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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 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Fotografia: Toni Torrillas
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Núria Sala  
i Ventura

> La Núria estudia Filosofia i 
Literatura a la Universitat de 
Tolosa (França)

> Ha representat Granollers a la 
conferència internacional Joves 
per la Pau celebrada aquest 
estiu al Japó

> Una experiència molt 
enriquidora compartida amb 
estudiants d’arreu del món

Col·labora als centres educatius de 
la ciutat, des d’escoles bressol fins 
a formació d’adults, fent activitats i 

tasques de suport diverses 

Més informació i inscripcions 
al Punt de Voluntariat: 

www.granollers.cat/voluntariat

Fes-te voluntari educatiu!
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Enguany es compleixen 40 
anys de l’entrada en funcio-
nament de l’edifici actual del 
Centre d’Educació Especial 
Montserrat Montero que es va 
construir el 1978 en terrenys 
cedits per l’Ajuntament de 
Granollers, al camí de Santa 
Quitèria. Abans d’aquest 
emplaçament l’escola havia 
estat en un local del carrer de Torras i 
Bages i l’any 1971 es va traslladar a una 
finca de la Torreta cedida per un particu-
lar. El centre atén alumnes amb discapa-
citat intel·lectual, d’edats compreses entre 3 
i 20 anys de la comarca del Vallès Oriental. 

EN LA IMATGE, ANTÒNIA MACIÀ, ESPOSA 
DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT 
JOSEP TARRADELLAS, VA VISITAR EL 

CENTRE EL 1979.  
AUTOR: FERRAN SALAMERO / AMGR

FIRA DEL DISC
Dv. 5 i ds. 6 d’octubre. Tot el dia. Plaça de Perpinyà

FIRA D’ARTESANS
Dv. 5 i 19 d’octubre. Tot el dia. Plaça de la Corona

LLOTJA DEL DISSENY. CREATIVE STUDIO
Dissabte 6 d’octubre. Tot el dia. Plaça de la Porxada

ARTESANS DEL VALLÈS
Ds. 6 d’octubre. De 9 a 21 h. C. d’Anselm Clavé, 40

JUGATÚ. FESTIVAL DE TARDOR DE JOCS
Dissabte 6 d’octubre, mercat de jocs
D’11 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé
Diumenge 7 d’octubre, campionat de jocs
De 9 a 19 h. Roca Umbert. Nau Dents de Serra

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Ds. 6, 13, 20 i 27 d’octubre. Matí. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Ds. 6, 13, 20 i 27 d’octubre. Matí. C. d’Esteve Terrades

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters...) 
Dissabte 6, 13, 20 i 27 d’octubre. Matí. Parc Firal

ENCANTS SOLIDARIS. ASSEMBLEA D’ATURATS
Ds. 6, 13, 20 i 27 d’octubre. Tot el dia. Pl. Can Trullàs 

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS 
Ds. 6 i 20 d’octubre. Tot el dia. Plaça de les Olles 

FIRA DE BROCANTERS
Ds. 13 i 27 d’oct. Tot el dia. Pl. Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Dg. 14 d’octubre. Matí. C. de Rafael de Casanova

LES GOLFES. FIRA DE ROBA I TRASTOS VELLS
Dissabte 20 d’octubre
Tot el dia. Plaça de la Porxada 

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Ds. 20 d’octubre. Matí. Carrer d’Esteve Terrades

MODA I TENDÈNCIES GRN-GRAN CENTRE
Dissabte 20 d’octubre
Matí i tarda. Carrers d’Anselm Clavé i Joan Prim

FIRA ECO-GRA
Dies 26 (tarda), 27 i 28 d’octubre
Tot el dia. Carrer de Joan Prim 

3a MOSTRA DE CERVESA ARTESANA 
DE PROXIMITAT
Dissabte 27 d’octubre
D’11 a 24 h. Plaça de Perpinyà

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 27 d’octubre
Matí i tarda. C. Travesseres, Santa Elisabet i Corró

40

10 anys del Gra  
a la plaça de l’Església
El proper divendres 19 d’octubre el Gra, equipament juvenil, es ves-
teix de festa per celebrar els 10 anys del nou edifici situat al centre 
de la ciutat. Una gala, que començarà a les 8 de la tarda, convidarà 
a tothom a recordar i gaudir de projeccions audiovisuals, musicals 
i artístiques. Per celebrar els 10 anys del Gra, fins al 14 d’octubre 
tothom que vulgui pot enviar una fotografia sobre l’equipament ju-
venil. Per participar només cal penjar la imatge a les xarxes socials: 
Facebook, Twitter o Instagram (grajove) amb l’etiqueta #Gra10Anys. 
El mateix 19 d’octubre, al matí, a Roca Umbert es convida a agents 
socials, personal educatiu, adults i joves, professionals de diversos 
àmbits que s’adrecen als joves de Granollers a la Jornada del Pla 
Jove Granollers 2019-2022, sota el títol, «Apoderament juvenil i 
treball en xarxa».
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REPORTATGE

S’obre la tercera convocatòria 
per obtenir ajuts per a l’habitatge

L’Ajuntament de Granollers ha 
obert la tercera convocatòria de 
subvencions per ajudar a garantir 
el dret a l’habitatge i la millora 
de l’accessibilitat dels edificis. 
L’atorgament de les ajudes no serà, 
com fins ara, per ordre de presentació 
de sol·licituds sinó que es prioritzaran 
d’acord amb els criteris establerts en 
les bases. 
Els ajuts són per contribuir a pagar 
el lloguer i per incentivar l’aportació 
d’habitatges a la Borsa de Lloguer 
Municipal; per millorar l’accessibilitat 
dins i fora dels habitatges i per a la 
rehabilitació de façanes i mitgeres.

En la convocatòria d’aquest any d’ajuts per 
pagar el lloguer tindran més punts les persones 
menors de 35 anys i de 65 anys o més. D’altra 
banda també puntuaran diferents circumstàn-
cies socials i/o econòmiques com ser titular 
d’un contracte d’arrendament formalitzat a tra-
vés de la Borsa de Lloguer Municipal; ser famí-
lia monoparental amb menors al càrrec; que la 
sol·licitant i titular del contracte sigui una dona 
víctima de violència de gènere; acreditar que un 
membre de la unitat familiar té una discapacitat 
igual o superior al 33%; o persones que hagin 
perdut l’habitatge en els dos darrers anys.

Dues línies d’ajut al lloguer

Es preveuen dues línies d’ajut al lloguer, una 
per a contractes signats aquest any 2018 i una 
per contractes anteriors a aquest any. En la de 
contractes signats el 2018 la subvenció s’atorga 
per tres conceptes: l’import íntegre de la prime-
ra mensualitat de lloguer fins l’import màxim 
de 600 euros; la quantitat equivalent a l’Impost 
de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats, fins a un import màxim de 150 
euros; i 100 euros mensuals, des del segon mes 
de pagament del lloguer, amb una percepció 
màxima de 1200 euros.
La segona línia d’ajuts, per a contractes an-
teriors al 2018, la subvenció que es dona és 
de 100 euros mensuals, amb una percepció 

Les bases 
d’aquesta 

convocatòria es 
poden consultar a 

www.granollers.
cat/plahabitatge

màxima de 1200 euros, en aquest cas, comptats 
des de la data de resolució de l’ajut, o en el cas 
de renovació de la subvenció, des de la data de 
finalització de la percepció de l’ajut de la convo-
catòria anterior.

Habitatges per a la borsa de lloguer

De nou s’ofereixen incentius econòmics per 
afavorir que habitatges buits es posin a lloguer 
a través de la Borsa de Lloguer Municipal. Així 
s’atorguen 1.000 euros per cada habitatge que 
s’adscrigui al Servei de la Borsa de Lloguer 
Municipal per llogar-lo, a preu més assequible, 
durant un període mínim de 5 anys. També es 
subvencionen les despeses de la tramitació de 
la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic 
fins a un màxim de 200 euros per habitatge. 
Com a criteri, les subvencions es concediran 
de menor a major preu/m2 de l’habitatge, fins a 
esgotar la dotació pressupostària. 

Millora de l’accessibilitat en edificis 

S’atorgaran ajuts destinats a la instal·lació 
d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes, 
grues, etc. que permetin l’accés i l’ús de per-
sones amb discapacitat als elements comuns 
d’edificis residencials. Si l’actuació es fa en un 
edifici plurifamiliar, la subvenció és d’un màxim 
de 1.500 euros per habitatge. Si es fa en un local 
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o edifici unifamiliar, un màxim de 1.200 euros.
D’altra banda també hi ha ajuts per millorar la 
mobilitat de les persones dins dels habitatges 
(substitució de banyeres per dutxes, eliminació 
de graons, redistribució d’aparells sanitaris, 
instal·lació d’agafadors, substitució d’aixetes 
i ampliació i/o canvi de sentit d’obertura de 
portes, col·locació de portes corredisses...). 
Aquestes subvencions es destinen a persones 
de més de 70 anys o amb un grau de discapaci-
tat reconegut. La quantia màxima de les sub-
vencions serà del 50% del cost subvencionable 
de l’actuació, si bé, no pot superar un màxim de 
800 euros per habitatge.

Rehabilitació de façanes i mitgeres

S’ofereixen ajuts per a la reparació, sanejament 
i aplicació d’acabat en façanes i mitgeres, en in-
tervencions totals o parcials i també per a can-
tells de balcons i cornises. Si l’actuació es fa en 
elements comuns d’un edifici plurifamiliar, un 
màxim de 1.500 euros per habitatge de l’edifici. 
Si l’actuació es fa en un edifici unifamiliar, un 
màxim de 1.000 euros. La quantitat màxima de 
les subvencions d’aquesta línia serà del 50% del 
cost subvencionable de l’actuació, sense supe-
rar els paràmetres fixats en les bases.
Es prioritzen les ajudes de millora de les con-
dicions d’accessibilitat a l’interior dels edificis 
si hi viuen persones de 70 anys o més o amb 
alguna discapacitat; també aquelles sol·licituds 
que l’any passat van quedar fora de la convoca-
tòria perquè s’havia esgotat el crèdit disponible; 
i també s’atorguen punts com més antiguitat 
té l’edifici, i com més persones grans i/o amb 
alguna discapacitat hi visquin.

On trobar informació

L’Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns i 
Veïnes (c. del Rec, 19) i el Servei d’Urbanisme 
i Habitatge (c. Sant Josep, 7, 3a) us poden in-
formar sobre els ajuts per a l’accessibilitat i la 
rehabilitació d’edificis així com orientar, en les 
actuacions que cal fer abans de poder tramitar-
los. Per a la resta de les subvencions us podeu 
dirigir a l’Oficina d’Habitatge (c. del Rec, 50) on 
haureu de lliurar les sol·licituds fins al 23 de 
novembre, a excepció dels ajuts d’accessibilitat 
i rehabilitació que s’han de presentar a l’OAC (c. 
de Sant Josep, 7, bxs).

El termini per sol·licitar els ajuts 
finalitza el 23 de novembre
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El Pla Local d’Habitatge de Granollers (2018-2023) 
preveu 33 actuacions

Granollers disposa ja d’un nou Pla Local 
d’Habitatge (PLH) per al període 2018-2023, re-
dactat per la Diputació de Barcelona. Es tracta 
d’un document que, partint de l’anàlisi i diagnosi 
de la situació de l’habitatge, defineix les estratè-
gies i propostes a desenvolupar des del govern 
local per fomentar el dret a gaudir d’un habitat-
ge digne en condicions assequibles. L’últim Pla 
d’habitatge de l’Ajuntament de Granollers era 
de 2006. Per a la seva elaboració es van fer sis 

sessions específiques amb ciutadania, entitats i 
grups municipals, un taller obert a tothom i una 
enquesta ciutadana.
Els tres objectius generals que plante-
ja el PLH són facilitar l’accés i el sosteni-
ment de l’habitatge; actualitzar i millorar el 
parc d’habitatges; i desenvolupar polítiques 
d’habitatge a la conurbació de Granollers. 
El PLH llista un total de 33 actuacions, una 
bona part de les quals ja portava a terme 
l’Ajuntament com les subvencions per incentivar 
el lloguer, l’assistència al sosteniment de la llar 
i pobresa energètica i l’adquisició d’habitatges 
municipals, entre d’altres.
Entre les actuacions noves que proposa el PLH 
hi ha la construcció d’habitatges de protecció 
pública de lloguer, ja sigui amb construcció 
directa per part de l’Ajuntament o mitjançant 
la cessió de sòl públic municipal a cooperati-
ves d’habitatge que vulguin fer-se càrrec de 
l’edificació. Altres propostes noves del PHL 
són l’elaboració d’un estudi sobre l’habitatge 
desocupat, ajuts per a la millora de l’eficiència 
energètica, auditories energètiques en habitat-
ges i desenvolupament de polítiques d’habitatge 
tenint en compte Granollers i la seva conurbació.
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Acredita aquesta experiència 
i/o formació per tal d’obtenir 
un certificat de professionalitat 
i/o un títol de formació professional

Més informació a:
www.granollers.cat/educacio
www.grajove.cat

TENS DOS ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL 
I/O HAS FET CURSOS NO FORMALS?  
VOLS MILLORAR LES TEVES OPORTUNITATS LABORALS?
NO TENS TITULACIÓ OFICIAL O VOLS MILLORAR-LA? 

Demana cita prèvia 
al Servei d’Orientació Acadèmica 
Gra. Equipament Juvenil, pl. Església 8, 
tel. 93 842 66 84 

Es tracta d'un procediment convocat pel Departament d'Ensenyament 
i l'Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP)

Servei d’Orientació Acadèmica 
Gra. Equipament Juvenil, 
pl. Església 8, tel. 93 842 66 84

POSA 
EN VALOR 
LA TEVA 
EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL
I MILLORA 
LA TEVA 
FORMACIÓ
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Les obres del tram nord del c. Girona 
enfilen l’última fase

Aquest mes de setembre s’ha iniciat la quar-
ta i última fase de les obres d’urbanització 
del tram nord del carrer de Girona. Per tal de 
reduir al màxim possible les molèsties, s’ha 
començat pel tram entre el carrer d’Apel·les 
Mestres i el carrer de Felip II-Concòrdia on s’ha 
deixat un carril per sentit de circulació, seguint 
el mateix criteri de mobilitat que s’ha implantat 
en tota l’obra. D’altra banda ja s’ha renovat el 
tub de la xarxa general d’aigua potable entre 

els carrers de Francesc Ribas i de l’Hospital. 
Mentre durin aquestes obres quedarà anul·lada 
una parada d’autobús situada en els jardinets 
propers al carrer de Francesc Ribas,que pertany 
a la línia dels autobusos urbans L22 (Estació de 
Granollers Centre-Bellavista) i també a algunes 
línies interurbanes.

Les obres acabaran a finals de novembre

Les obres de renovació integral del carrer de 
Girona, que van començar el setembre de 2017, 
les està fent la UTE Coynsa 2000, SL/ Voracys, 
SL, amb un pressupost de 2.128.294,74 euros, IVA 
inclòs i compten amb una subvenció de 1.350.000 
euros de la Diputació de Barcelona mentre que 
l’Ajuntament de Granollers finança la resta.
Amb aquesta actuació el carrer de Girona mi-
llorarà l’accessibilitat del vianant i la circulació 
de les bicicletes unidireccional a cada costat del 
carrer, gràcies a la reordernació de les voreres i 
dels carrils de circulació de vehicles i de la mi-
llora dels passos de vianants. La previsió és que 
aquesta obres acabin a finals del mes de novem-
bre, quan s’obrirà la totalitat del carril bicicleta 
d’1,2 km i s’hauran plantat un centenar d’arbres.
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Ja es pot gaudir de bona part 
dels nous espais generats al 
tram nord del carrer Girona, a 
excepció del carril bicicleta que 
s’obrirà al trànsit quan estigui 
tota l’obra finalitzada

A Palou i al barri de Sant Miquel han començat obres d’ampliació de 
voreres aquest setembre. En concret, s’estan construint les voreres 
del tram del passeig del Dr. Fàbregas, entre la carretera del Mas-
nou i el Camí Ral. Fins ara la vorada existia a totes dues bandes del 
passeig però sense estar pavimentada. L’actuació s’ha adjudicat a 
l’empresa Constraula per 40.716,02, IVA inclòs. La previsió és que 
els treballs acabin el mes de novembre. D’altra banda, també s’han 
iniciat les obres d’ampliació de les voreres del carrer Pinyol, entre 
l’avinguda de Sant Esteve i el carrer de Llevant. Amb les obres que es 
fan ara s’amplia la vorera sud en la seva totalitat mentre que s’actua 
en la vorera nord en el tram entre l’avinguda de Sant Esteve i el car-
rer Orient. La resta de tram no es pot fer fins que es faci l’enderroc 
d’una nau existent i, per tant, s’urbanitzarà amb posterioritat. A ban-
da d’ampliar les voreres fins a un mínim d’1,5 m, també es renovarà 
la canonada d’aigua potable i s’asfaltarà tot el carrer. L’obra ha estat 
adjudicada a Obres i Serveis Roig, SA per 85.157,02 €, IVA inclòs i es 
preveu que tingui una durada de dos mesos i mig. Aquest octubre 
començaran també els treballs d’ampliació de les voreres del carrer 
de Corró, entre el carrer Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer.

Ampliació de voreres al pg. del Dr. Fàbregas i al carrer Pinyol

©
 T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S

7



El Parc de Congost 
estrena una nova font

El Parc del Congost, davant de la plaça de les 
Hortes, compta des de finals d’agost amb una 
nova font que consta de tres anelles d’on surten 
raigs d’aigua verticals. La font té llums led que 
canvien de color i el joc que fa l’aigua a cadas-
cuna de les tres anelles també varia. L’aigua 
està tractada per poder-s’hi mullar però cal 
seguir les recomanacions del rètol informatiu 
instal·lat en aquest nou espai. Així, no s’hi pot 
accedir descalç, cal anar amb compte pel perill 
de relliscades, no s’ha de beure l’aigua i no hi 
poden accedir gossos. 
La font funciona de dilluns a divendres d’11 a 14 
h i de 16 a 20 h però aquest horari anirà canviant 
i s’ajustarà en funció de cada època de l’any. 
Tot i que la font ja està en funcionament, prope-
rament s’acabarà de condicionar el seu entorn 
amb gespa i la instal·lació de bancs de formigó. 
El cost total de la instal·lació de la font i del con-
dicionament del seu entorn és de 140.000 euros.

La font disposa 
de llums led que 
canvien de color

Aquest mes de setembre s’ha instal·lat un 
nou desfibril·lador portàtil de darrera gene-
ració a la façana principal del Mercat Muni-
cipal de Sant Carles, a la plaça de la Ca-
serna. La iniciativa ha estat impulsada per 
la Fundació Barcelona Salut, l’Ajuntament 
de Granollers, la Diputació de Barcelona i 
compta amb la col·laboració de l’Obra Social 
la Caixa. D’aquesta manera el mercat i tota 
l’àrea comercial al seu voltant s’ha convertit 
en un espai cardioprotegit.
Amb el que s’ha col·locat al Mercat de 
Sant Carles, Granollers té un total de 27 
desfibril·ladors, 15 dels quals en equipa-
ments públics. També n’hi ha en espais 
molt concorreguts com la plaça de la 
Porxada, la zona dels cinemes, al carrer 
Montseny; i l’estació de rodalies de Grano-
llers Centre. Podeu consultar tot el llistat de 
desfibril·ladors al portal de dades obertes 
opendata.granollers.cat.

El mercat municipal 
de Sant Carles, 
cardioprotegit

Acte d’homenatge al president Lluís Companys 
en el 78è aniversari del seu afusellament

Dilluns 15 d’octubre, a les 19.30 h. 
Jardins de Lluís Companys 

(costat Pavelló Municipal d’Esports)
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Caminades i marxa 
nòrdica per millorar 
la qualitat de vida

Aquesta tardor es reprèn el programa municipal de caminades per a 
la gent gran -a partir de 50 anys- Granollers Camina. Es tracta d’oferir 
activitat física saludable per a aquest col·lectiu, amb l’objectiu de millorar 
la qualitat de vida alhora que es gaudeix de l’entorn natural. Impulsades 
pel Servei d’Esports, les caminades són també un mètode per prevenir 
i tractar les malalties cardiovasculars. Els monitors guien rutes suaus i 
assequibles per diferents zones urbanes i interurbanes, amb dues moda-
litats: caminada i marxa nòrdica. Per a les primeres no cal material com-
plementari -sí roba i calçat còmodes- i per a les segones, l’Ajuntament 
disposa de fins a 25 bastons per prestar-los als participants. La marxa 
nòrdica inclou, a més de l’acció de les cames, la de la part superior del 
cos, amb el suport de dos bastons especialment dissenyats que simulen 
el moviment de l’esquí de fons. 
Els inscrits faran dues caminades a la setmana, fins al mes de juny, 
organitzats en tres grups: dos de marxa nòrdica en dilluns i dimecres de 
9.30 a 11 h, i dimarts i dijous d’11.30 a 13 h; i un de caminada, dimarts 
i dijous de 9.30 a 11 h. Les persones interessades poden apuntar-se al 
Servei d’Esports (c. Jaume Camp, 1, de 9 a 14 h; caldrà presentar un do-
cument d’aptitud per a l’exercici físic). El punt de trobada i arribada tant 
de les caminades com de la marxa nòrdina és el Palau d’Esports. 

El 24 de febrer se celebrarà una nova edició de La Mitja i, per dotzè 
any, l’Ajuntament i el Club Atletisme l’Aire organitzen un programa 
d’entrenaments per poder preparar alguna de les proves de la competi-
ció (el Quart, els 10 Km o La Mitja). Hi ha tres nivells diferents: un grup 
de principiants per aquelles persones que no han fet mai La Mitja; un 
grup d’iniciats pel que han fet La Mitja alguna vegada o són corredores 
o corredors esporàdics; i un grup d’atletes per aquells que han fet la 
cursa més de tres vegades i corren de manera habitual.
Els entrenaments comencen l’1 d’octubre i els dies i horaris a escollir 
són els dilluns, dimecres i divendres en tres franges: 13.30, 19.30 i 
20.30 h. La inscripció és obligatòria, té un preu de 12 euros i dona dret 
als entrenaments, una assegurança d’accidents i un obsequi. 
Més informació i inscripcions a www.granollers.cat/esports

L’Ajuntament posa en marxa una activitat 
esportiva gratuïta que porta per nom “Mentre 
la canalla fa esport, tu també!”. La iniciativa 
té com a objectiu conciliar l’activitat física 
amb la vida familiar de tal manera que mares 
i fills i filles puguin fer esport coincidint en 
l’espai i en el temps. Moltes mares i pares 
acompanyen els seus fills a les instal·lacions 
esportives de la ciutat i s’hi queden mentre 
fan activitats esportives. Per això, s’oferirà 
a aquestes persones que tenen cura de la 
canalla l’oportunitat de participar en una 
activitat poliesportiva coincidint amb l’estona 
en què els seus fills fan esport.
La prova pilot proposa activitats poliespor-
tives a l’aire lliure dos dies a la setmana 
de 17.30 a 18.30 h. Cada dia es proposarà 
una activitat diferent com caminar, pilates, 
tonificació muscular, treball cardiovascu-
lar... Així, els dilluns i dimecres el punt de 
trobada serà el pavelló del Tub i, en cas de 
pluja, es podrà fer servir el gimnàs exterior 
de les pistes d’atletisme. Els dimarts i dijous 
el punt d’inici de les activitats serà el Palau 
d’Esports i, en cas de pluja, es podrà fer 
servir les pistes d’esquaix. A més, els parti-
cipants podran fer servir un vestidor de totes 
dues instal·lacions.
Aquesta iniciativa s’inclou dins del projecte 
europeu «SPORT for WOMEN in the URBAN 
PLACES (SW-UP)» (Esport per les Dones 
en llocs urbans) i s’adreça principalment 
a dones però també és oberta als homes. 
L’inici de les activitats serà l’1 d’octubre, el 
calendari coincidirà amb el del curs escolar, 
per participar-hi cal ser menor de 55 anys 
i inscriure’s en línia de manera gratuïta a 
www.granollers.cat/esports

Mentre la canalla fa 
esport, tu també!

P R O G R A M A  D ’ E N T R E N A M E N T S
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BIBLIOTECA ROCA UMBERT OCTUBRE – DESEMBRE 2018

Reduïm la bretxa digital
FORMACIÓ DIGITAL

-16 ANYS
TALLERS DIGITALS

CURSOS D’INICIACIÓ I 
TEMÀTICS

Inicia’t en els dispositius 
mòbils
 · DURADA: 8 hores
 · SESSIONS: dilluns i di-
mecres 1, 3, 8 i 10 d’octubre 
de 2018 

 · HORA: de 18 h a 20 h
 · PREU: 20 €

Les teves imatges a les 
xarxes socials: Instagram, 
Pinterest...
 · DURADA: 8 hores
 · SESSIONS: dilluns i di-
mecres 15, 17, 22 i 24 d’oc-
tubre de 2018 

 · HORA: de 18 h a 20 h
 · PREU: 20 €

Descobreix les eines de Goo-
gle: Gmail, Drive, Maps... 
 · DURADA: 8 hores
 · SESSIONS: dilluns i 
dimecres 5, 7, 12 i 14 de 
novembre de 2018

 · HORA: de 18 h a 20 h
 · PREU: 20 €

PÍNDOLES TEMÀTIQUES 

Manteniment bàsic de l’ordi-
nador portàtil
 · DURADA: 3 hores
 · SESSIONS: dijous 4 i 11 
d’octubre de 2018 

 · HORA: de 18.30 h a 20 h
 · PREU: 7,5 €

Funcionament bàsic de  
Windows 10 amb portàtils
 · DURADA: 3 hores
 · SESSIONS: dijous 18 i 25 
d’octubre de 2018 

 · HORA: de 18.30 h a 20 h
 · PREU: 7,5 €

M’he quedat sense espai al 
mòbil, què faig? 
 · DURADA: 3 hores
 · SESSIONS: dijous 8 i 15 de 
novembre de 2018 

 · HORA: de 18.30 h a 20 h
 · PREU: 7,5 €

Google Fotos 
 · DURADA: 90 minuts
 · SESSIÓ: dijous 22 de novem-
bre de 2018 

 · HORA: de 18.30 h a 20 h
 · PREU: 3,75 €

Què és l’empremta digital? 
 · DURADA: 90 minuts
 · SESSIÓ: dijous 29 de novem-
bre de 2018 

 · HORA: de 18.30 h a 20 h
 · PREU: 3,75 €

AULA DIGITAL OBERTA

 · Servei gratuït de suport a 
l’autoaprenentatge de com-
petències digitals.

Tallers digitals per a infants i joves menors de 16 anys que 
fomenten l’aprenentatge dinàmic de les noves tecnologies, la 
creativitat, la innovació i el treball en equip.

FEM MÚSICA I DANSA AMB ELECTRÒNICA 

 · EDAT: de 7 a 12 anys
 · SESSIONS: dimarts 2, 9, 16 i 23 d’octubre de 2018
 · HORA: de 17.30 h a 19 h

CREACIÓ D’UNA APP AMB APP INVENTOR

 · EDAT: a partir de 12 anys
 · SESSIONS: divendres 19 i 26 d’octubre de 2018 
 · HORA: de 17.30 h a 19.30 h

CODECOMBAT 

 · EDAT: de 6 a 10 anys
 · SESSIONS: dimarts 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2018
 · HORA: de 17.30 h a 19.30 h

DEL 2D AL 3D 

 · EDAT: de 9 a 14 anys
 · SESSIONS: divendres 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2018 
 · HORA: de 17.30 h a 19 h

CREATIVITAT AMB MAKEY MAKEY

 · EDAT: de 9 a 12 anys
 · SESSIONS: divendres 14 de desembre de 2018 
 · HORA: de 17.30 h a 19.30 h

Inscripcions a partir del dimarts 18 de setembre de 2018, a les 15 h, a la biblioteca
i a www.granollers.cat/formaciodigital. Places limitades.

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
Prat de la Riba, 77 · 93 860 44 50 · bru@ajuntament.granollers.cat 

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espí i Grau, 2 · 93 879 30 91 · bcp@ajuntament.granollers.cat

FORMACIÓ GRATUÏTA PER A 
PERSONES A L’ATUR O PER-
CEPTORES DE PENSIONS NO 
CONTRIBUTIVES ACTIVITATS GRATUÏTA. PLACES LIMITADES
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El dia 10 d’octubre es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. La 
Taula de Salut Mental i Addiccions de Granollers, integrada per ser-
veis municipals, centres de salut mental per a infants i joves, i adults; 
d’assistència primària, d’integració social, d’habitatge i associacions de 
persones amb problemes de salut mental i familiars, ha preparat un pro-
grama d’activitats encaminat a lluitar contra l’estigma i la discriminació 
en aquest àmbit. Es faran a Granollers, Llinars i la Garriga, entre els dies 
6 i 31 d’octubre. 
El diumenge 7 d’octubre hi haurà la caminada per la salut mental, una 
iniciativa que any rere any compta amb més participants, 400 l’any pas-
sat. La sortida es farà al parc Torras Villà (10 h, les inscripcions es poden 
fer al mateix parc: 5 €, adults i 2’5 €, els menors de 12 anys). 
Tots els inscrits rebran una samarreta estampada amb el disseny guan-
yador del concurs convocat la primavera passada, obra de la granollerina 
Laia Llistuella. A l’arribada hi haurà botifarrada i animació infantil. Al 
migdia (12 h) la cantautora de Santa Coloma de Gramenet Laura Jareño 
oferirà un concert intimista i després es lliuraran els premis del concurs 
de samarretes (13 h). Pel que fa al concurs de cartells, s’ha allargat el 
termini per presentar-s’hi fins al dia 15 d’octubre (més info, www.grano-
llers.cat/salut-i-consum) 
El dimecres 10 d’octubre, la psiquiatra de l’Hospital de Granollers Belen 
Gías oferirà una xerrada sobre la relació entre salut mental, esport i 
alimentació saludable (Museu de Granollers, 18 h). Altres activitats pro-
gramades són teatre per als escolars (10 d’octubre, Sala Tarafa, 9.30 h) i 
les exposicions de les obres del projecte Parelles Artístiques al Gra (1-17 
d’octubre) i de cartells a la Biblioteca Can Pedrals (24-31 d’octubre). 

Una caminada popular commemora
el Dia Mundial de la Salut Mental 

La trobada de Thermos va tenir lloc els dies 20 i 21 de 
setembre al Centre Tecnològic i Universitari de Roca 

Umbert. A més dels prepresentants de Cascais, hi van 
participar membres d’ICLEI Europa, l’organisme que 
aplega els governs locals per la sostenibilitat, i de la 

consultora d’eficiència energètica CREARA. 

Granollers i la ciutat de Cascais (Lisboa) van compartir al setembre 
coneixements sobre l’eina de planificació de xarxes de calor i fred 
Thermos. Totes dues ciutats, juntament amb sis més del Regne Unit, 
Polònia, Letònia, Romania i Alemanya participen des de fa dos anys al 
projecte europeu Thermos, que vol contribuir al desenvolupament de 
sistemes de calefacció i refrigeració menys contaminants, com ja es fa 
als països del nord d’Europa. Unes xarxes de distribució d’energia pro-
vinent de fonts com el biogàs, la biomassa, el fum de les incineradores 
o la calor residual que, en el cas de Granollers, la voluntat és implantar 
al polígon Congost-Jordi Camp per proveir les empreses. 
L’estalvi energètic i en emissions d’una xarxa així seria un gran pas per 
a la transició energètica a Granollers, ja que el consum industrial re-
presenta la meitat de tot el consum energètic de la ciutat. Quan parlem 
de transició energètica parlem d’un canvi en la producció de l’energia, 
que substitueixi els combustibles fòssils (gas, petroli...) per fonts reno-
vables i locals. Però també d’una nova manera de gestionar i utilitzar 
l’energia, incrementant-ne l’ús compartit i fent-ho de manera més 
eficient. En aquesta línia treballa Thermos. La darrera trobada amb els 
socis portuguesos va servir també per visitar el Parc de l’Alba a Cer-
danyola, i les empreses Districlima de Barcelona i Tub Verd de Mataró, 
exemples de distribució d’energia més sostenible. 

Projecte Thermos i el treball per la transició energètica a Granollers
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Granollers reconeixerà els establiments 
comercials de la ciutat amb els Premis Porxada

Els germans Altimira 
Cladellas han fet donació 
del fons de documentació 
familiar a l’Ajuntament. 
Es tracta de documents 
d’important rellevància per 
al coneixement històric i 
patrimonial dels masos 
de Palou i, de la història 
de Granollers, municipi al 
qual es va agregar l’antic 
poble de Palou, l’any 1928.
La donació de la família 
Altimira Cladellas és d’1 
metre de documents di-
versos, dels segles XIII-XX, 
conservats per diverses 
generacions a la masia de Can Plantada de 
Palou, on aquesta família ha exercit de ma-

L’Arxiu incorpora el Fons patrimonial de la família Altimira Cladellas, 
d’especial relleu per a la història local

El proper dijous 11 d’octubre a les 21 h tindrà lloc l’entrega de la primera edició 
dels Premis Porxada que reconeixen els establiments comercials de Granollers. 
Els premis tindran diverses categories i hi podran optar tots els establiments 
comercials de la ciutat que compleixin amb els requisits fixats en la categoria 
de premi corresponent. Hi ha quatre categories: premi a l’establiment històric 
(més de 100 anys); premi honorífic, premi a l’antiguitat i premi a la innovació o la 
renovació de gran format. El jurat està format per membres de les associacions 
de comerciants legalment constituïdes, una representant del Gremi d’Hostaleria 
del Vallès Oriental, una de l’Associació d’Hotels del Vallès Oriental, la regidoria de 
Promoció Econòmica i Comerç i un tècnic del servei de Comerç de l’Ajuntament de 
Granollers. Els Premis Porxada, Gala del Comerç de Granollers reunirà el sector 
comercial de la ciutat en un esdeveniment que tindrà d’escenari el Teatre Auditori 
de Granollers.

sovera els darrers segles. 
La major part són manus-
crits, alguns impresos, 
a més de 2 documents 
cartogràfics, 1 pergamí i 
27 fotografies. Tot plegat, 
en 3 subfons diferenciats: 
documentació referent al 
benefici de Sant Miquel 
Arcàngel de la parròquia 
de Sant Esteve de Gra-
nollers (sobre terres de 
Palou i Corró de Vall, dels 
anys 1209-1876); docu-
ments del patrimoni de la 
família Altimira Cladellas 
(s. XIX-s. XX) i documents 

de la Parròquia de Sant Pere de Valldeneu 
(1676-1915).

GALA DEL COMERÇ DE GRANOLLERS
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Nova intervenció mural  
per commemorar els 80 anys 
del bombardeig

Aquest octubre es pintaran dos nous murs vinculats al programa d’art 
urbà, Murs que parlen. Un projecte de dinamització i millora del paisat-
ge a partir de la intervenció artística sobre parets mitgeres, que serveix 
de disparador per a diverses accions educatives i artístiques. Si a l’estiu 
l’artista Erb Mon va pintar amb joves de la ciutat un mural a la plaça de 
la Bòbila, per commemorar els 80 anys del bombardeig de 1938, aquesta 
tardor l’artista Roc Blackblock pintarà al pati interior de Can Jonch. Cen-
tre de Cultura per la Pau, que enguany fa 10 anys, i l’artista Cinta Vidal, 
farà la seva intervenció a la cantonada del c. Catalunya amb el c.Muralla.

Obert el procés participatiu per crear el mur de Cinta Vidal

L’artista Cinta Vidal pintarà un mur a l’entorn de la idea de refugi. Per 
fer-ho recollirà les aportacions dels participants de l’activitat “A refugi!”, 
un itinerari per quatre espais de la ciutat amb el grup “10 de Deu teatre”. 
Es convida a gent gran i famílies de la ciutat a compartir quina és la seva 
idea de refugi. L’activitat es farà el divendres 5 d’octubre i el diumenge 7 
d’octubre, a les 17.30 h a la plaça de Maluquer i Salvador.
Cal inscripció prèvia trucant al 93 842 68 34 o enviant un correu electrò-
nic: canjonch@ajuntament.granollers.cat.

Per sisè any consecutiu Granollers participa 
del projecte de Ciutats Defensores dels Drets 
Humans. Del 30 de setembre a l’11 d’octubre 
vuit activistes de drets humans, procedents 
d’Egipte, Guinea Equatorial, Estats Units, 
Espanya, Mèxic, Myanmar, Hondures i de 
Palestina visiten 15 municipis de la província 
de Barcelona per donar a conèixer la tasca 
que fan als seus llocs d’origen i per conscien-
ciar la ciutadania sobre la importància de la 
defensa dels drets humans i del suport inter-
nacional a les seves lluites. Participaran en 
nombroses activitats com xerrades, col·loquis 

El 20 d’octubre tindrà lloc a Roca Umbert 
la 7a edició de la Mostra d’Art Urbà (MAU), 
un festival de creació contemporània obert 
a tothom que té la vocació de vincular el 
passat i el present de la fàbrica a través de 
projectes artístics. Enguany se suma a la 
commemoració del 80è aniversari del bom-
bardeig, centrant-se en el concepte de què 
significa fabricar la guerra. Durant tot el dia 
hi haurà instal·lacions artístiques, tallers, 
accions participatives i musicals. L’entrada 
és gratuïta i oberta a tothom.
Podeu consultar el programa de la MAU a 
www.rocaumbert.cat. I a l‘Espai Obert del 
Museu de Granollers des del 25 d’octubre i 
fins al 6 de gener es pot visitar “224. GRN. 
Terror”. Una instal·lació de FRAU (Vicenç 
Viaplana i Helena Pielias) per reflexionar so-
bre el bombardeig feixista de 1938. Prendre 
consciència de la magnitud d’una xifra per 
adonar-se del significat d’aquesta. Mesurar 
la quantitat per a mesurar l’impacte.

Art i memòria

Quatre 
activistes 
dels Drets 
Humans 
visiten 
Granollers

i diverses trobades. A Granollers les activitats 
previstes es faran: dimecres dia 3, a les 9.30 
h al Teatre Auditori, una xerrada a càrrec de 
Manal Tamimi i Ramon Esono, amb alumnes 
de 1r de batxillerat de diversos centres edu-
catius de Granollers. Dijous 11 d’octubre a les 
18.30 h a Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau, xerrada amb Marisa Franco, que lluita en 
defensa dels drets de la població més vulne-
rabilitzada: dones, persones LGTB, migrades i 
llatines. La tasca dels activistes, sovint, com-
porta greus riscos per la seva pròpia llibertat i 
integritat física.
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3
9 a 14 h. Formació de 20 hores. Cooperatives
Itinerari Facilita
Ateneu Cooperatiu del Vallés Oriental. Col·labora: 
Granollers Mercat

9 a 13 h. Formació bonificable de 8 hores
Gestió de magatzems i estocs
Cambra de comerç - Delegació Granollers

4
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i  
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Workshop digital. Empresa  
i emprenedoria
Crea la teva imatge corporativa
Granollers Mercat

15 a 17 h. Jornada. Empresa industrial
Projectes col·laboratius en el entorn indus-
trial de Granollers
Granollers Mercat

9
9.30 a 14 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Com posar el preu als meus productes  
o serveis
Granollers Mercat

10
9.30 a 13.30 h. Formació. Emprenedoria
Planifica la teva web 
Programa d’emprenedoria EmprènTIC
Granollers Mercat

15.30 a 18.30 h. Workshop digital. Empresa  
i emprenedoria
SEO- Posicionament natural
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 15 hores
Entrenament de vendes per al personal 
tècnic
Cambra de comerç - Delegació Granollers

11
9.30 a 12 h. Sessió informativa.  
Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb el Pla 
d’empresa
Granollers Mercat

14 a 16.30 h. Formació de 5 hores. Comerç
Exprimeix WhatsApp al teu comerç
Granollers Mercat

15
14 h a 16 h. Formació de 8 hores. Comerç
Youtube com a plataforma de videomàr-
queting
Granollers Mercat

9.30 a 14 h. Formació. Empresa i emprene-
doria
Com fer l’estudi de mercat de la teva idea 
de negoci
Granollers Mercat

17
9.30 a 13.30 h. Formació. Emprenedoria
Com vendre productes per Internet
Programa d’emprenedoria EmprènTIC
Granollers Mercat

18
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capitalit-
zació de l’atur
Granollers Mercat

9 a 13 h. Formació bonificable de 9 hores
Tècniques de venda creuada “cross selling”
Cambra de comerç - Delegació Granollers

19
9.30 a 13.30 h. Formació bonificable  
de 8 hores
Aspectes fiscals i comptables que els autò-
noms han de conèixer sobre el seu negoci
Coneix la mecànica dels impostos
Granollers Mercat

23
9 a 14 h. Formació bonificable de 35 hores
Nòmines, seguretat social i contractació 
laboral (iniciació)
Cambra de comerç - Delegació Granollers

24
15.30 a 18.30 h. Workshop digital. Empresa  
i emprenedoria
SEM- Google Adwords
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Formació. Emprenedoria
Instagram, el meu aparador a Internet
Programa d’emprenedoria EmprènTIC
Granollers Mercat

25
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb el Pla 
d’empresa
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 80 hores
Direcció logística i operacions a la Pime
Cambra de comerç - Delegació Granollers

29
9 a 18 h. Formació bonificable de 8 hores
Retribucions variables
Cambra de comerç - Delegació Granollers

30
9 a 13 h. Jornada. Empresa i emprenedoria
Petjada de carboni
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

31
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
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

Octubre 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

AJUTS MUNICIPALS 2018:  
OBERTA LA CONVOCATÒRIA!
Termini per presentar les sol·licituds: 31 d’octubre de 2018
Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat

14
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DILLUNS 1

10 h Als establiments de l’Associació de 
Comerciants Congost
Endevina-la! Joc de llengua que consisteix 
a desxifrar els jeroglífics penjats a les boti-
gues. Fins al 26 d’octubre 
Org.: Servei de Català de Granollers, Asso-
ciació de Comerciants Congost i Granollers 
Mercat

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura, Llegir el teatre 
Presentació de les lectures Els jocs florals 
de Canprosa, de Santiago Rusiñol. Amb 
Francesc Viñas

DIMARTS 2

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries
“El periodisme en els temps de canvi” amb 
Lluís Foix. Org.: AGEVO

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller per aprendre les danses del Ball de 
Gitanes de Granollers. Tots els dimarts dels 
mesos d'octubre i novembre

DIMECRES 3

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

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència, El fil de la Història... “Espanya 
a finals del segle XV. L’encaix de Catalunya 
dins la monarquia hispànica” amb Diego 
Valverde
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

21 h La Troca. Roca Umbert
Curs d’iniciació de danses del món
Més info a, info@passaltpas.cat

DIVENDRES 5

17 h Plaça de la Porxada
DiverDivendres. DiverJocs: Guixot de 8, jocs 
enginyosos. Presentació de la programació 
familiar del DiverDivendres
Org.: Xarxa de Centres Cívics de Granollers

Nova programació  de moviment a 
Roca Umbert
Aquest mes d’octubre comença la nova temporada de moviment de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts. Hi ha activitats dirigides a professionals 
del sector, però també d’altres adreçades a tots als públics i per fer en 
família.
En les activitats per a professionals, hi ha programats dos workshops 
de perfeccionament amb ballarins reconeguts del sector, com són 
Diego Sinniger i Sharon Friedman. Pel que fa a les activitats per a tots 
els públics, hi ha un taller de teatre i moviment i un de basat en el body 
weather; i dues improvisacions guiades de dansa contemporània amb 
Bea Fernández i Èlia López. I el moviment familiar es treballarà amb dos 
tallers, un amb la companyia Théatre de la Guimbarde, programat en 
el marc del Festival El Més Petit de Tots; i el taller “Fang”, una activitat 
familiar de circ amb la companyia Animal Religion de Quim Girón.
Tots els tallers són gratuïts excepte els dos workshops per a professio-
nals. Per poder-hi participar cal formalitzar la inscripció a 
www.rocaumbert.com/moviment. 
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17.30 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Recorregut inspirador per quatre espais de 
la ciutat “A refugi!” Activitat en el marc dels 
actes de commemoració del 80è aniversari 
del bombardeig de Granollers l’any 1938 i 
del projecte “Murs que parlen”. Recorregut  
de la mà del grup 10 de Deu Teatre
Més info i inscripcions al 93 842 68 34, 
canjonch@ajuntament.granollers.cat
Es repeteix dg 7. a la mateixa hora

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

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans!”
Es repeteix a les 18.30 h i dv. 19 i 26 en el 
mateix horari
Inscripcions des de 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org 

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

19 h Centre Cultural
Cineclub, The Greatest Showman, de Michael 
Gracey
Es repeteix a les 22 h i dg. 7 a les 19 h

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Viu el Cor!

21 h Llevant Teatre
Teatre El pes del plom. Activitat en el marc 
de la commemoració dels 80 anys del bom-
bardeig de Granollers i dins del Projecte 
Ciutats Defensores dels Drets Humans
Org.: Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Col·l.: Llevant Teatre

23 h Nau B1
Concert amb Roba Estesa i Always Drinking 
Marching Band

DISSABTE 6

10 h Plaça de l’Església
XXVI Mostra de Bestiari i I Mostra de 
Bestiari d’Aigua. Amb plantada de les 
bèsties, jocs infantils, conte de la granota, 
concert de músics i exhibició de bèsties
Org.: Drac de Granollers

10.30 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Vine a ballar. Tastet de les activitats que 
fan les escoles de dansa de Granollers al 
llarg del curs. Escoles participants: Àgueda 
Murillo, Arsènic, Bigpotters Swing, Carlos 
Carmona i Trakedance, Espai Ioga, Milnotes, 
Partenaire i Rítmic

11 h Biblioteca Can Pedrals
Taller de cuina en anglès (4-10 anys), Little 
chef. Banana Sushi! Amb Kids&Us

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

17 h Plaça de l’Església
XXVI Mostra de Bestiari i I Mostra de Bes-
tiari d’Aigua. Cercavila, entrada a plaça i 
lluïment de les colles
Org.: Drac de Granollers

18 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Ballada amb mitjans mecànics
Org.: Agrupació Sardanista

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Sergio Dalma

21 h Centre Cívic Nord
Sopar espectacle amb el grup Flors i Violes
Més info i venda d’entrades al Centre Cívic 
Nord. Org.: AV Hostal

DIUMENGE 7

5.45 h Autobusos Sagalés
29a Marxa Matagalls-Granollers
Més info i inscripcions a 
www.aeg.cat/matagalls. 
Org.: AEG

10 h Parc Torras i Villà
Caminada per la salut mental 2018
A l’arribada hi haurà botifarrada, animació 
infantil i concert a càrrec de Laura Jareño
Org.: Taula de Salut Mental Granollers i AEG

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Clown. Superbleda

18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Presentació del concert 
Cantem a càrrec de Xavier Chavarria

18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Charli Music

19 h Llevant Teatre
Teatre. El pes del plom. Activitat en el marc 
de la commemoració dels 80 anys del bom-
bardeig de Granollers i dins del Projecte 
Ciutats Defensores dels Drets Humans
Org.: Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Col·l.: Llevant Teatre

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica Cantem

DILLUNS 8

19h Biblioteca Can Pedrals 
Club de lectura i cuina, Reduccions. La cui-
na francesa. Un any a la Provença, de Peter 
Mayle. Amb Antoni Ribas Galobardes

20 h Centre Cívic Nord 
Inauguració de l’exposició “Entre el somni i 
la realitat” de Gènis Art

DIMARTS 9

17 h Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental
Partides de scrabble en Català. L’activitat 
es repeteix tots els dimarts

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Lisa Meitner”, amb Xavier Roqué
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de poesia. Escampant els versos. “El 
Pròleg: vine a triar els llibres que llegirem!” 
Amb Joan Gener 

19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Xerrada “Anar a l’hora. Per què necessitem 
una reforma horària” a càrrec de Salvador 
Cardús i presentació amb Montserrat Ponsa

DIMECRES 10

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

18 h Museu de Granollers
Conferència inaugural de l'Aula de la Salut 
2018-2019. “Salut mental, esport i 
alimentació saludable: cercle virtuós?”
a càrrec de Belen Gías

DIJOUS 11

18.30 h Antigues Escoles de Palou
Taula rodona. Jornades Europees de Patri-
moni. Les tertúlies de l'Arxiu "La documen-
tació històrica d'una família de Palou", amb 
Cinta Cantarell i Inés Vallès

18.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Xerrada amb Marisa Franco, “Projecte Ciu-
tats defensores dels Drets Humans. Lluita 
en defensa dels drets de la població més 
vulnerabilitzada: dones, persones LGTB+, 
migrades i llatines”
Org.: Taula d'Igualtat i Can Jonch
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18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Conversa en anglès. Library Talks, “Carrie 
Fisher and being a Hollywood Princess” 
amb Cambridge School

20 h Museu de Granollers
Ponència del Centre d’Estudis de Grano-
llers. “La qualitat de l’aire al Vallès Oriental: 
diagnòstic i mesures de millora” a càrrec de 
Fulvio Amato 
Org.: Associació Cultural de Granollers

DIVENDRES 12

19 h Centre Cultural
Cineclub. Finding Your Feet de Richard 
Loncraine
Es repeteix a les 22 h i dg.14 a les 19 h

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Un tret al cap

DISSABTE 13

18 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller comunitari de percussió corporal per 
a persones amb diversitat funcional 
auditiva, amb Sergi Ramis

19 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Visita teatralitzada a la Tèrmica de Roca 
Umbert. Jornades Europees de Patrimoni 
2018. A càrrec de  Jaume Amatller Serra
Inscripcions a, www.rocaumbert.cat, 
info@rocaumbert.cat

19 h Nau B1
Fusiònica. 22è Festival Independent i no 
comercial de música i art visual. Amb Joan 
Colomo, Blowfuse, Power Burkas, Betus, 
Sofa i Tansumica
Més info i venda d’entrades a 
www.rocaumbert.cat

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

23 h Casino de Granollers 
Festa de country

DIUMENGE 14

11 h Adoberia dels Ginebreda
Itinerari guiat acompanyat de música i 
dansa “La Muralla”. Amb la participació de 
l’Escola de Música Josep M. Ruera i de la 
ballarina Nora Baylach

18 h Teatre Auditori de Granollers
Titelles. Garbancito en la barriga del buey

18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb David Magen

DILLUNS 15

19 h Museu de Granollers
Club de lectura. Llegir el teatre. Art, de 
Yasmina Reza i visita guiada a l’exposició 
Utopies persistents. Amb Francesc Viñas

DIMARTS 16

17 h Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental
Partides de scrabble en Català
Es repeteix cada divendres

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Per a què serveix l'art?” amb Joan Campàs
Org.: AGEVO

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller per aprendre les danses del Ball de 
Gitanes de Granollers. Tots els dimarts dels 
mesos d'octubre i novembre

DIMECRES 17

10 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil. Presentació de 
les lectures. Col·l.: CPNL

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

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys) Fuig bèstia! amb 
Mon Mas

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. (0-15 mesos) Nasset, nassiró 
amb Anna Farrés

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil. Presentació de 
les lectures Col·l.: CPNL

DIJOUS 18

17 h Museu de Ciències Naturals
Tallers pràctics “Dibuixem la Natura: Els 
Ocells”
Inscripcions a partir de 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org

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

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

18.30 h Centre de Normalització Lingüística 
del Vallès Oriental
Xerrada a càrrec de Josep Ruíz, president 
de Veu Pròpia

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Novel·la. No em deixis mai, 
de Kazuo Ishiguro. Amb Albert Rubio

DIVENDRES 19

9 h Plaça de la Porxada
Diada del càncer de mama, amb activitats 
durant tot el dia
Org.: Oncovallès

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

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Insectes, crancs i aranyes a les vos-
tres mans!”
Es repeteix a les 18.30 h i dv. 26 d’octubre 
en el mateix horari
Inscripcions des de 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org 

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

19 h Centre Cultural
Cineclub. Lady Bird, de Greta Gerwig
Es repeteix a les 22 h i dg. 21 a les 19 h

20 h Plaça de l’Esglesia
Gala #Gra10anys

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Ivette Nadal

DISSABTE 20

10 h Plaça de la Porxada
Fira de les Golfes

11 h Biblioteca Can Pedrals
Taller d’anglès en família (6-10 anys) 
Saturday Family Fun
Col·labora i dinamitza Inorbis

11 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Mostra d’Art Urbà (MAU)
Amb activitats durant tot el dia
Més info a, www.rocaumbert.com

11 h L’Adoberia
Jocs de taula ambientats en època medieval
A càrrec d’Homoludicus

11 h Plaça Jaume I 
Gran barbacoa i IV concurs de truites i 
sardinada
Org.: AV Lledoner
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20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “Mi mente sin mí”, amb Jenny 
Moix

DIVENDRES 26

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans!”
Es repeteix a les 18.30 h. Inscripcions des 
de 15 dies abans de l’activitat al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org 

18 h Espai Tranquil de Barbany
Conferència “Entrena-ment i enfoca-ment, 
7 eines de la neurociència per a què enfo-
quis la teva ment”, a càrrec de Guillem Díaz

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica. Música del romanticisme

19 h Centre Cultural
Cineclub. Le brio, d’Yvan Attal. Amb la pro-
jecció del curtmetratge The End Desuetu, de 
Jordi Pagès i Lambert BoteyFilms, del fons 
audiovisual de l’Arxiu Municipal de 
Granollers per commemorar el Dia Mundial 
del Patrimoni Audiovisual
Es repeteix a les 22 h i dg 28 a les 19 h

20 h Hotel Ciutat de Granollers
Sopar Benèfic d’Oncovallès. Amb taula 
rodona a càrrec de la Dra. Susana Puig 
Sardà.“Escolta la teva pell, ens perdona 
però no oblida: càncer de pell, detectar-lo 
precoçment i com prevenir-lo”
Més info i venda de tiquets a, 93 870 01 67, 
fundacio@oncovalles.cat
Org.: Oncovallès

20 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica. Musicaperta, El perill de 
saber qui ets

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Carinyo

22 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Conversa al finalitzar 
l'espectacle Carinyo, amb la companyia 
Pérez&Disla

DISSABTE 27

10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller. Workshop de Moviment per a 
professionals amb Diego Sinniger
Més info i inscripcions a www.rocaumbert.cat

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos). Sons de mar, 
amb Toni Cuesta i Joana Moreno

12 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Més enllà dels miralls. Vine a 
descobrir l’interior del Teatre Auditori
Es repeteix a les 17 h i a les 18.30 h

12.30 h Plaça de la Corona
De l’Hort a la biblioteca. Presentació i tast 
de l’anyada 2017 de Bier, el vi de Palou. Amb 
Pep Pou dels Bardissots

18 h Centre Cívic Nord
L’Hostal del terror, fins les 23 h
Org.: AV Hostal

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Èdip El perill de saber qui ets

22 h Nau B1
Concert Desert i Le Parody

23 h Casino de Granollers 
Festa de Sevillanes-Rumbitas

DIUMENGE 21

10 h Plaça de la Corona
Pedalada del Patrimoni Industrial
Org.: Associació Granollers Pedala

11.30 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
47è Festival Sardanista, amb la Cobla 
Ciutat de Granollers
Org.: Agrupació Sardanista

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Activitats Familiars “desÀrtic”, taller d’Art 
Tèxtil desÀrtic
Reserves a, reserves@museugranollerscien-
cies.org, 93 80 96 51. Inscripcions a partir de 
15 dies abans de l'activitat

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller Art Tèxtil desÀrtic. Activitat Familiar 
entorn de l’exposició “desÀrtic”
Reserves a, 93 80 96 51,
reserves@museugranollersciencies.org 

16.30 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º Viu el circ! amb David 
Cuspinera

18 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. Mur

18 h Casino de Granollers 
Ball Social amb Duo Tucan

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert. Duel amistós entre guitarra i 
orgue, amb Fran Gamallo i Vicenç Prunés
Org.: Fundació Pro Música Sacra Granollers

DILLUNS 22

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura, Literatura i arts. Deu del 
Decameró, de Giovanni Boccaccio + II Deca-
meron, de Pier Paolo Pasolini, amb 
Francesc Viñas. 
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

DIMARTS 23

17 h Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental
Partides de scrabble en Català

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

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
Projecció del documental Les mans d'Alícia, 
amb la presència d'Alícia Torra, filla de la 
pianista Alícia de Larrocha Org.: AGEVO

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

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura, Català fàcil
Presentació de les lectures
Col·l.: Servei de Català de Granollers 

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (+ 17 anys), Descobrint els 
clàssics. Cims borrascosos, d’Emily Brontë

DIMECRES 24

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

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Contes en anglès (+4 anys), Story Time The 
Witch’s broomstick, amb Cambridge School

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos), Sons i peixets 
amb Toni Cuesta i Joana Moreno

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conversa, Literature and characters. 
Hamlet de William Shakespeare. Amb 
Inorbis

DIJOUS 25

12.40 h GRA. Equipament juvenil
Taller de maquillatge de terror. Activitat 
oberta i gratuïta amb inscripció prèvia a, 
gra@grajove.cat 
Més info, www.grajove.cat Org.: Horroryzeme 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Jocs en anglès (8-12 anys), Crazy Quiz! amb 
Cambridge School

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “224. GRN.
Terror” 
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16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. “La història de la reina 
Cassiopea i la princesa Andròmeda”
Es repeteix a les 17.30 h i diumenge 28 a les 
11.05 h, 11.45 h, 12.30 h i 13.15 h
Reserves des de 15 dies abans de l’activitat 
al 93 870 96 51,
reserves@museugranollersciencies.org 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges (+ 5 anys) 
Les fades de Cottingleyl, amb Glòria Gorchs

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari Octubre, El Gran Riu de la Nit
Es repeteix a les 19 h. Reserves des de 
15 dies abans de l’activitat al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org 

18.30 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller. Improvisació guiada de moviment 
amb Bea Fernández. Més info i inscripcions 
a, www.rocaumbert.cat

19 h Pati de la Masia Tres Torres
Castanyada de l’Associació de Veïns Tres 
Torres
Org.: AV Tres Torres

19 h Centre Cívic Nord 
Conferència “La interpretació contemporà-
nia de la fe Musulmana” 
Org.: Associació Averroes

20 h GRA. Equipament juvenil
Concert de Lluna Plena
Més info a, www.grajove.cat Org.: ASGRAM

21 h Llevant Teatre
Teatre Pulmons

22 Nau B1
Concert amb Senyor Oca 

23h Casino de Granollers
Festa de Salsa i Bachata  

DIUMENGE 28

11h Museu de Granollers 
Itineraris de ciutat “Les xemeneies de les 
fàbriques”

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles, La cigala i la formiga

17.30 h Local AV Can Mònic
Festa Castanyada Halloween, amb berenar, 
animació musical, tallers varis i concurs de 
disfresses del terror

18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Presentació de 
l'espectacle Carmen, a càrrec de Clàudia 
Brufau

18 h Casino de Granollers 
Ball Social, amb Joan Siges

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa Carmen

DIMARTS 30

17 h Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental
Partides de scrabble en Català
Es repeteix tots els dimarts

18 h Plaça Jaume I
Castanyada popular
Org.: AV Lledoner

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Solo in Papua” amb Rai Puig
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat, 
“L’esdevenir. Determinisme i necessitat”, 
destí i atzar, amb Mariano Fernández i Fèlix 
Rabal. Col·l.: UPG

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller per aprendre les danses del Ball de 
Gitanes de Granollers. Tots els dimarts dels 
mesos d'octubre i novembre

DIMECRES 31

11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal. 
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers
Més info i inscripcions al 93 842 67 37,
arxiu@ajuntament.granollers.cat

18 h Centre Cívic Can Bassa
Castanyada i mercat d'intercanvi 

18 h Plaça de la Porxada
Castanyada, Castanyes i mistela amb 
animació infantil
Org.: AV Granollers Centre

18 h Plaça de la Porxada
Taller familiar amb EntreMares
Org.: EntreMares. Col·l.: Kmaku

21 h Casino de Granollers
Castanyada al Casino
Sopar i ball amb Choffers
Més info al 93 870 50 40

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Palou, temps enrere”, fotografies dels 
fons de l’Arxiu Municipal de Granollers
Fins al 30 de novembre 

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició permanent
“Utopies persistents” Col·lecció d’art 
contemporani del Museu de Granollers 
Fins al 21 d’octubre
“Desrunar emocions. 80 anys del 
bombardeig a Granollers. Art i memòria” 
Fins l’11 de novembre
“224.GRN Terror”
Del 25 d’octubre al 9 de desembre

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

ESPAI D’ARTS. ROCA UMBERT
“Revoltes” Exposició col·lectiva de Marcelo 
Brodsky, Jordi Borràs i altres fotògrafs 
mexicans. Mostra de fotografies dintre del 
Festival Panoràmic Granollers
Fins al 28 d’octubre

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“desÀrtic”
Fins l’11 de novembre
“Descobreix els ratpenats”
Fins al 30 de desembre
“Escarabats”
Fins al 30 de desembre

CAN JONCH. CENTRE DE CULTURA PER 
LA PAU
“Seriosament... 25 arguments per la pau en 
còmic” produïda per la Fundació per la Pau
Del 2 al 31 d’octubre

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Exposició del concurs de cartells del 
dia Mundial de la Salut Mental. Org.: La 
Taula de la Salut Mental i Addiccions de 
Granollers
Del 24 al 31 d’octubre

GRA. EQUIPAMENT JUVENIL
Exposició de les Parelles artístiques. Org.: 
La Taula de Salut Mental i Addiccions de 
Granollers
Fins al 17 d’octubre.

CENTRE CÍVIC NORD
“Entre el somni i la realitat” a càrrec de 
Gènis Art
Del 8 al 26 d’octubre

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



Ara que has tingut un dies per pair-la, com quali-
ficaries l’experiència al Japó? 
Enriquidora a molts nivells; personalment, per la 
gent que vaig conèixer d’arreu del món amb qui 
vam treballar colze a colze i intel·lectualment, tam-
bé he après un munt: anàvem cada dia a la univer-
sitat, treballàvem amb gent molt qualificada, joves 
compromesos amb el lloc d’origen, el desarma-
ment i la cultura de pau. 

Com va ser que et decidissis a optar a la beca per 
representar Granollers?
Ja havia col·laborat amb l’Ajuntament en el tema 
dels deportats granollerins als camps de concentra-
ció. La veritat és que al principi vaig pensar que no 
seria seleccionada ni de broma i al cap d’uns dies 
vaig rebre un mail que havia passat la primera fase 
i que passava a la segona, que es decidia al Japó. Ja 
m’havia fet a la idea que aniria de campaments a 
l’estiu i vaig rebre el missatge... Va ser una notícia 
magnífica!

Vas explicar-hi com es treballa a Granollers la 
memòria històrica dels fets del bombardeig. 
Em va sorprendre positivament com van valorar 
la feina que fem en un lloc tan petit com Grano-
llers, que al principi ningú situava al mapa. Altres 
ciutats més grans i per tant amb més pressupost 
parlaven d’accions de cooperació i solidaritat, però 

 
Núria Sala i Ventura (Granollers, 1998), 
estudiant de Filosofia i Literatura 
a la universitat francesa de Tolosa, 
ha representat la nostra ciutat a la 
conferència internacional Joves per la 
Pau d’Hiroshima, celebrada el passat 
mes d’agost al Japó. Del 31 de juliol 
al 10 d’agost, la Núria ha participat al 
curs “Hiroshima and Peace” organitzat 
per la universitat japonesa i la xarxa 
internacional Alcaldes per la Pau. 
Una experiència que ha compartit amb 
joves d’arreu del món, del Regne Unit, 
Romania, Alemanya, Iran, Camerun, 
Brasil, Japó, Malàisia, Marroc, EUA i 
Hawai, amb els quals segueix en contacte 
amb la idea de fer un vídeo de tot el que 
han après.

potser obliden l’acció concreta a les escoles. El que 
millor fem aquí diria que és la conscienciació, el 
fet que almenys en tres moments de l’escolarització 
els alumnes estan en contacte amb testimonis del 
bombardeig i amb projectes de memòria i reflexió 
de Can Jonch, el Centre de Cultura per la Pau. 

Dius que era difícil posar-vos d’acord en què 
enteníeu cadascun per pau...
Al primer taller a la universitat havíem de definir la 
pau i vaig pensar “quina cosa més senzilla!” Però 
llavors vaig veure que per a algunes cultures la pau 
parteix primer de la pau interior, els orientals hi 
insistien molt. Em va cridar l’atenció les diferents 
maneres de veure-la, des de simplement la no-
guerra, a anar més enllà i entendre la pau com a 
justícia, democràcia, respecte a la diversitat: aquí 
coincidíem amb els de Manchester i el Brasil. Una 
altra diferència és que potser la cultura europea se 
centra més en la prevenció, i d’altres, com al noi 
del Marroc, li interessava més la resolució de con-
flictes: quan ja tens el xoc cultural i les tensions, 
com has actuar a partir d’aquestes diferències. 

Pels joves japonesos, la pau va molt lligada al 
desarmament nuclear, oi?
Sí, les polítiques se centren en això. Una central 
nuclear és una bomba nuclear en potència. Van 
patir Fukushima fa uns anys, les dues bombes 

ENTREVISTA A

Núria Sala i Ventura 
estudiant, ha representat Granollers a la conferència Joves per la Pau

©
 T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S

20

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | OCTUBRE DE 2018 NÚM. 166



“Si no resolem ara els problemes ecològics del nostre planeta 
estem creant motius de guerra i conflicte per al futur” 

atòmiques d’Hiroshima i Nagasaki... Vam tenir una 
classe molt interessant sobre l’energia nuclear com 
una forma de violència cap a les generacions futu-
res. Si no resolem ara els problemes ecològics que 
té el nostre planeta estem creant motius de guerra i 
conflicte per al futur. 

Diries que la ciutat japonesa s’ha refet de les 
ferides del bombardeig, 73 anys després? 
Després de la bomba, Hiroshima va quedar deserta 
i es va construir de nou a partir de la memòria. 
Arreu hi ha plaques i monuments commemoratius. 
Sí que ha tirat endavant, però la base de la ciutat és 
el record, el turisme hi va per veure el memorial 
d’Hiroshima, forma part de la seva cultura. Moltes 
escoles fan com a mínim un viatge a Hiroshima per 
conèixer-la. Ho ha superat, però no ho ha oblidat 
gens ni mica. 

Amb quin missatge et quedes de les hibakusha, 
les persones supervivents del bombardeig? 
En queden poques, la majoria són dones. En vaig 
poder escoltar dues, la Keiko i la Yoshiko. El que 
més em va xocar va ser que totes dues deien que 
ho havien començat a explicar feia només trenta 
anys: van estar molt temps en silenci, fins i tot 
amagant-ho, pel sentiment de culpabilitat d’haver 
sobreviscut. També hi havia un cert recel a dir-ho 
públicament, perquè molts dels supervivents esta-
ven malalts pels efectes de la bomba, era un tabú; 
per exemple, en el cas de les dones, els costava 
trobar marit. Em recordava moltíssim quan el meu 
avi m’explicava com va viure el bombardeig de 
Granollers: “Jo era aquí, de cop cau la bomba, on 
són la mare i el pare...” És com actues quan no tens 
res, només la vida i potser ni això.

Què t’emportes de la cultura japonesa? Què t’ha 
sorprès més de la seva manera de ser? 
Són molt respectuosos: amb les persones, escolten 
sempre abans de parlar... Em va tocar treballar amb 
dos japonesos i dos americans, dos estils comuni-
catius i de comportament completament diferents. 
Els americans, que parlaven i parlaven i quasi no 
deixaven dir res als altres, i els japonesos que escol-
taven i que de tant en tant et feien algun comen-
tari superencertat. Són acollidors, agradables, t’ho 
donaven tot sense esperar res a canvi: vaig estar 
convivint uns dies amb una família sense gaires re-
cursos, dormia tota la família en una sola habitació 
–allà els espais són més reduïts que aquí–, però no 
em va faltar de res. 

Els joves que heu participar a la trobada, amb 
quin esperit torneu?
A nivell personal va superar molt les meves expec-
tatives, extremadament enriquidor per a tothom. 
Seguim en contacte i crec que en sortiran projectes. 
Però sí que és veritat que després de sentir alguns 
dels conferenciants penses: “Hi ha molta feina per 
fer!” Tot ho controlen els mateixos, costa trencar 
amb els grans lobis i poders econòmics que són els 
que de veritat manen. Sí que te’n vas amb el consol 
de saber que a tot el món hi ha gent que treballa a 
favor de la pau i això t’encoratja. 

Vols seguir aprofundint en aquests temes?
L’any que ve a Hiroshima faran un màster que es 
diu Peace studies, em va cridar molt l’atenció. Cau 
lluny de casa... [riu], però després d’aquests dies sí 
que m’he plantejat seguir aprofundint en temes de 
pau. Però soc molt tastaolletes, m’agraden moltes 
coses!

“El testimoni de 
les supervivents 
del bombardeig 

atòmic em 
recordava 

moltíssim quan 
el meu avi 

m’explicava 
com va viure el 
bombardeig de 

Granollers”

D’esquerra a dreta,  
la Núria Sala en diferents 
moments de l’estada al Japó: 
escoltant el testimoni d’una 
hibakusha o supervivent del 
bombardeig atòmic, amb 
estudiants d’arreu del món i 
en una de les exposicions a la 
universitat d’Hiroshima.
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Els grups municipals opinen

Quan a la censura 
li diuen neutralitat

L’espai públic ha estat i és escenari de 
reivindicacions i protestes, context de 
contraposició d’idees i pensaments, marc 
privilegiat de la contesa per la transfor-
mació social. Els sectors immobilistes que 
bramen el mantra de la “neutralitat” de 
l’espai públic, intentant imposar restric-
cions a qualsevol expressió en favor de 
l’emancipació social i nacional, són els 
mateixos que neguen els drets socials, 
civils, polítics i econòmics a la majoria de 
catalanes i catalans.
Els partits que pretenen imposar la 
“neutralitat” a places i carrers són 
aquells que volen silenciar les veus dis-
cordants, els mateixos que avui voldrien 
callar la majoria independentista i que 
demà voldran silenciar les denúncies pel 
preu de l’habitatge, les reivindicacions 
veïnals, les protestes per les retallades, les 
reclamacions de millora de l’educació o 
en favor de pensions dignes. N’hi ha que 
voldrien tornar al silenci de la llarga nit 
del franquisme, als carrers on l’única 
expressió legalment acceptable era la 
del règim oficial. Ocult rere el terme 
“neutralitat” s’hi amaga el desig de 
tornar a imposar en exclusiva la sim-
bologia oficial. Símbols oficials que mai 
han estat neutrals, simbologia heretada de 
la dictadura franquista que ofen i fereix 
sensibilitats col·lectives i individuals i que 
mai ha rebut el suport de totes les catala-
nes i catalans. 
Decretant un silenci disfressat de “neutra-
litat” als carrers, volen imposar el relat del 
bloc que va perdre les eleccions, després 
de disoldre el Parlament a cop de 155. 
Pretenen imposar, a través de la censura, 
el pensament únic enfront la pluralitat po-
lítica, mentre construeixen, parapetats en 
les seves lleis, un nou autoritarisme que 
vol mantenir sotmesos els pobles i restrin-
gides les llibertats democràtiques, posant 
en risc la limitada llibertat d’expressió 
de què disposem, allò que ens queda de 
democràcia.
Per molt que prohibeixin les flors no 
podran aturar la primavera. Les parets 
no callaran fins que la Terra sigui lliure.

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

Estimado alcalde y equipo de gobierno,
Les hacemos llegar una INVITACIÓN FORMAL 
DE PASEO EN SILLA DE RUEDAS, para que 
vean Granollers desde otra perspectiva, desde 50 
cm más abajo de lo que la ven normalmente.
No hay otra mejor forma de EMPATIZAR sobre 
este problema, que PONERSE EN LA PIEL de 
uno de sus ciudadanos y conocer sentado en 4 
ruedas como lo viven cada día tus ciudadanos.
¿SI EL AYUNTAMIENTO OBLIGA A COMER-
CIOS A QUE CUMPLAN CON LA NORMA-
TIVA DE ACCESIBILIDAD, PORQUE NO 
DAN EJEMPLO COMO ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA?
Los ciudadanos de Granollers con movilidad 
reducida tienen graves problemas para moverse 
por ciertos barrios de Granollers, puesto que 
HAY 160 PASOS DE PEATONES PENDIENTES 
DE ARREGLAR EN GRANOLLERS, les invita-
mos a que INVIERTAN en SUPRESIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
Son conocedores de algunas deficiencias e in-
coherencias, en temas de movilidad y accesibili-
dad y no hay manera que se arreglen:

PLAZAS DE APARCAMIENTO
Plazas de aparcamiento con árboles y bancos 
justo en el lateral de la plaza.
Plazas de aparcamiento que no están cerca de 
pasos de peatones (como obliga la ley)
WC EDIFICIOS MUNICIPALES NO ACCESI-
BLES
Rogamos hagan accesibles los WC de los equipa-
mientos deportivos
PARQUES INFANTILES
Tenemos parques infantiles que tienen grava y 
arena no compactada, cuando la normativa los 
prohíbe. Y también tienen un palo de madera en 
el suelo de la entrada del vallado que prohíbe la 
entrada a niños con silla.

PASOS DE PEATONES
Hay centenares de pasos de peatones infran-
queables en los barrios, que con una buena pla-
nificación anual poco a poco se podrían hacer 
accesibles en los barrios.
!!ES NECESARIO UN NUEVO PLAN DE ACCE-
SIBILIDAD YA!!
El 19/04/2018 nos sorprendió ver lo rápido 
que se hicieron unas obras de accesibilidad en el 
parque de Ponent para acceder al lago a causa de 
una inauguración de la obra del artista Benito. 
¿¿Pregunta?? sino hubiese sido por la inaugura-
ción, hubiesen hecho esa rampa accesible??

#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

Efemèrides

S’acosten les efemèrides polítiques de la 
tardor, i els partits separatistes, mentre 
mantenen el Parlament tancat amb pany 
i forrellat, insisteixen en la seva agen-
da il·legal, en la ruptura i en “atacar a 
l’Estat”, en paraules del mateix Torra.
Començarem recordant els dies 6 i 7 de 
setembre quan, al Parlament, els partits 
separatistes van donar un cop a la de-
mocràcia, trepitjant la legalitat i els drets 
de l’oposició i de la majoria dels catalans, 
i van trencar en dos la societat catalana, 
perjudicant greument la convivència.
La Diada, els últims anys convertida en 
la festa del separatisme, no pas de tots 
els catalans, i la resta de dates al voltant 
de l’1 d’octubre en què insistiran en el 
victimisme enlloc de fer autocrítica, 
reconèixer que s’han saltat les lleis i que 
han comès greus errors durant aquest 
temps.
Escoltin, no hi ha cap organisme ni cap 
legislació, nacional ni internacional que 
doni suport als seus plans il·legals, i 
només els partits polítics d’ultradreta 
han donat suport al fugit Puigdemont en 
el seu periple per Europa. Emparats en 
aquest victimisme, ocupen l’espai públic, 
i les institucions que són de tots, amb 
símbols partidistes.
En el fons, el que està en joc, és la con-
vivència entre els ciutadans. En el fons, 
el que està en joc, és si es respecta el que 
és de tots, o si, més aviat al contrari, uns 
quants es poden imposar per sobre de les 
lleis.
A la nostra ciutat, hi ha uns quants 
que encara no se n’han adonat. A 
l’Ajuntament, el PSC encara manté el 
símbol partidista del llaç, això si, ha 
minvat un xic. Encara no han entès que 
l’Ajuntament és la casa de tots, i per tant, 
ha de ser neutral, i ajustat a les lleis que 
ens regulen a tots. Veurem si el símbol 
torna a créixer, coincidint amb les efe-
mèrides independentistes de la tardor, o 
si ens sorprenen decidint respectar d’una 
vegada el que és de tots.

Blanca Navarro
Diputada de Cs al Parlament de Catalunya 
por Barcelona
Membre de Junta Directiva Municipal de 
Cs Granollers

Invitación al paseo 
en silla de ruedas 
por Granollers

Crida-CUPPP Cs
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La protecció del medi ambient, la lluita 
contra el canvi climàtic i l’adaptació al seus 
efectes és un dels eixos prioritaris de la nos-
tra acció de govern. Entenem que els pobles 
i ciutats, com a territori on es desenvolupen 
les activitats humanes i també més proper 
a la ciutadania, són l’escenari des d’on es 
poden desenvolupar millor les polítiques 
ambientals. 
Quatre són els àmbits que continuarem des-
envolupant de manera prioritària: l’eficiència 
energètica i l’aposta per les energies renova-
bles, la gestió sostenible de l’aigua, la qualitat 
atmosfèrica i el patrimoni natural.
Hem implantat mesures d’eficiència energèti-
ca a l’enllumenat públic i als equipaments 
municipals, assolint importants estalvis; hem 
implantat energies renovables, com la geotè-
rmia a Can Muntanyola, energia fotovoltaica 
al Centre Vallès i a l’Escola del Treball i hem 
implicat a gestors i usuaris dels equipaments 
esportius, culturals, cívics i educatius de la 
ciutat vers la conscienciació i la formació per 
un model energètic més sostenible. I amb 
projectes innovadors com Ecocongost, que 
té per objectiu una gestió més eficient de 
l’energia en els processos industrials.
Assolir els objectius acordats pels estats 
de la Unió Europea és una responsabilitat 
compartida de l’administració pública i dels 
ciutadans i ciutadanes.
Hem liderat la constitució d’un grup de 
dotze municipis de la comarca per treballar 
plegats els problemes derivats de la contami-
nació i de la qualitat de l’aire, hem demanat a 
la Generalitat l’elaboració d’un pla de millora 
de la qualitat ambiental de l’àrea, la detecció 
dels possibles focus contaminants i l’adopció 
de mesures que calguin fins a la resolució del 
problema.
La participació activa en xarxes amb altres 
municipis i administracions és clau per 
compartir i avançar cap a una ciutat més 
sostenible.
Incentivarem la rehabilitació mitjançant 
inversions en mesures d’eficiència energètica 
i ús d’energies renovables en l’edificació. A 
més de comprometre recursos econòmics 
municipals, treballarem i reclamarem tant al 
govern de la Generalitat de Catalunya com 
al govern de l’Estat què implantin Plans 
de Rehabilitació Sostenible d’Habitatges i 
Edificis i Programes de Regeneració Urbana 
dels seus entorns, de la manera que es va fer 
amb els Plans de Barris i que l’actual govern 
de Catalunya ha suspès, com l’instrument per 
la millora de la cohesió social i la reactivació 
econòmica.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El 27 de octubre del año pasado, cuando el 
Parlament de Catalunya aprobó la declara-
ción de independencia, los que nos reuni-
mos en la Porxada dirigimos unas palabras a 
los que allí se encontraban. Lo que yo dije, 
más o menos, fue dirigido precisamente 
a los que no querían –y probablemen-
te siguen sin querer– la independencia: 
“Este proyecto, el de un estado propio para 
Catalunya, no es algo que se hace contra 
vosotros, si no también para vosotros”.
Quizás en los últimos años, tanto los par-
tidarios como los detractores de la inde-
pendencia de Catalunya hemos hablado 
excesivamente para los nuestros y no para 
los otros. Yo soy independentista. Y lo soy no 
por una cuestión familiar –mi padre es de 
Granollers pero mi madre es de Valladolid– 
sino porque creo que desde la proximidad 
gestionaremos mejor este País que desde 
Madrid. 
Seamos sinceros, España ha perjudicado a 
Catalunya con muchas de sus decisiones. La 
inversión en infraestructuras, el déficit fis-
cal, el no reconocimiento de la personalidad 
nacional… ¿Será esto una tierra donde ata-
remos los perros con longanizas? No habrá 
para tanto. Pero seguramente tomaremos 
decisiones con más conocimiento de causa 
y con más ambición, especialmente en el 
ámbito social y de crecimiento económico. 
Para vivir mejor, vaya. Creo en la gestión de 
Catalunya desde la propia Catalunya igual 
que creo en el Ayuntamiento como la mejor 
herramienta para mejorar la vida de los 
vecinos desde la proximidad. Por eso me 
presento para ser también tu alcalde.
¿Está la sociedad catalana fracturada? No. 
Hay un debate intenso que algunos no están 
sabiendo afrontar de forma democrática. 
El 1 de octubre del año pasado se pusie-
ron urnas para votar que Sí, pero también 
para votar que No. Aceptemos que querer 
la independencia es una posición política 
tan legítima –sobretodo porque se plantea 
de forma pacífica y democrática– como no 
quererla. A partir de ahí nos entenderemos, 
y podremos debatir. Y sobretodo, aprendere-
mos a respetar a los que piensan diferente, 
y a quererlos fuera de las cárceles. Por eso 
llevamos lazos amarillos. No porque seamos 
independentistas, si no porque nos gusta el 
debate en libertad.
 
Àlex Sastre
Grup Municipal PDeCAT-Demòcrates

Ara fa un any, a Granollers i Catalunya vo-
tàvem per primera vegada en un referèndum 
per la independència. Durant els mesos i 
setmanes anteriors, els partits partidaris del 
no, l’estat i nombrosos mitjans van despresti-
giar un acte profundament democràtic, dient 
entre d’altres coses que només hi votarien 
independentistes. Avui també toca recordar 
les 222.152 persones que van fer ús del seu 
dret a vot per manifestar el seu rebuig a la 
independència o simplement per votar en 
blanc.
L’U d’octubre més de 2.200.000 perso-
nes van votar a favor de la independència. 
Un acte que potser molts ara es pregunten 
perquè va servir. En el clima actual, fins i tot 
ens retraiem moltes coses entre independen-
tistes. Som en un moment on ens hem de 
replantejar moltes estratègies, i és fonamental 
escoltar-nos i respectar-nos. Només amb 
unitat tornarem a poder avançar.
El que vàrem fer aleshores és tant enorme 
que avui tenim nou persones a la presó, amb 
la seva llibertat absolutament anul·lada. Set 
més són a l’exili, ben lluny de casa, només 
per haver complert amb allò que varen pro-
metre. Molts anhelàvem que aquella decla-
ració del 27 d’octubre es fes efectiva, però 
no ho va poder ser. Davant teníem moltes 
adversitats, que no vam poder superar. Però 
això només ens ha de fer ser més forts. 
Personalment estic convençut que l’esforç de 
tantes persones, les qui van vetllar perquè les 
urnes i les paperetes arribessin al seu destí, 
les qui van defensar els col·legis, les qui van 
dissenyar el cens universal perquè es pogués 
votar des de qualsevol escola –preveient fins 
i tot l’onada de violència imperdonable de 
l’estat espanyol, amb la connivència de tots 
els partits estatals–, tot això no va ser en va. 
Algú s’imaginava el dia abans que cauria 
el mur de Berlín? De ben segur que vam 
cometre errors en no preveure la majoria 
d’escenaris. Però ara cal replantejar-nos les 
estratègies, cal seguir seduint més gent –no 
deixem mai apartat aquest objectiu, el millor 
país el volem per a tothom!–, cal persistir 
com ens demanen cada dies les nostres preses 
i exiliades i els nostres presos i exiliats. Un 
any després no podem estar encara retraient-
nos. Hem d’assegurar la victòria final.

Pep Mur i Planas
Grup Municipal d’Esquerra Republicana – 
Acció Granollers
Contacta’ns a erc-ag@ajuntament.granollers.cat 
@ercgranollers
facebook.com/ercgranollers

Granollers, una 
ciutat respectuosa 
amb el medi ambient

A ti, que no eres 
independentista

El dia que va guanyar  
la democràcia

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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