-
dors perds una mica el control exacte. Però ara em 
ve al cap un cas d’una estudiant en pràctiques, que 
encara ho deu estar celebrant: ha acabat la carrera 
i ara se’n va mig any als EUA a la planta de Coty 
Sanford a aprendre els productes que mourem 
d’aquella planta cap a Granollers. I que partir 
d’aquí s’integrarà a la plantilla de Coty. 

Hi ha una creixent preocupació social per la 
cosmètica natural i sostenible. 
Tothom s’hi està abocant. En l’àmbit local tenim 
diferents objectius. Hi ha una marca que ens va 

demanar reduir el pes de les ampolles: aquest va 
ser un projecte de sostenibilitat. Un altre: la reduc-
ció de l’embalatge secundari de tots els compo-
nents. Hi ha una clara aposta estratègica a tres anys 
vista de l’executiu de Coty de certificar els nostres 
proveïdors i obtenir el màxim nombre de matè-
ries primeres de fonts sostenibles que no danyen 
el medi ambient; això ens suposa un increment 
del cost. Tenim projectes executats com la reutilit-
zació de l’aigua dels efluents, reciclar...  

Quins projectes de responsabilitat social corpo-
rativa destacaria?
L’RSE de l’empresa, la causa social de Coty, és la 
diversitat. “We Stand For You”, l’hem anomenat. 
Aquest any hem creat una plataforma on volun-
tàriament s’afegeixen els empleats per lluitar 
contra els prejudicis per raó de gènere, discapaci-
tat, orientació sexual i raça, per promoure inter-
nament l’activisme social digital i contribuir al 
canvi positiu. En l’àmbit local, col·laborem amb 
diverses ONG: Apadis, REIR, Fundació El Xiprer... 
L’empresa col·labora, però aquí la clau són els tre-
balladors, ells ens fan entrar, per vincles personals, 
en una causa o en una altra. 

Treballen amb Granollers Mercat en diferents 
àmbits: ofertes de treball, programes de 
formació i contractació de persones aturades, 
eficiència energètica i mobilitat. 
Estem profundament agraïts a l’Ajuntament per 
l’excel·lent predisposició i ajuda que rebem. Hi 
ha un autèntic esperit de col·laboració i és dels 
nostres partners preferits.

En tres anys, 
Coty Granollers 

vol aconseguir 
certificar el 
100 % dels  

proveïdors en 
matèria de 

sostenibilitat 

Aquest abril, Coty Granollers ha 
inaugurat l’ ampliació de 4.500 
m2 amb una inversió de 20 mi-
lions de dòlars que dota la planta 
de 9 línies de producció que es 
completaran els propers mesos. 
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Els grups municipals opinen

Això fa pudor

Arriba l’estiu i els carrers tornen a tu-
fejar. Enguany tufegen uns contenidors 
d’orgànica que han augmentat de mida per 
reduir despeses en recollida. La pudor dels 
contenidors és la metàfora d’un govern 
irresponsable amb els residus urbans. Una 
ciutat que recupera només el 30 % dels 
residus produïts quan més d’un 90 % 
d’aquests residus és recuperable.
La gestió de residus és un negoci sucós on 
es mouen xifres estratosfèriques. Un siste-
ma on a més residus generats més beneficis 
empresarials. El govern de Granollers 
defuig promoure la reutilització, mar-
gina l’autocompostatge i refusa associar 
l’import de la taxa a la quantitat de 
brossa generada per afavorir la reducció 
de deixalles. La pudor dels contenidors és 
una al·legoria del contracte amb l’empresa 
que es fa càrrec del servei de recollida. Un 
servei deficient que no està sotmès al con-
trol i seguiment que requeriria els diners 
que s’embutxaca. 
Fa més de 15 anys que, malgrat el 
canvi de noms, l’empresa forma part 
de l’entramat de Florentino Pérez. Fins 
l’estiu de 2016 el contracte es va anar 
prorrogant amb Urbaser, investigada per 
presumpta corrupció repetides vegades. 
L’agost de 2016 Florentino va vendre 
Urbaser a fons d’inversió xinesos i a una 
societat de capital risc escandinava. Després 
d’un procés de licitació llarg i recargo-
lat del servei de recollida a Granollers, el 
setembre de 2016, va guanyar el concurs 
Talher,SA, curiosament altre cop en mans 
de Florentino Pérez. El nom de Talher 
també ha estat relacionat amb presumptes 
corrupteles vàries. El contracte va quedar 
adjudicat per aproximadament 4,5 milions 
d’euros anuals, amb opció d’allargar-se fins 
a 6 anys.
Com a única solució viable, econòmi-
cament eficient, higiènicament neta i 
ecològicament responsable proposem 
recuperar la gestió directa del servei mu-
nicipal. És imprescindible incentivar la 
reducció dels residus, la recuperació i re-
utilització, i l’increment del reciclatge, a 
través d’un model porta a porta en el que 
qui menys residus generi pagui menys.

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

En el pleno del 05/2018 presentamos una 
propuesta de instalación de cámaras de videovi-
gilancia en la ciudad, esta propuesta se dialogó 
en la junta de portavoces y no terminó pasando 
por pleno después de hablarlo con el equipo de 
gobierno.
Esta es una de las propuestas que cada año hemos 
ido solicitando en la elaboración de los presu-
puestos anuales del Ayuntamiento.

Por que son necesarias?
Seguimos teniendo desde hace años unos índices 
de delincuencia, en robos con fuerza en domici-
lios y establecimientos, hurtos, sustracciones de 
vehículos, considerables que debemos reducir.
Existe un estado de preocupación actual entre 
los vecinos de la localidad ante la necesidad de 
mejorar la seguridad ciudadana.
Los actuales medios con los que cuenta este 
Ayuntamiento, tanto en recursos humanos como 
en medios materiales, hace que debamos plan-
tearnos otras vías y alternativas existentes dentro 
del marco de la legislación vigente que pueden 
contribuir y colaborar en la mejora de la efectivi-
dad de las medidas de control que actualmente se 
aplican en el municipio.

Que ventajas aportan?
Dotar los accesos y determinadas zonas estratégi-
cas del municipio de cámaras de video-vigilancia, 
nos aportaría:
• AYUDA 24 HORAS A LOS CUERPOS DE SEGU-
RIDAD
• UN EFECTO DISUASORIO Y PREVENTIVO
• PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ANTE EL TERRO-
RISMO YIHADISTA
• PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ANTE GRANDES 
EVENTOS DEPORTIVOS 
• GARANTÍA DE LA LIBERTAD DE LOS CIUDA-
DANOS 
• GARANTÍA DE REDUCCIÓN DE DELITOS 

Efectividad en otras ciudades
Aquellas ciudades y localidades que han instalado 
esta nueva tecnología están muy satisfechos con 
la inversión puesto que les ha permitido la reduc-
ción de sus índices de delincuencia e incivismo.
Para ellos ha sido un beneficio clave tener 
videovigilancia instalada en su territorio, ya que 
han podido comprobar como criminales, bandas 
organizadas, traficantes de drogas y delincuentes 
se sienten más acosados, y piensan dos veces el 
entrar al municipio a robar o delinquir, al ver las 
cámaras instaladas. 

#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

144 días

144 días. Son los días que han pasado desde 
las elecciones del 21 de diciembre hasta 
la votación del Sr. Torra como President de 
la Generalitat de Cataluña el pasado 14 de 
mayo. Aún han pasado 19 días más hasta la 
designación de los consellers. A fecha 15 
de junio que escribo este artículo aún no 
se han constituido las comisiones. Así, por 
ejemplo, ha pasado un año desde que en 
el Parlament de Catalunya se celebrara la 
última comisión de sanidad. 
Ciudadanos ha sido el partido que ha 
ganado las elecciones. Más de un millón 
cien mil ciudadanos nos han confiado su 
voto. En Granollers, también Ciudadanos 
fue la primera fuerza con un 26,67 % de los 
votos. Desde el inicio de la XII Legislatura, 
el grupo mayoritario del Parlament, con 36 
diputados, no ha cesado de llevar a cabo ac-
tividad parlamentaria, porque los problemas 
de los ciudadanos no han parado mientras 
los partidos independentistas mantenían a 
Cataluña paralizada y porque ese millón cien 
mil ciudadanos quieren que sus políticos 
trabajen para resolver sus problemas reales, 
no para romper Cataluña.
Durante este tiempo, los diputados de Cs 
hemos visitado hospitales, entre otros el 
Hospital General de Granollers, centros 
especiales de trabajo, en el Vallés Oriental, el 
Viver de Bell-Lloc, asociaciones de vecinos, 
también las de nuestra ciudad, sindicatos, 
empresas, colectivos afectados, residen-
cias,… De las 1.766 iniciativas parlamen-
tarias que se han presentado entre todos 
los partidos políticos, 1.554 han sido tra-
bajadas por nuestro grupo parlamentario. 
Ya en la legislatura pasada, Ciudadanos fue 
el partido que más propuestas sociales pre-
sentó, y en ésta seguimos presentando ini-
ciativas relativas a asuntos sociales, sanidad, 
infancia, educación, infraestructuras, ayudas 
a los autónomos. Hemos presentado hasta 
94 propuestas de resolución y 3 iniciativas 
legislativas: una acerca de la gratuidad de 
los libros de texto y material curricular, otra 
para mejorar la accesibilidad y seguridad 
de los parques y áreas infantiles y la tercera, 
para disminuir la presión fiscal en el impues-
to de las rentas de hasta 33.000 euros.
Y 144 días después seguimos trabajando 
en dar soluciones a los problemas reales 
de los ciudadanos.

Blanca Navarro Pacheco
Diputada Parlament de Catalunya y miembro 
de Cs Granollers
granollers@ciudadanos-cs.org

Hemos propuesto 
cámaras de videovigilancia 
en la ciudad

Crida-CUPPP Cs
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A Granollers hem d’identificar i contribuir a 
remoure els obstacles que persisteixen per al 
millor desenvolupament de l’activitat econòmica 
de les empreses i els ciutadans, especialment 
la vinculada a noves tecnologies o a processos 
d’innovació social. 
Les eines digitals cada cop més presents en totes 
les esferes de la nostra activitat són una oportuni-
tat també per tenir una ciutat més a la mida de 
tots els ciutadans i les ciutadanes, i establir un 
model productiu sostenible des del punt de vista 
econòmic, social i ambiental, basat en el coneixe-
ment i la innovació.
Dues iniciatives a mencionar:
El programa Agents Innovadors que s’adreça a 
persones joves perquè puguin desenvolupar els 
seus propis projectes que contribueixin a millorar 
els processos de la ciutat de forma innovadora, 
i alhora es puguin formar per ser capaços de 
desenvolupar la seva carrera professional. Aquest 
programa prové del Pla Estratègic de Granollers, i 
és fruit de les necessitats detectades en el Foment 
de l’activitat innovadora.
S’han convocat un màxim de 7 beques per a joves 
menors de 30 anys, empadronats a Granollers, i 
que disposin d’un títol o documentació acredita-
tiva de Grau Universitari o de Grau superior FPII. 
Sis línies de treball són en les que es poden em-
marcar aquests projectes. El futur dels sectors de 
la mobilitat a Granollers: potenciar la mobilitat 
sostenible, innovadora i autònoma. Indústries 
culturals i/o audiovisuals. Parc Tecnològic del 
Motor en el marc del Pla Director del Circuit. 
Noves fórmules i necessitats d’habitatge. Reptes 
i noves solucions en els àmbits de la sosteni-
bilitat. Innovació i emprenedoria social per 
respondre a les noves necessitats de la societat.
Rocaumbertlab. El Laboratori d’innovació 
ciutadana de Granollers són 3 laboratoris: labo-
ratori de tecnologia + laboratori d’aprenentatge i 
creativitat + laboratori de comunicació trans-
mèdia. Tots enfocats a la innovació ciutadana per 
tal d’analitzar i proposar el rol de la ciutat en la 
nova onada d’innovació que està venint i a on la 
ciutadania és clau. 
Hem de passar d’enfocar-nos en la tecnologia a 
enfocar-nos en “el que fem amb aquesta tecnolo-
gia” i que això tingui un impacte real a la ciutat. 
Tots i totes tenim talents diversos i disposar d’un 
espai on ens puguem trobar per fer coses per a la 
ciutat i per a la seva gent ens ajudarà a aprendre a 
donar un ús rellevant a les eines i les tecnologies, 
fent que aquestes serveixin per millorar el nostre 
entorn, l’espai on vivim, per a les persones que 
hi vivim. 
Es tracta de generar una comunitat innova-
dora a Granollers amb ganes de fer coses per 
a la ciutat. L’impacte serà progressiu i en xarxa. 
Un efecte “contagi”, persones que fan coses 
perquè els apassiona aprendre i volen transmetre 
el que saben a altres persones entusiastes i que 
l’Ajuntament haurà de ser capaç de transformar 
en actuacions per a la millora de la ciutat.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Sembla que ha passat una mica desaper-
cebut, però per a nosaltres ha estat una 
fita important de ciutat. El passat maig 
es tancava la 1a edició dels pressupostos 
participatius a Granollers: 1.333 perso-
nes votaven entre 64 propostes i sortien 
escollides per ser executades: la plantació 
de vegetació autòctona, la implantació 
d’aparcaments per a bicicletes, una xarxa 
de camins escolars segurs, la millora dels 
patis del Mestres Montaña i del Salvador 
Llobet, la reubicació de la parada del 
bus de l’hospital (que només fa 5 anys 
que està instal·lada, ja podríem rumiar 
abans de fer les coses), una nova zona de 
jocs per infants al centre, la millora de la 
il·luminació de Can Bassa, i la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques a l’EMT.
Cal recordar diverses coses. L’equip de 
govern socialista no portava els pres-
supostos participatius al seu programa 
electoral i s’hi ha negat durant molts anys 
que diferents grups de la oposició hem 
reclamat que una part del pressupost fos 
decidida per la ciutadania mitjançant un 
procés participatiu. Aquest procés, regla-
mentat, dona garanties al ciutadà, més 
de les que oferim de vegades els partits 
polítics, que decidim (alguns hem inten-
tat canviar això) els nostres programes 
electorals de manera opaca. El ciutadà, 
sap doncs què ha de fer per proposar un 
projecte vàlid i té un vot que val el ma-
teix que qualsevol altre (el mateix que el 
propi alcalde) per decidir quins es tiraran 
endavant.
De les 60.695 persones que vivim a 
Granollers (tot i que només 43.399 
poden votar) hi han dit la seva 1.333. 
Un 3,07%. Algú dirà que és poc. Ho és. 
Però no ens sembla preocupant. Aquesta 
ha estat una primera experiència, que cal 
consolidar. Venim d’un sistema represen-
tatiu –on escollim representants perquè 
prenguin les decisions per nosaltres– i 
hem d’anar donant pes a un sistema 
participatiu on la ciutadania apoderada 
segueixi decidint més enllà del dia que 
vota a les eleccions. Més responsabilitat i 
poder per la gent. L’aposta és segura. 

Àlex Sastre
Grup Municipal PDeCAT-Demòcrates

El passat 11 de juny, el nostre company 
Chakir El Homrani renunciava al seu lloc 
com a regidor a l’Ajuntament. El motiu, 
però, era excepcional: havia estat nomenat 
conseller d’Afers Socials, Treball i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya unes setma-
nes abans.
Un nomenament positiu, entre d’altres, 
perquè significava l’aixecament del 155 
imposat per l’Estat espanyol, amb la conni-
vència dels partits més grans –PSOE inclòs– 
i, a més, el desbloqueig del treball amb 
entitats, institucions i persones que tracten 
amb els col·lectius més vulnerables del país 
i que estaven veient com la irresponsabi-
litat de l’estat els impedia seguir una tasca 
tan necessària.
Amb la recuperació de les institucions i el 
govern efectiu, podrem realitzar polítiques 
socials que ajudin a desplegar la República 
i deixin en evidència les veus que opinen 
que el republicanisme català és un movi-
ment que pretén fracturar la societat catala-
na. En Chakir té un gran repte davant, però 
estem segurs que, tal com ha demostrat a 
l’Ajuntament, la seva feina serà impecable.
El seu lloc al Grup Municipal, al costat 
del portaveu Pep Mur i de la candidata a 
l’alcaldia Núria Maynou, l’ocuparà en Pau 
Llobet. Durant la campanya del 2015 vam 
insistir molt que ERC-AG presentava un 
equip sòlid, rigorós i compromès amb un 
projecte social, republicà i granollerí. En 
Pau resumeix aquests valors com ningú: 
llicenciat en Sociologia, treballa en l’àmbit 
dels serveis socials, és pare de dos fills, 
exjugador del planter del Balonmano Gra-
nollers, ha passat per Colònies Sant Esteve i 
l’AMPA del Salvador Espriu. Ell ens ajudarà 
a seguir vehiculant un projecte de ciutat 
cohesionada, dinàmica i republicana.
Així doncs continuarem treballant, amb 
les eleccions municipals a un any vista, 
en aquest projecte obert que encapçala la 
Núria Maynou. Unes eleccions fonamen-
tals per decidir si volem que Granollers 
faci nous passos endavant per a superar 
l’estancament i el cansament de l’actual 
govern del PSC, així com per situar la nos-
tra ciutat com a referent en la construcció 
de la República des del municipalisme.

Grup Municipal ERC-AG
facebook.com/ercgranollers
twitter.com/ercgranollers

Innovació
Pressupostos 
ja participats

Renovem el 
Grup Municipal

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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Heu de llençar 
algun moble 
o trasto vell?
Truqueu al telèfon 93 842 67 89 i el servei 
de recollida us dirà quan i on l'heu de deixar. 
Gràcies per ajudar-nos a endreçar la ciutat!




