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ACTUALITAT:
Els espais verds s’omplen de caixes niu per 

afavorir que ocells i ratpenats controlin plagues

Granollers posa en marxa un punt d’informació i 
assessorament sobre diversitat sexual i de gènere

“Tu investigues!” descobreix la tasca  
en recerca dels investigadors de la Tela
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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 – CANOVELLES 93 846 83 28

ABS GRANOLLERS CENTRE 93 860 05 10 

ABS GRANOLLERS NORD – LES FRANQUESES 93 861 80 30

ABS GRANOLLERS SUD SANT MIQUEL 93 879 16 25

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 93 860 44 47

ESTABANELL I PAHISA (AVARIES) 900 154 444

FECSA-ENDESA (AVARIES) 800 760 706

NATURGY. 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

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) 93 842 66 10

OFICINA DE SUPORT A LES 93 842 68 33
COMUNITATS DE VEÏNS I VEÏNES

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS 93 842 67 89

AVISAR CONTENIDORS PLENS 900 897 000
(PAPER, ENVASOS I VIDRE)
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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 

Imatge de la nova exposició permanent “Tu investigues!” al Museu 
de Ciències Naturals de Granollers. Fotografia: Toni Torrillas

Ramon Daví  
Navarro

llicenciat en dret, 
exerceix de procurador 

des de fa més de 30 anys

> Vicedegà del Col·legi de Procuradors 
de Barcelona, Medalla d’Honor de la 
Generalitat per la seva contribució a 
la millora de la justícia a Catalunya 

> Exregidor municipal, el seu 
compromís cívic l’ha dut a participar 
en nombroses iniciatives, la darrera, 
el col·lectiu En-raonar pel diàleg i la 
democràcia

9 i 10 de febrer de 2019

Roca Umbert Fàbrica de les Arts -  Nau Dents de Serra
GRANOLLERS (Barcelona)

Dissabte 9 a les 19:30 h
Diumenge 10 a les 17:30 h

Dissabte i diumenge de
10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h

DESFILADES NUPCIALS

Aplegador de la Troca

Descarrega't
la invitació de

manera gratuïta a :
bodamarket.cat 

www.bodamarket.cat
https://www.facebook.com/Bodamarket

12a edició
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A finals de gener de 1939 
Granollers i altres municipis 
de la comarca com les Fran-
queses del Vallès, Mollet del 
Vallès, Cardedeu, la Garriga 
i Sant Celoni van patir atacs 
aeris, com a estratègia 
de suport a l’avanç de les 
tropes franquistes. A Granollers les bombes 
es van distribuir per tot el seu territori. Les 
conseqüències d’aquests atacs van provocar 
la xifra oficial de 36 morts, molts d’ells immi-
grants procedents de poblacions de la província 
d’Almeria, que eren a Granollers treballant en 
la construcció de la nova línia del ferrocarril. 
Coincidint amb el 80è. aniversari d’aquests 
bombardejos es senyalitzaran amb una rajola 
els espais afectats. Aquest acte es farà diumen-
ge 3 de febrer, a les 12 h, i el punt de trobada 
serà la plaça de la Font Verda, per fer un petit 
recorregut pels volts del passeig de la Muntanya 
on van morir diverses persones.

LES RAJOLES QUE MOSTRARAN 
ON VAN CAURE LES BOMBES ELS 

DIES 24, 25 I 26 DE GENER DE 
1939 SERAN DE COLOR LILA PER 

DISTINGIR-LES DE LES DE 1938

80

FIRA DEL DISC
Divendres 1 i dissabte 2 de febrer
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 2 de febrer
Matí. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 2, 9, 16 i 23 de febrer 
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 2, 9, 16 i 23 de febrer 
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
Dissabte 2, 9, 16 i 23 de febrer 
De 9 a 14 h. Parc Firal 

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 2, 9, 16 i 23 de febrer
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 2 i 16 de febrer 
Tot el dia. Plaça de les Olles 

FIRA D’ARTESANS
Divendres 8 i 22 de febrer
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE L’OLI I DEL PA
Dissabte 9 de febrer
De 9 a 21 h. Pl. de Perpinyà

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 9 de febrer
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

BODAMARKET. 12a FIRA DE NUVIS  
DE GRANOLLERS
Dissabte 9 i diumenge 10 de febrer
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Desfilades nupcials: dissabte, 19.30 h i diumenge, 17 h

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 9 de febrer
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 10 de febrer
Matí. C. de R. de Casanova, pg. del parc de Ponent

Del 22 de febrer al 10 de 
març...Carnaval
L’arribada del Rei Carnestoltes a la Porxada, divendres 22 de 
febrer, marcarà el tret de sortida del Carnaval de Granollers. A 
les 17.30 h es cantaran els versots i es llegirà l’edicte de Carnaval, 
demanant la participació de tota la ciutadania a complir-la. L’Abat 
dels Bojos i els Diablots oficiaran l’inici de la festa. D’aquesta ma-
nera s’inicien dues setmanes de la festa més esbojarrada de l’any, 
en què les disfresses i l’animació centren el programa d’activitats. 
El dijous 28 de febrer, a les 19 h, es celebrarà el 8è concurs de 
truites. Dissabte, 2 de març, a les 17.30 h, es farà una cercavila 
infantil a la pl. de la Corona, que culminarà a les 18 h a la Porxada 
amb el ball de disfresses, animat amb el grup Xiula. Diumenge 3 
de març arriba el moment de la demostració de creativitat i ori-
ginalitat de la rua. Els qui vulguin participar-hi poden inscriure’s 
fins el 22 de febrer a la Seu electrònica de l’Ajuntament. Les com-
parses inscrites fora de termini no entren al concurs i desfilaran al 
final de la rua. Més informació: www.granollers.cat/carnaval
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REPORTATGE

Granollers es dota d’un Pla amb accions 
destinades a joves entre 12 i 35 anys 

EIX 1  Emancipació juvenil

Polítiques enfocades a l’evolució de les perso-
nes joves cap a la vida adulta.
Algunes propostes:
- Xerrades d’emancipació del Gra. Tallers 

i xerrades que ajudin els joves a encarar 
el seu futur i les expectatives personals, 
laborals,formatives, de salut, mobilitat...

- Comissió de transicions educatives-Consell 
FP (amb el Servei d’Educació). La Comissió 
fomenta i coordina la relació entre els diver-
sos agents i entitats que orienten els joves o 
bé ofereixen formacions i cursos, per vetllar 
per la coherència entre l’oferta formativa, les 
necessitats de les empreses i les competèn-
cies dels i les joves.

- Programa de joves en pràctiques (amb el 
Servei de Promoció Econòmica). Contracta-
ció de joves en pràctiques, durant 6 mesos a 
jornada completa, beneficiaris del Programa 
de Garantia Juvenil. L’objectiu és facilitar la 
seva incorporació al mercat laboral de forma 
estable i duradora.

Què és?

El Pla Local de Joventut de Granollers és el document que 
recull les línies estratègiques, els projectes i les actua-
cions concretes que estructuraran les polítiques de joven-
tut al llarg dels pròxims quatre anys. Es tracta, doncs, d’un 
pla estratègic fonamental a l’hora d’ordenar els recursos 
disponibles i planificar-los per oferir una resposta eficient 
a les necessitats de la població jove del municipi. El Pla 
Jove 2019-2022 abasta edats entre 12 i 35 anys, actual-
ment gairebé el 28 % de la població de Granollers.

Quins objectius té?

Per una banda, és un document d’anàlisi de la realitat ju-
venil, en el qual s’ha obtingut una visió general de les ne-
cessitats i les expectatives dels i de les joves del municipi i 

de les polítiques que es despleguen. Per l’altra, i gràcies a 
la informació recollida, ha permès plantejar i estructurar 
les actuacions destinades als joves impulsades, tant des 
del Servei de Joventut com d’altres serveis municipals, que 
es duran a terme al llarg dels pròxims anys.

Com s’ha fet?

La primera fase o diagnosi del Pla Jove es va fer a tra-
vés d’una anàlisi sociològica, tallers de participació i 
l’elaboració d’una enquesta en línia adreçada a joves: 
«Jove, què vols?».
La segona fase o fase de disseny, s’ha fet a partir de taules 
de participació i una jornada tècnica. En total hi han par-
ticipat 800 persones, entre joves, entitats, tècnics munici-
pals, partits polítics, sindicats...

Quin contingut té?

Està format per 5 eixos estratègics (emancipació juvenil; 
formació i lleure educatiu; promoció i suport de la parti-
cipació juvenil; promoció sociocultural i oci alternatiu; i 
creació de xarxes per potenciar la comunicació amb la po-
blació jove) dels quals es deriven un total de 74 actuacions.

- Promoció de models d’habitatge alternatiu 
(amb el Servei d’Habitatge). Promoure models 
d’habitatge alternatiu com el cohabitatge, 
en règim en cessió d’ús, la masoveria, etc., 
a través de grups de joves que esdevinguin 
impulsors dels seus projectes immobiliaris.

- Punt LGTBI+ (Amb el Servei d’Igualtat). Crea-
ció d’una assessoria sobre diversitat sexual i 
de gènere amb dos espais d’atenció, un dels 
quals al Gra (vegeu la pàg. 9 d’aquest butlletí).

EIX 2  Formació i lleure educatiu

Polítiques dirigides a ampliar l’oferta de lleure, 
amb una clara vessant educativa.
Alguns projectes:
- Programa 360: ETC, programa de suport 

i formació per a famílies, Taula tècnica 
d’adolescències. Programa que pretén pro-
moure més i millors oportunitats educatives 
en tots els temps i espais de la vida dels joves 
i connectar l’educació i els aprenentatges 
entre el temps lectiu i el no lectiu. Inclou, 
entre d’altres, accions com l’Etcètera, cursos i 
tallers per a joves de 12 a 16 anys.
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i possibilitar accions que donin resposta a les 
seves necessitats.

EIX 4  Promoció sociocultural  
i oci alternatiu

Polítiques en pro de l’accés a la cultura, les 
arts, l’oci alternatiu i la seva creació.
Alguns projectes:
- Activitats obertes (entitats i grups de joves). 

Accions que pretenen donar oportunitats per-
què els joves assumeixin els seus projectes 
com a propis i que posteriorment es puguin 
veure a la ciutat.

- Musik N Viu (entitats). Alternativa d’oci noc-
turn a l’estiu, plenament consolidada, pro-
gramada i gestionada conjuntament amb les 
entitats, que aposta per la música en directe.

- Oferta de cultura i oci als barris (Centres 
Cívics). Descentralització d’activitats d’oci i 
cultura als barris, oferint una programació es-
table o rotativa d’activitats, cercant la partici-
pació dels i les joves dels barris i les entitats.

- Taula d’oci nocturn (Nau B1 i entitats). Des de 
la NauB1, Joventut i entitats com Jovent Ig-
norat i/o Ausa s’expressa la necessitat d’unir 
esforços amb l’objectiu d’emprendre accions 
mes enllà del Musik N Viu o de les revetlles 
populars de Jovent Ignorat.

EIX 5  Treball transversal i comunicació

Creació de xarxes externes (comunicació amb 
la població juvenil i la creació de sinergies 
derivades de la comunicació) i internes (comu-
nicació i treball transversal amb el Servei de 
Joventut i la resta de serveis municipals que 
també fan polítiques de joventut).
- Xarxa de referents Antena Jove. Coordinació 

de referents juvenils (professionals, agents o 
persones joves) que tenen incidència i conei-
xement sobre la població jove, per optmitzar 
recursos, articular la participació i detectar i 
cobrir necessitats.

- Comunicació del Servei de Joventut. Comuni-
cació digital, a partir del web, newsletter i xar-
xes socials; cercar la implicació dels i les joves 
en la comunicació; actualitzacio del web del 
Gra i aplicació d’un Pla de comunicacio anual.

- Pla de formació a professionals de joventut. 
Diferents càpsules formatives dirigides a 
l’equip del Servei de Joventut.

- Joves nouvinguts (amb el Servei d’Acollida). 
Grup d’aprenentatge per a joves d’entre 16 i 
18 anys, acabats d’arribar de països estran-
gers amb possibilitat d’incorporar-se a ensen-
yaments reglats. L’objectiu és facilitar-los la 
integració al municipi.

- Projecte de coeducació i diversitat afectiva en 
espais d’educació no formal (amb el Servei 
d’Igualtat). 

- Promoció de l’ús de la bicicleta «Bicicle-
titzem-nos» (amb el Servei de Mobilitat). 
Incorporar, facilitar i promoure l’ús quotidià 
de la bicicleta en centres educatius, entitats i 
equipaments.

- Joves productors (amb el TAG). Joves que 
proposen espectacles i valoren propostes en 
el marc de la taula de programació cultural 
que coordina el Teatre Auditori de Granollers.

EIX 3  Promoció i suport de la  
participació juvenil

Polítiques enfocades a l’apoderament juvenil a 
través de la participació.
Alguns projectes:
- Programa PIDCES. Espai d’atenció presencial 

estable a l’institut que posa a l’abast dels i 
les joves recursos informatius i accions que 
promouen experiències de participació.

- Suport a iniciatives juvenils. Nou projecte que 
ofereix assessorament tècnic i suport ecòno-
mic a iniciatives emergents sense la necessi-
tat de sol·licitar una subvenció.

- Fòrum Jove: l’Arrel. Conformat per, com a 
màxim, 38 nois i noies de 12 a 16 anys que 
cursin l’ESO a Granollers, d’entitats de lleure, 
centres oberts i de l’Escola Montserrat Mon-
tero. El Fòrum Jove cerca la promoció de la 
participació dels i les adolescents com a espai 
d’aprenentatge de competències i habilitats.

- El voluntariat té un punt, la joventut té un 
punt (Amb el Servei de Participació-Punt del 
Voluntariat). Buscar els millors canals per tal 
que els joves, a partir de 18 anys, coneguin 
la participació i el voluntariat, quins servei 
municipals tenen al seu abast i quins espais 
virtuals existeixen per cercar voluntariats que 
s’adeqüin als seus interessos. 

- Accions en medi obert amb joves: prospec-
ció de grups de joves (Amb Serveis Socials). 
Atenció als grups de joves que fan ús de car-
rers i places, en horari extraescolar, i detectar 

El Pla jove, acabat d’aprovar, es pot consultar a 
www.granollers.cat i a www.grajove.cat

Les 74 accions 
del Pla tenen 

una fitxa on 
es recullen 

els objectius, 
la descripció, 
el calendari i 
els recursos 

necessaris per 
facilitar-ne la 

implementació
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El carrer Corró, entre el c. Ramon Llull i la 
pl. Jacint Verdaguer, amb voreres més amples
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Les voreres del carrer de Corró, entre el carrer 
de Ramon Llull i la plaça de Jacint Verdaguer, 
s’han ampliat considerablement després de les 
obres que s’hi han fet en els darrers mesos. 
La vorera oest té ara una amplada d’1,70 m des 
del carrer Ramon Llull fins al carrer Ramon 
Berenguer III, on aquesta cruïlla té ara orelleres, 
per tal que els vianants guanyin en seguretat a 
l’hora de creuar el carrer.
La vorera est s’ha fet totalment nova, des del 
carrer de Ramon Llull fins a la plaça de Jacint 
Verdaguer, amb amplades que varien des d’1,50 
m fins als 5,30 m en el punt en què s’enllaça 
amb la plaça Jacint Verdaguer. També s’hi han fet 
nous embornals per a la recollida d’aigües, s’ha 
renovat la canonada d’aigua potable i s’han sote-
rrat les línies elèctriques existents. A més s’han 
plantat quatre arbres, aurons i liquidàmbers.
La inversió total ha estat de 128.291,39 euros, IVA 
inclòs.

Es condiciona un espai verd  
al barri de la Font Verda

Un espai verd més accessible, amb més vege-
tació i bancs per estar-s’hi. Aquest és el que 
s’acaba de condicionar al passatge Xile, al barri 
de la Font Verda, entre els carrers de la Torreta 
i de Nicaragua. 
Part de l’espai, que abans era de terra, s’ha 
pavimentat amb peces de formigó amb pavi-
ment tàctil de botons i ratllat per a persones 
amb deficiència visual, mentre que la vorera 
existent, que dona accés als habitatges uni-
familiars propers i connecta els carrers de 
la Torreta i Nicaragua, s’ha ampliat fins als 
quatre metres. 
En el subsòl s’ha renovat la xarxa d’abastament 
d’aigua potable i s’ha creat una xarxa de reg 
automàtic per als 13 nous arbres que s’hi han 
plantat. També s’ha substituït l’enllumenat 
públic per columnes de 4 m d’altura que incor-
poren làmpades led, més eficients. Alhora, s’ha 
soterrat el cablejat aeri existent, s’ha creat una 
xarxa de telecomunicacions i s’han posat em-
bornals per a la recollida d’aigües superficials.
Per salvar el desnivell existent entre els dos 
extrems del passatge, s’ha generat unes 
terrasses enjardinades. Finalment s’hi han 
instal·lat bancs, papereres i una font. La inver-
sió ha estat de 143.850,05, IVA inclòs.
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Els espais verds s’omplen de caixes niu per 
afavorir que ocells i ratpenats controlin plagues

Sabeu que la mellarenga es menja la proces-
sionària del pi, una plaga molt comuna i difícil 
d’erradicar? I que una colònia de cinquanta 
ratpenats pot devorar en un estiu uns 15 kg. 
d’insectes? Aprofitar la important tasca que fan 
aquests animals i de passada minimitzar l’ús 
d’elements químics per lluitar contra deter-
minades plagues en jardins i espais verds, és 
l’objectiu que s’ha marcat l’Ajuntament. Per això 
s’han instal·lat 75 caixes niu, 62 per a ocells i 13 
per a ratpenats, a diferents parcs de la ciutat. 
Es tracta d’afavorir que ocells i ratpenats pu-
guin criar i trobar refugi, una situació difícil en 
les ciutats. 
Els ratpenats ajuden a lluitar contra el mosquit 
i altres insectes perniciosos com les arnes vo-
ladores. Cada nit poden menjar fins el 50% del 
seu pes en insectes.
A banda de la mellarenga, les caixes niu 
instal·lades també ofereixen refugi a altres 

Granollers continua bastint la seva xarxa de punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics. L’últim que s’ha posat en funcionament és al carrer 
del Camp de les Moreres, a tocar del pavelló del Tub, i permet fer una 
recàrrega, per una autonomia de 100 km, en uns 20 minuts. Fins ara 
només hi havia un altre punt de recàrrega municipal, en aquest cas 
semiràpid, davant de Can Muntanyola, al polígon industrial Palou Nord. 
En tots dos casos les recàrregues són gratuïtes per tal de fomentar l’ús 
del vehicle elèctric. Per utilitzar aquests punts només cal descarregar-
se una aplicació al telèfon mòbil (Wallbe, en el cas de Can Muntanyo-
la, i EVCharge, en el cas de l’estació del c. Camp de les Moreres), on 
també es pot fer servir la targeta dels municipis adherits a l’Aliança de 
Municipis per la interoperabilitat en estacions de recàrrega de vehicles 
elèctrics. Aquest 2019 s’instal·laran altres quatre punts més de recàr-
rega semiràpida en aparcaments de la ciutat. 

Granollers tindrà nou punts de recàrrega municipals per a 
vehicles elèctrics a finals d’aquest any

ocells insectívors com el pit-roig, la cotxa fuma-
da i el cargolet o raspinell. Aquest últim és un 
autèntic desparasitador d’arbres ja que recorre 
troncs i branques menjant-se tots els insectes 
que hi troba amagats.
A més també s’ha instal·lat quatre nius per a 
mussols i un niu per a gamarús, ja que aques-
tes espècies ajuden en el control de rosegadors, 
com rates i ratolins. Un gamarús pot caçar uns 
12 rosegadors cada nit.
D’altra banda, l’Ajuntament de Granollers també 
ha instal·lat rampes a les basses de reg prope-
res als horts municipals (entre el passeig Fluvial 
i el carrer de Marconi) i al passeig Fluvial, prop 
del camí de Can Bassa, per facilitar la sortida 
de la fauna. De moment només s’han construït 
aquestes dues rampes, però la intenció és que 
totes les làmines d’aigua naturalitzades de la 
ciutat, comptin amb la seva rampa, si és que la 
fauna no disposa d’un accés natural.

Es tracta 
d’aprofitar 
la tasca de 

determinats 
animals i alhora 
repercutir en la 

salut i qualitat 
de vida de la 

gent 
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La Porxada estrena la il·luminació artística 
i funcional dels edificis patrimonials

La Porxada presenta nou enllumenat que 
destaca els elements arquitectònics principals, 
les columnes de pedra i les encavallades de 
fusta. Des de mitjans de l’any passat es disposa 
del Pla Director d’Il·luminació del Patrimoni 
Arquitectònic de Granollers que planteja les 
directrius bàsiques per il·luminar i embellir els 
principals edificis i monuments patrimonials 
de la ciutat fent ús de les noves tecnologies i 
millorant l’eficiència energètica. A la Porxada 

s’ha substituït l’enllumenat que hi havia, i que 
només responia a les necessitats bàsiques 
d’il·luminació, per nous projectors de leds de 
menor consum (aconseguint un estalvi apro-
ximat del 70 %), amb la intensitat lluminosa 
regulable i amb un projector que redueix el 
seu impacte visual en l’estructura de fusta. Es 
mantenen els 24 punts de llum, però s’agrupen 
en tres escenes o situacions diferents segons 
el moment. D’altra banda per posar en valor 
l’element patrimonial que fins ara restava en 
un segon terme, s’han instal·lat un total de 
30 focus per il·luminar les columnes, i 8 pro-
jectors lineals per a les encavallades. Tota la 
nova instal·lació d’enllumenat, la funcional i 
l’ornamental, està controlada mitjançant tecno-
logia bluetooth, i es pot programar i ajustar les 
escenes i programacions des d’un comanda-
ment a distància o des d’una aplicació mòbil.
El Pla Director d’Il·luminació del Patrimoni 
Arquitectònic de Granollers fa una proposta 
conceptual d’enllumenat ornamental per a 25 
elements que actualment es troben escassa o 
inadequadament il·luminats, com l’Ajuntament, 
les muralles, el Gra, la Sala Francesc Tarafa, el 
Museu, el Palau d’Esports o la torre de defensa 
i la torre de l’aigua de la pl. Maluquer i Salvador. 
Aquests elements patrimonials corresponen a 
diferents èpoques de la història (medieval, mo-
dernista, industrial o contemporània) i cadascun 
rep un tractament lumínic diferenciat.

Dimarts 5 de febrer

C. Francesc Ribas
• Es talla el carril de circulació del carrer Francesc Ribas en sentit est-oest, mante-

nint la circulació de pujada cap a l’Hospital

C. Girona
• Es talla el carril de circulació del carrer Girona sentit nord-sud, i es desviarà el 

trànsit pel carrer Hospital en direcció al carrer Joan Prim

Dimecres 6 de febrer

C. Francesc Ribas
• Es continua mantenint la circulació de pujada cap a l’Hospital des del carrer Fran-

cesc Ribas i es talla la circulació de baixada

C. Girona
• El carril de pujada del carrer Girona es desvia pel carrer de les Minetes i el carril 

de baixada es desvia pel carrer Hospital en direcció al carrer Joan Prim

Més informació a www.granollers.cat i a Facebook i Twitter (@granollers)

Afectació al 
trànsit de 
vehicles i 
autobusos 
urbans i 
interurbans 
per asfaltat 
del carrer de 
Girona
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Granollers posa en marxa un punt d’informació i 
assessorament sobre diversitat sexual i de gènere

L’Ajuntament de Granollers ja disposa d’un punt 
d’assessorament sobre diversitat sexual i de 
gènere adreçat a totes aquelles persones que 
busquin un espai on parlar, compartir i resoldre 
dubtes. El Punt LGBTI+ és un espai confiden-
cial d’atenció que donarà suport i atendrà les 
demandes del col·lectiu LGBTI+ (lesbianes, gais, 
bisexuals, transsexuals, intersexuals), famílies, 
entorn i professionals, i que es concep també 
com una eina contra la discriminació per LGB-
TIfòbia. El de Granollers és el servei número 
70 de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral de 
Catalunya que està impulsant el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Gene-
ralitat però és el primer que es posa en marxa 
al Vallès Oriental.
El punt d’atenció està situat al CIRD de Grano-
llers (c. Portalet, 4, 4a) i també al Gra (pl. Esglé-
sia, 9). Per demanar informació o cita prèvia (de 
dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dimarts 
de 16 a 18.30 hores) cal trucar al 938 426 714 o 
escriure a lgbti@granollers.cat. 
El nou servei ofereix suport i recursos especialit-
zats sobre diversitat sexual i de gènere; infor-
mació general i sobre entitats LGBTI+; atenció 
i gestió de denúncies i incidències per LGBTI-

fòbia; assessorament en processos personals 
d’identitat sexual i de gènere; i canvi de nom en 
la targeta sanitària de persones transgènere 
majors i menors d’edat.
Més informació a www.granollers.cat/punt-lgbti

El de Granollers 
és el primer 

punt d’aquestes 
característiques 

que es posa en 
marxa al Vallès 

Oriental

Aquest mes engega una nova edició, la quarta, 
de la marató de l’estalvi energètic. Hi participen 
cinc equipaments: Museu de Granollers, Museu 
de Ciències Naturals, l’edifici AISS, el Cinema 
Edison i l’Espai Cangur. L’objectiu és reduir el 
consum d’electricitat, gas i aigua durant aquest 
mes de febrer, en relació amb la despesa de 
l’any passat. Un propòsit que s’aconsegueix 
amb la implantació de bones pràctiques (reduir 
les hores de climatització, tancar els llums, 
aturades parcials d’ascensors, reducció de la 
freqüència de neteja de filtres...) i amb la impli-
cació de l’equip de treballadors i dels usuaris i 
usuàries de cada equipament.
Tots els diners estalviats es destinaran, com en 
les darreres edicions, a la lluita contra la pobre-
sa energètica. 
Com a novetat, la 4a Marató de l’Estalvi Ener-
gètic suma un nou objectiu. Amb el lema 
“Planta’t contra el canvi climàtic”, es vol sensi-
bilitzar sobre la funció positiva de les plantes a 
l’hora de millorar la qualitat de l’aire en espais 
interiors com despatxos, aules o oficines: la 
fitoremediació. 

Vuit municipis més com Barcelona, Esplugues 
de Llobregat, Sabadell o Sant Cugat del Vallès 
celebren aquesta particular marató, amb més 
de 3.000 treballadors implicats, 15.000 alum-
nes i 200.000 usuaris. 
L’Origen és l’empresa granollerina que ha 
creat i que coordina la iniciativa.

Cinc 
equipaments 
participen a 
la IV Marató 
de l’Estalvi 
Energètic 
contra la 
pobresa 
energètica
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Jornades 
de portes obertes 
a les escoles, instituts 
i centres concertats
Curs 2019 / 2020
Informació i preinscripció: als centres educatius 
i a l’Oficina Municipal d’Escolarització, 
C. Jaume Camp i Lloreda, 1 Tel. 93 842 68 48

Dilluns, 25 de febrer, a les 19 h, al Cinema 
Edison (C. Joan Camps, 1) 
Informació sobre el període de preins-
cripció i matrícula als centres públics de 
secundària, a càrrec dels directors/es dels 
instituts públics de Granollers. L’acte inclou la 
xerrada: «Esdevenir adolescent en família, quan 
tot semblen riscos», a càrrec de Jordi Bernabeu, 
educador i psicòleg.

Dijous, 28 de febrer, a les 18 h, a la Sala 
d’actes del Museu de Ciències Naturals «La 
Tela» (C. Palaudàries, 102)
Informació sobre el procés de preins-
cripció i matrícula als centres d’educació 
infantil i primària, a càrrec de membres de la 
Comissió de Garanties d’Admissió de Granollers. 
L’acte inclou la xerrada: «Com acompanyar els 
infants i les famílies en l’adaptació escolar», a 
càrrec de Meritxell Almirall, psicòloga

Centres públics d’educació infantil  
i primària

Sessions informatives i visites a les escoles

Escola Ferrer i Guàrdia
C. Roger de Llúria, 25. Tel. 93 693 48 02
- Divendres 15 de març, de 15.30 a 17.30 h 
- Dissabte 16 de març, d’11 a 13 h 

Escola Granullarius
C. Maresme, 2-4. Tel. 93 870 51 95
- Diumenge 10 de març, a les 11 h 
- Diumenge 17 de març, a les 11 h 

Escola Joan Solans
C. Mallorca, 20. Tel. 93 870 43 99
- Dissabte 9 de març, d’11 a 13 h 

Escola Lledoner
C. Rosselló, 95
Tel. 93 849 36 87 / 93 861 71 47
- Dimarts 12 de març, de 18 a 19.30 h 
- Dijous 14 de març, de 15 a 16.30 h 

Escola Mestres Montaña
C. Esteve Terradas, s/n. Tel. 93 879 56 43
- Dissabte 9 de març, de 10 a 13 h
- Dilluns 11 de març, de 15 a 16.30 h 

Escola Pereanton
C. Espí i Grau, 3. Tel. 93 879 46 44
- Dijous 21 de febrer, a les 21 h, sessió informa-
tiva a la Sala Sant Francesc
- Dissabte 23 de febrer, d’11 h a 13 h, visita a 
l’escola 

Escola Ponent
C. Rafael de Casanova, 71. Tel. 93 840 09 06
- Dissabte 9 de març, de 12 a 14 h 
- Dilluns 11 de març de 15.30 a 16.30 h 

Escola Salvador Espriu
C. Joan Camps i Giró, 6-8. Tel. 93 879 44 59
- Diumenge 24 de març, d’11 a 13 h 
- Dilluns 25 de març de 15 a 17 h 

Escola Municipal Salvador Llobet
C. Roger de Flor, 64. Tel. 93 879 40 01
- Dissabte 23 de març. Visites guiades a les 10, 
10.45 i 11.30 h 
- Dijous, 28 de març. Visita guiada a les 17 h

Escola Turó de Can Gili 
C. Mestre Manel Masjoan, 1. Tel. 93 849 53 51
(antiga Escola Granollers)
- Dilluns 18 de març, de 15 a 17 h. 
- Dimecres 20 de març, de 9 a 14 h. 

Centres públics de secundària

Institut Antoni Cumella
C. Sant Tomàs d’Aquino, 1-3. Tel. 93 879 41 72
- Dimecres 27 de febrer a les 18 i a les 19.30 h 
sessions informatives. De 18 a 21 h visita del 
centre
- Dissabte 2 de març a les 11 h sessió informati-
va. De 10 a 13 h visita del centre

Institut Carles Vallbona
C. Camp de les Moreres, 14. Tel. 93 860 00 21
- Dissabte 16 de març a les 10 i a les 11.30 h. 
Sessions informatives (amb cita prèvia) dimarts i 
dimecres a la tarda del 19 al 27 de març

Institut Celestí Bellera
C. Esteve Terradas, s/n. Tel. 93 879 49 14
- Dijous 7 de març, a les 18 i a les 19 h
- Dissabte 9 de març, a les 10 i a les 11 h

Institut Escola Municipal de Treball
C. Roger de Flor, 66. Tel. 93 879 55 18
- Dissabte 9 de març. Sessions informatives i 
visites a les 10, 11 i 12 h

Institut Marta Estrada
C. Maria Palau, 2-4. Tel. 671 759 529
- Dijous 21 de març. Sessió informativa, a les 
18 h, a la Sala polivalent del pavelló Congost i 
visita guiada al centre

Centres privats - concertats

Escola Cervetó
C. Isabel de Villena, 39-45. Tel. 93 870 15 39
- Dissabte 16 de març, de 10 a 14 h, amb visita 
guiada.
- Entrevistes informatives personalitzades, amb 
cita prèvia. Des del 14 de gener
- Tours vius els dies 6, 7, 11, 13, 14 i 18 de març, 
a les 15.15 h, amb cita prèvia trucant al centre

EDUCEM
C. Joan Prim, 59-63. Tel. 93 840 07 01
- Dissabte 16 de març, de 10 a 13 h, sessió 
informativa a cada hora i visita guiada 
- Dilluns 18 i 25 de març. Visites guiades de 
15.30 a 17.30 h
- Entrevistes amb la directora a hores convingu-
des, a partir del 14 de gener

Col·legi Jardí
C. Torras i Bages, 81. Tel. 93 870 03 38
- Dimarts 5 de març. Sessió informativa a les 
19 h per a 1r d’ESO, a la Biblioteca
- Dimecres 6 de març. Sessió informativa a les 
19 h per a P3, a la Sala d’actes 
- Dijous 7 de març. Visites guiades a les 15.30 h 
- Divendres 8 de març. Visites guiades a les 9, a 
les 10 i a les 15.30 h 

Col·legi L’Estel
C. Joan Prim, 92-94. Girona, 53
Tel. 93 870 24 33
- Dissabte 16 de març, de 10 a 13 h visita guia-
da. Sessió informativa a les 11 h
- Divendres 29 de març, de 15.15 a 16.45 h 
visita al centre amb alumnes i professors a les 
aules, amb cita prèvia trucant al centre.
- A partir del 14 de gener, entrevistes informati-
ves concertades, a través de l’adreça de correu 
atencio@lestel.net o a8017815@xtec.cat

Escola M. Anna Mogas
C. Corró, 325. Tel. 93 849 02 44
- Dissabte 9 de març, de 9.30 a 13 h
- Dimarts 12 de març, a les 19 h

Escola Pia
Educació infantil i primària
Av. Sant Esteve, 14. Tel. 93 879 34 00
- Dissabte 9 de març, d’11 a 13.30 h 
- Sessions informatives: dimecres 27 de febrer i 
dijous 14 de març, a les 19.30 h 
Educació secundària
C. Guayaquil, 54. Tel. 93 8179 43 14
- Dijous 7 de març, a les 19.30 h 



 L’estiu de 2017 es posava en marxa el Punt G, el dipositiu 
municipal d’atenció, prevenció i reducció de riscos rela-
cionats amb el consum d’alcohol i drogues, de promoció 
d’una sexualitat respectuosa, lliure i protegida, i d’atenció 
a les agressions masclistes i altres violències. 
Segons la memòria de 2018, durant les nits de Barraques 
de l’Ascensió, i els concerts de Musik n Viu i de Festa Ma-
jor, més de 3.000 persones, sobretot noies de 18 a 25 anys, 
es van acostar a la carpa d’atenció directa per fer-hi algu-
na consulta o a buscar informació. Es van fer 22 atencions, 
9 vinculades amb el consum d’alcohol i drogues, i 13 per 
violència masclista. 
El Punt G és un projecte impulsat des dels serveis mu-
nicipals de Salut Pública i el CIRD (Centre d’Informació i 
Recursos per a Dones) en què participen altres serveis que 
treballen amb jovent i en organització de festes. 
La carpa es concep com un espai obert i accessible, inte-
grat per professionals especialitzats en drogues i agres-
sions sexistes. Allà els joves troben informació sobre dro-

Fer un musical, crear un text, descobrir 
el cinema... als tallers de l’Etcètera

Aquest mes arrenca la 4a edició de l’Etcètera 
(ETC), els tallers educatius municipals per a 
nois i noies de 12 a 16 anys en horari de tarda. 
Els joves poden escollir entre fotografia digital, 
programació Processing (Club de Makers vol. 
IV), acrobàcies, còmic (manga, estil americà...), 
cantar en un musical (a carrec de l’Escola de 
Música Amics de la Unió) i escriptura creativa 
(amb l’escriptora Núria Pujolàs). 
Al Centre Cívic Can Bassa i a l’institut Marta 

Estrada segueixen les propostes Binomi Sud i 
Binomi Oest, respectivament, amb una com-
binació d’estudi assistit amb pràctica de les 
cultures urbanes (rap, grafit, skate) a Can Bassa 
i d’esports al barri del Congost. 
La novetat d’aquesta edició és el taller Edison 
Jove, en què els aficionats al cinema aprofun-
diran en el món audiovisual (videoart, curts, 
youtubers...) i participaran en la selecció de 
films que es projecten al cinema Edison, amb la 
dinamització de la cineasta Núria Nia.  
Els tallers de l’ETC es fan a diferents espais com 
l’institut A. Cumella, Roca Umbert, Gra o Teatre 
Auditori. Els interessats poden apuntar-se fins 
al dia 11 de febrer al Gra (pl. Església, 8, tel. 
93 942 66 84) dimarts de 16 a 20 h o per internet 
a: www.grajove.cat (apartat “inscripcions Gra”). 
L’Etcètera ofereix també un programa de 
xerrades adreçades a les famílies amb adoles-
cents. Les properes són: “Les pantalles, com 
gestionar-les?” (14 de febrer, 18 h, Gra) amb 
l’educadora social Laura Garcia, tècnica de Sa-
lut Pública; i “L’adolescència LGTBI. Una mirada 
a la diversitat sexual “ (4 d’abril, 18 h, Gra). Són 
gratuïtes, si bé cal inscriure’s abans a: 
www.granollers.cat/educacio/tallersfamilies

Una vintena d’atencions el primer any del Punt G, el dispositiu 
municipal en l’àmbit de drogues i agressions masclistes 

gues i violència, a més d’aigua i fruita. El projecte compta 
amb la participació d’entitats com Jovent Ignorat, Asgram, 
Ausa, Diables, Xics, Blancs i Blaus. 
Aquest any, el Punt G continuarà treballant per promocio-
nar l’oci respectuós, saludable i segur entre el jovent.
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Enric Garcia-Pey cedeix el seu fons 
documental a l’Arxiu Municipal de Granollers 

“Working as if”, primera 
proposta expositiva de la 
temporada de l’Espai d’Arts 
L’Espai d’Arts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts inaugura la tempo-
rada amb l’exposició “Working as if” (Treballant com si...), comissariada 
per Sergi Selvas, on diversos artistes i pensadors ens proposen revisar 
films de ciència ficció preguntant-se quin és el futur del treball. Hi par-
ticipen els artistes Marina Vishmidt, Oxana Timofeeva, Priscila Fernan-
des, Sebastian de Line, Sara Martín Alegre, Camille Orny, Luca Carboni, 
Marta Echaves, Sofía Estévez, Francesc Pujol, Judit Garrell i Natalia 
Fernández, i cada creador acompanya la seva reflexió d’un projecte 
cinematogràfic. Com a activitat paral·lela a l’exposició, el 7 de febrer a 
les 20 h, hi haurà la xerrada “L’era del postreball: l’excepcionalitat com 
a dispositiu de govern” a càrrec d’Antonio Gómez Villar, i el 23 de febrer 
s’ha organitzat una visita comentada a càrrec del comissari, durant 
la qual també es projectarà la pel·lícula Sorry to Bother you en versió 
original subtitulada. 
Aquest projecte va resultar guanyador de la convocatòria de comis-
sariat 2017 de l’Espai d’Arts. L’entrada és lliure i l’exposició es podrà 
veure fins al 24 de febrer.

Espai d’Arts 
de Roca Umbert
c. Enric Prat de la Riba, 77
08401 Granollers
www.rocaumbert.com

WORKING 
AS IF (“Treballant com si…”)

Exposició comissariada per SERGI SELVAS

Marina Vishmidt
Oxana Timofeeva
Priscila Fernandes
Sebastian de Line 

Sara Martín Alegre
Camille Orny
Luca Carboni
Marta Echaves

Sofía Estévez
Francesc Pujol 
Judit Garrell
Natalia Fernández

Una proposta expositiva on diversos artistes i 
pensadors ens proposen revisar films de ciència ficció 
preguntant-se quin és el futur del treball.

ARTISTES PARTICIPANTS

PROGRAMA 
ARTS VISUALS I IMATGE 

DE ROCA UMBERT
GENER - JUNY 2019

DEL 24/01 AL 24/02
HORARI: dijous, divendres i dissabte 

de 18 a 20 h i diumenge d’11 a 13 h

INAUGURACIÓ: 24 de gener a les 20 h

“Working as if” és un experiment per posar en joc l’especulació, un 
laboratori on es proposa redefinir el futur del treball i els sistemes de 
producció. Com un intent de comprendre mons nous utòpics i distòpics 
de les relacions humanes, que ens porta a premonicions variades, 
ocultes per una estranya simbiosi d’optimisme i pessimisme. 
Aquesta exposició és també una invitació a relaxar-se al sofà i veure 
una selecció de films que posen en joc el pensament i la imaginació. 
Una proposta comissariada per Sergi Selvas, on diversos artistes i 
pensadors ens proposen revisar films de ciència- ficció preguntant-se 
quin és el futur del treball. Cada artista acompanya la seva reflexió d’un 
projecte cinematogràfic que el públic podrà veure. Els textos també es 
poden trobar al web del projecte: howtodothingswithfiction.mixite.cat
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L’expert en toponímia i onomàstica, Enric 
Garcia-Pey, ha cedit la documentació recollida 
en les seves investigacions a l’Arxiu Munici-
pal de Granollers (AMGr). La cessió s’ha fet 
en règim de comodat -contracte pel qual hom 
rep a préstec gratuït una cosa que tornarà 
després d’haver-se’n servit. La documentació 
cedida, 44 metres lineals en unes 400 capses, 
inclou material que l’expert ha recopilat durant 
anys d’estudi de la toponímia i l’onomàstica de 

Granollers i de la resta de municipis del Vallès 
Oriental. La documentació prové dels arxius 
municipals així com de fons particulars. En-
tre d’altres materials, Garcia-Pey ha cedit un 
àlbum de fotos que mostra la transformació 
urbanística de la ciutat entre els anys 60 i 80; 
una col·lecció de bosses dels anys vuitanta dels 
comerços de la ciutat; llistes i programes elec-
torals; revistes d’arquitectura i de la publicació 
infantil i juvenil Cavall Fort; o la correspondència 
mantinguda amb Josep Bover, el rapsode del 
Vallès, que va morir l’any passat.
 
Compromís, incentiu i reconeixement
Durant l’acte de signatura, Enric Garcia-Pey ha 
incidit en la voluntat que la seva aportació sigui 
“útil, sobretot, per incentivar-ne l’estudi a les 
escoles i, per continuar, ampliar i millorar” el 
seu treball. L’alcalde, Josep Mayoral, ha ex-
plicat que la cessió de Garcia-Pey és producte 
de la dedicació “d’un col·leccionista metòdic i 
amb capacitat de treball”, d’una feina que “ha 
marcat, en part, el nom dels nostres carrers, el 
nomenclàtor que té a veure amb la seva activitat 
de recerca, investigació i proposta per a la via 
pública de la ciutat”.
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“Tu investigues!” descobreix la tasca en 
recerca dels investigadors de la Tela

Unes 850 persones han visitat “Tu investigues”, 
la nova exposició permanent del Museu de 
Ciències Naturals (MCN) inaugurada a principis 
de gener. Una mostra que explica de manera 
planera la tasca en recerca que porten a terme 
els investigadors de la Tela i que moltes famílies 
amb nens i nenes ja s’han acostat a descobrir. A 
“Tu investigues!”, el visitant trobarà continguts 
amb el màxim rigor cientític, presentats a través 
d’un muntatge sorprenent i atractiu que firma 
l’empresa Expomon. 
Un núvol de papallones ens rep a l’entrar, em-
bolcallats dels sons naturals que podem trobar 
en qualsevol prat del nostre entorn. 
La voluntat pedagògica s’evidencia d’entrada, en 
un plafó en què es s’expliquen paraules que ens 
acompanyaran tota la visita com són recerca, 
biodiversitat, bioindicador o canvi climàtic. 
L’exposició es divideix en espais diferenciats 
que reprodueixen quatre ecosistemes naturals, 
hàbitat de les espècies animals de què s’ocupa 
l’equip de científics del museu. 
En el primer descobrirem el món dels lepidòp-
ters (papallones), la seva increïble metamorfosi, 
com s’alimenten, la relació amb les plantes i el 
llarg viatge que fan algunes d’elles des d’Àfrica 
al nord d’Europa. 
A través de la veu de Constantí Stefanescu, co-
neixerem la recerca de la Tela en aquest camp, 
per exemple, en el projecte de seguiment de les 
poblacions de papallones (CBMS), que, després 
de 25 anys, compta amb 300 voluntaris i 154 es-
tacions a tot Catalunya, i que dona una valuosa 
informació de la qualitat ambiental. 

Tocar el pelatge 
d’un ratolí, les 

plomes d’un 
mussol, entrar 
en una cova de 

ratpenats... són 
algunes de les 

experiències que 
es poden viure a 
“Tu investigues”

L’exposició està pensada per 
apropar al públic familiar 
l’activitat científica de les 

diferents àrees del Museu de 
Ciències Naturals

Deixem les papallones i ens endinsem en un 
medi aquàtic, el del riu, on viuen els amfibis i 
els rèptils, l’àrea d’herpetologia de què s’ocupa 
l’investigador Fèlix Amat. El seu equip fa el 
seguiment de la població de granotes, gripaus... 
i del tritó del Montseny, una espècie endèmica 
d’aquest massís, en perill d’extinció. En aquest 
espai i tots els altres, els infants es podran di-
vertir buscant els animalons amagats entre les 
fulles, les pedres o les branques. 
El tercer ecosistema és el dels petits mamífers. 
Aquí trobarem un bosc de mida natural, hàbitat 
dels rosegadors i altres petits mamífers com 
la musaranya o la geneta. Toni Arrizabalaga, 
director del MCN, i Ignasi Torra, responsable 
de l’àrea de petits mamífers, expliquen al vídeo 
divulgatiu la tasca de seguiment que des de fa 
10 anys permet conèixer l’evolució d’aquests 
animals al Montseny, en un programa que, com 
la resta, fan possible uns voluntaris que no han 
parat de créixer al llarg dels anys. 
El tram final de “Tu investigues” transcorre en 
una cova de roca natural, casa dels ratpenats 
(quiròpters), la quarta àrea d’estudi, liderada per 
Carles Flaquer. Durant el recorregut grans i pe-
tits descobriran que aquests animals fa més de 
50 milions d’anys que habiten la terra, que són 
els únics mamífers capaços de volar (amb les 
mans) i que són uns grans aliats de l’agricultura 
a l’hora de combatre les plagues d’insectes. 
La visita a “Tu investigues!” esdevé una expe-
riència vivencial que es proposa, sobretot, que el 
públic es faci preguntes i busqui respostes amb 
evidències però sense límits, perquè a la natura 
“quasi tot és possible”.
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5

9.30 a 12 h. Càpsula. Empresa i 
emprenedoria
Planifica la teva web 
Granollers Mercat

6

15 a 18 h. Jornada. Empresa i  
emprenedoria
Indústria 4.0 al 2019. On som i 
com continuar avançant
Organitza : Granollers Mercat i Eurecat 
Lloc: UEI Cerclem 

7 

9.30 a 12 h. Formació.  
Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Granollers Mercat

8

9 a 14 h. Formació bonificada  
de 10 hores
Introducció a l’Excel
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

12 

Workshop. Empresa i emprenedoria
Crea la teva imatge corporativa
Granollers Mercat

14

9.30 a 12 h. Formació.  
Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

19

9.30 a 13.30 h. Càpsula. Empresa i 
emprenedoria
Introducció a WordPress.com
Granollers Mercat

19

9 a 14 h. Formació bonificada  
de 20 hores
Administratius import-export,  
actualització i pràctiques de gestió
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

20

9 a 13 h. Formació bonificada  
de 8 hores
Orientació beneficis BAI 2019
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

21 

9.30 a 12 h. Formació.  
Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificada  
de 10 hores
Excel per a experts: domina les 
macros
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

28 

9.30 a 12 h. Formació.  
Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Granollers Mercat

ETS PROFESSIONAL 
DEL SECTOR DIGITAL 
O TECNOLÒGIC?

Dona’t d’alta al directori de 
professionals de Granollers 
i Vallès Oriental 

Més informació: 
http://etsdigital.cat/alta-direc-
tori/

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

Febrer 2019

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
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIVENDRES, 1
10 h Supermercats Condis de Granollers
Venda “Posem-li pebrots al càncer!”
Venda pebrots solidaris
Org.: Fundació Oncovallès

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Un asunto de família, de Hirokazu Koreeda
Es repeteix dg. 3 a les 18 h

20.00 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica Les sons harmoniques, amb 
Anne Gaurier i Eva del Campo
Org.: Escola Municipal de Música

21 h Sala Nau B1. Roca Umbert
Espectacle  Fra Júpiter de Guillamino

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert d’ Els Pets

21.30 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Ben is back, de Peter Hedges 
Es repeteix dis. 2 a les 18 h i  les 20.30 h 
doblada i dg. 3 a  les 20.30 h

DISSABTE, 2
18 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició “Jocs i jogui-
nes a l’antiguitat”

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre El preu, d’Arthur Miller i Silvia Munt

22 h La Troca. Roca Umbert 
Ballada de swing 
Org.: LindyFrogs Granollers

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa dels anys 80 amb Josep Resina

DIUMENGE, 3
18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Duo Tucan 

DILLUNS, 4
10 h Biblioteca Can Pedrals
Taller. Formació +55 Whatsapp i altres APPs 
al teu mòbil

DIMARTS, 5
18.30 h Museu de Granollers
Conferència “L’exili català, el cas de Mª Lluï-
sa Algarra”, amb Joan Garriga i Andreu  
Org.: AGEVO

L’Orquestra de Cambra de Granollers 
presenta “De Catalunya al món” 
L’Orquestra de Cambra fa parada diumenge 10 de febrer en la música 
del segle XX per a conjunt de corda. El lirisme melangiós i sever de 
Sibelius es contraposarà a la frescor enjogassada del quartet Ambients, 
de Josep Maria Ruera; Estampas Nocturnas del mexicà Manuel Ponce 
contrastarà amb la Provença, l’Havana i Nova York, màgicament evoca-
des per Xavier Montsalvatge. El viatge ens portarà a països com el Japó, 
Colòmbia o Argentina, on gaudirem de Yoshimatsu, Toldrà, Bertran 
i Piazzolla. Emmarcades en les activitats 360º que ofereix el Teatre Audi-
tori en relació a aquest concert, Xavier Chavarria, crític musical, oferirà 
una conferència, el mateix diumenge, a les 18 h. Una oportunitat única 
per descobrir els detalls i curiositats de l’obra. Així mateix, l’Orquestra 
obrirà al públic l’assaig de dijous 7 de febrer amb l’activitat Viu 
l’Orquestra! per tal que tothom pugui apropar-se als músics amb unes 
vistes privilegiades. Per últim, i en relació a la vessant més pedagògica 
de l’Orquestra, la formació musical oferirà un exquisit concert familiar, 
el 10 de febrer, a les 17.30 h, amb l’objectiu d’apropar la música clàssica 
als més petits de la casa. El concert La música del mar estarà interpre-
tat aquesta vegada pels instruments de corda de l’Orquestra de Cambra 
i tindrà, com és habitual, 30 minuts de durada. Els menuts s’acostaran, 
des d’una vessant molt amena i divertida, a peces de compositors com 
Ruera, Toldrà i Montsalvatge, amb David Puertas com a timoner.



NÚM. 170

16

PROGRAMACIÓ CULTURAL
GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | FEBRER DE 2019

DIMECRES, 6
09.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil 
Confidències d’una reina, amb l’escriptora 
Teresa Sagrera
Col·l.: Servei de Català de Granollers 

16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de lectura en veu alta 
Es repeteix cada dimecres en el mateix 
horari
Col·l.: Club Social el Portalet

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència “El fil de la Història...”, amb 
Diego Valverde, historiador
Col·l: UPG

20 h Cinema Edison
Edison Singular. Projecció de El despertar 
del día, de Marcel Carné

DIJOUS, 7
20 h Cinema Edison
Projecció de El reino, de Rodrigo Sorogoyen
Es repeteix dv. 8 a les 21.30 h, ds. 9 a les 18 
h i a les 20.30 h i dg. a les 20.30 h

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

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Literatura que acompanya i alleu-
gereix les crisis: Jonàs i Moisès” amb Gerard 
Porredón 

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura jove (12-16 anys) Llibrepen-
sadors. Sessió Debat a Bat: tatuatges, amb 
Glòria Gorchs

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
El viaje de Nisha, d’Iram Haq
Es repeteix dg. 10 a les 18 h

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música Acústiquem, amb Miquel Fernández. 

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Cicle de Jazz de Granollers. Trio Barolo Casa 
nostra

DISSABTE, 9
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos) amb Montse 
Dulcet

El DDIA i DNIT tornen amb propostes 
d’oci alternatiu per als joves al Gra
El programa de DDIA engloba activitats escèniques de tarda. Aquest 
trimestre s’ofereixen els Concerts de Lluna Plena, el dissabte 23 de 
febrer i el dissabte 27 d’abril, a les 20 h, i l’Escenari Obert, el divendres 
22 de març, a les 20 h. El DNIT, un programa d’oci nocturn, proposa els 
espectacles de varietats: Caminant per la màgia d’Eduard Juanola (mà-
gia) el divendres 25 de gener, a les 21 h: Los Intocables de Mike LaMotta 
(música) el divendres 15 de febrer, a les 21 h; i Paradigma de Bea Insa 
(teatre) el divendres 8 de març, a les 21 h. 
Més informació a www.grajove.cat. 

Del 25 de gener al 5 d’abril Granollers acull la 29a edició del Festival de 
Jazz, organitzat per JazzGranollers. Fins a 14 propostes de grans figures 
jazzístiques del moment s’alternaran amb joves talents de la ciutat al 
Casino Club de Ritme, i als restaurants Anònims i El Mirallet. El festival 
presentarà els darrers discs de Carme Canela i Joan Monné, Carola Or-
tiz, Martí Ventura i Francesc Vidal. Solos, duos, trios, petits ensembles i 
big bands. Una programació de concerts que va des del jazz més clàssic 
de formacions com Rita Payès i Toni Saigi fins al blues d’Ignasi Zamora 
Blues Reunion, la fusió amb els ritmes llatins del nou grup d’Albert Mar-
què, el pop revisitat del Ramon Prats Quartet + 3 i les experimentacions 
amb gèneres com les músiques del món, la clàssica i fins i tot l’òpera 
del Trio Barolo o la Història d’un soldat del JazzGranollers Ensemble.
Més informació a www.jazzgranollers.cat.

Referents del jazz internacionals i 
músics locals al 29è Festival de Jazz
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17.30 h Nau B1. Roca Umbert
Concert solidari amb Sense Sal 
Org.: Entremares

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

22.30 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de country

DIUMENGE, 10
18.00 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Choffers 

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica De Catalunya al món, amb 
Corrado Bolsi

DILLUNS, 11
10 h Biblioteca Can Pedrals
Taller. Formació +55 Whatsapp i altres APPs 
al teu mòbil

17 h Escola Pia
Lliurament de premis del concurs de di-
buixos de Nadal
Org.: Fundació Oncovallès

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina. Reduccions Gastro-
nomia: diàleg o polèmica. La cocina al desnu-
do, de Santi Santamaria, dinamitzat per Axel 
Bidon-Chanal Badia 

DIMARTS, 12
11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal.  
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Inscripcións  al 93 842 67 37 / 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) Història viatgera, 
amb Sandra Rossi

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Periodisme enganyós o com-
promés”, amb Vicenç Lozano
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de poesia. Escampant els versos, amb 
Joan Gener Barbany

DIMECRES, 13
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. 
Inscripcións al 93 842 67 37 / arxiu@ajunta-
ment.granollers.cat
Col·l.: Arxiu Municipal de Granollers

Nova temporada de la Sala Nau B1
Ja es poden comprar les entrades per a la nova temporada de la Sala 
Nau B1, de febrer a maig de 2019. El primer concert serà l’1 de febrer 
amb l’espectacle “Fra Jupíter” de Guillamino, amb la participació del cor 
Petits Cantors dels Amics de la Unió de Granollers. El 9 de febrer arriba 
la proposta solidària d’Entre Mares, amb un concert del grup Sense Sal. 
Els beneficis d’aquest concert es destinaran a la investigació del càncer 
infantil a l’Hospital de Sant Joan de Déu.
La temporada de la Nau B1 també portarà dos grups mítics. El 16 de 
febrer arriba Soziedad Alkohólika, més coneguts com SA, un dels grups 
emblema de l’escena metal, hardcore i thrash del nostre país. Arriben 
per primera vegada a Granollers per oferir un directe amb tota una 
descàrrega de poder sonor. L’altra proposta per als més clàssics ve 
la mà de Duble Buble, pioners del pop-rock en català que tornen als 
escenaris després de 33 anys, amb la mateixa energia d’abans i amb un 
col·laborador excepcional com és Joan Crosas, component del grup els 
Esquirols. Serà el 27 d’abril i estaran acompanyats dels Slips, un grup 
de música que cuina el seu estil a base de funk, rap i black music. Les 
entitats de Granollers continuen tenint una important presència en la 
programació. Al febrer Jovent Ignorat organitza el Carnaval a la fàbrica, 
amb un concert de Pirat’s Sound System i el Dj Animals. I el mes de maig 
arriba la gran proposta familiar de la programació organitzada per Arka-
da Koncerts, la 4a edició del Festival Minibeat per a famílies alternati-
ves. El 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones i per 
reivindicar el paper femení en el món de la música, tindrem una de les 
grans novetats de la temporada, el festival FemPop, organitzat pel se-
gell discogràfic barceloní Son Canciones. El “FemPop, el festival que no 
vol existir”, seran tres concerts en tres espais sorprenents de la fàbrica 
amb tres cantautores internacionals: Liz Lawrence (UK), Eliza Shaddad 
(UK/Sudan) i Aisha Burns (EUA). El 23 de març el cantautor Pau Vallvé 
presentarà el seu nou disc “Life vest under your seat”, el 16è de la seva 
carrera i el 5è signat sota el seu nom. El concert forma part de la seva 
nova gira, que serà elèctrica, amb banda, i en la qual no només sonaran 
les noves cançons sinó que també hi haurà espai per a les peces més 
destacades de la seva discografia anterior: Diguem blat!; Benvingut als 
Pirineus, Un gran riu de fang, Amic dels cirerers o Per sempre. El 30 de 
març Doctor Prats presenta el seu disc “Venim de Lluny”, una explosió 
festiva però diferent a tot el que havien fet fins ara, un disc que explora 
fins al final una multitud d’estils sense cap prejudici.
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DILLUNS, 18
19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Llegir el teatre La bona per-
sona de Sezuan, amb Francesc Viñas

DIMARTS, 19
09.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Català fàcil 
Cendres del silenci, amb Lambert Botey
Col·l.: Servei de Català de Granollers

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 “La Mitja Marató”
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 (+ 17 anys) Descobrint els 
clàssics El llop estepari, de Hermann Hesse

20 h Cinema Edison
Cicle Gaudí. Projecció de Petra, de Jaime 
Rosales

DIMECRES, 20
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 informació i inscripció al 93 842 67 37 / 
arxiu@ajuntament.granollers.cat
Col·l.: Arxiu Municipal de Granollers

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos) Ballmanetes, 
amb Montse Dulcet 

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys) Calaixos del cel, 
amb Ada Cusidó

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Novel·la 
Trobada amb Màrius Serra, autor de Res no 
és perfecte a Hawaii, amb Albert Rubio

21 h Restaurant Anònims
Cicle de Jazz de Granollers. Chiara Giani i 
Ignasi Zamora Blues Reunion

DIJOUS, 21
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (6-7 anys) La família 
Melops, amb Pilar Llorens 

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

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia, L’abast d’allò 
imaginable. Les botigues de color canyella... 
de Bruno Schulz, amb Ruth Vilar

DIJOUS, 14
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Conversa en anglès Library Talks, Harry 
Houdini and the art of illusion, amb Cambrid-
ge School. 

19 h Museu de Ciències Naturals
Xerrada “Frederic Travé i Alfonso, i la re-
presa de l’ornitologia catalana”, amb el Dr. 
Xavier Ferrer i Parareda

20 h Cinema Edison
Projecció de Yuli, d’Icíar Bollaín
Es repeteix dv. 15 a les 21.30 h, ds. 16 a les 
18 h i 20.30 h i dg. 17 a les 20.30 h

DIVENDRES, 15
12 h Sala Francesc Tarafa
Concert didàctic amb la Cobla Ciutat de 
Granollers
Org.: Agrupació Sardanista de Granollers

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

18 h Espai Tranquil de Barbany
Presentació amb degustació “El cafè 
d’especialitat, un nou concepte de cafè”, 
amb Guido Buitenhuis i David Rius
Org.: Espai tranquil Can Barbany

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

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Sácame de dudad, de Carine Tardieu
Es repeteix dg. 17 a les 18 h

20 h Agrupació Excursionista de Granollers
Inauguració de l’exposició del14é consurs 
fotogràfic: La muntanya 
Org.: AEG

21h GRA. Equipament juvenil
Música Los Intocables de Mike LaMotta

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre Conferència espectacular, amb David 
Espinosa

21 h Llevant Teatre
Teatre Bollywood, Bombai, Barcelona, amb 
Marc Rosich i Juanjo Cuesta i Dueñas
Es repeteix dg. 17 a les 19 h

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Cicle de Jazz. Carola Ortiz Group

DISSABTE, 16
11 h Biblioteca Can Pedrals
Taller familiar en anglès (6 a 10 anys) Satur-
day Family Fun, amb Inorbis

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar “El màgic cel d’hivern”. 
Es repeteix a les 17.30 i a les 18.15 h i el 
dissabte 23 en el mateix horari. Reserves 15 
dies abans al 93 870 96 51 / reserves@museu-
granollersciencies.org

17 h La Troca. Roca Umbert
Taller de danses gallegues amb sopar.
Inscripcions a info@passaltpas.cat
Org.: Passaltpas

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

18 h Museu de Granollers
Joc Els grans Ludi Romani, juga com els 
romans dins del museu (4 a 12 anys)

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari “El cel , un viatge a travès del 
temps”. Es repeteix dissabte 23 en el mateix 
horari. Reserves 15 dies abans al 93 870 96 
51 / reserves@museugranollersciencies.org

19 h Centre Cívic Nord
Teatre Direcció Santiago
Org.: AV Lledoner

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert  d’Antonio Orozco
Es repereix dg. 17 a les 19 h

22.30 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa sevillanes, actuació i ball 

23 h Sala Nau B1. Roca Umbert
Concert Soziedad Alkoholika 

DIUMENGE, 17
11 h Museu de Granollers 
Itinerari Granollers ciutat bombardejada

12 h Cinema Edison
Petit Edison. Projecció de la pel·lícula 
El vent entre les canyes

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert Confidències entre tecles Pian-
O-rgue, amb Jordi Masó al piano i Vicenç 
Prunés a l’orgue
Org.: Fundació Pro Música Sacra Granollers

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb David Magen 

19 h Llevant Teatre
Teatre Bollywood, Bombai, Barcelona de 
Marc Rosich i Juanjo Cuesta i Dueñas
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19 h Restaurant Anònims
Xerrada ”Invisiblement visible” sobre la des-
estigmatització dels trastorns alimentaris, 
amb Ivette Nadal
Org.: Daruma

20 h Museu de Granollers
Ponència “Les ineficiències mediambientals 
de l’agricultura moderna. El cas del Vallès 
(1956-2009)”, amb Claudio Cattaneo
Org.: Associació Cultural

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Book club, de Bill Holderman
Es repeteix dv. 22 a les 21.30 h, ds. 23 a les 
18 h (doblada) i 20.30 h i dg. 24 a les 20.30 h

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “(Inspiració+Motivació) x Acció= 
Transformació”, amb Xavier Plana
Org.: Gran Centre Granollers

DIVENDRES, 22
18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada "L'impuls de la vida", a càrrec de 
Sergi Marraco 

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
Call me by your name, de Luca Guadagnino
Es repeteix dg. 24 a les 18 h

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre Escape Room de Joel Joan i Héctor 
Claramunt

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Cicle de Jazz. Albert Marquès Trio + Antonio 
Lizana

DISSABTE, 23
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos) Minimúsics, 
amb Albada Blay

18 h Plaça de l’Església 
XXVIII Cursa de Gegants
Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos de 
Granollers i La Mitja

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

22.30 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada
La casa de  Jack, de Lars Von Trier

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de salsa i bachata

DIUMENGE, 24
18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social

DILLUNS, 25
18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Literatura i arts
De la literatura al cinema Pèl de panotxa, 
amb Francesc Viñas 
Col·l.:UPG

DIMARTS, 26
11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal.  
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues de 
Granollers. Més info i inscripció  al 93 842 67 
37 / arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Shakespeare al cinema, guia 
bàsica I”, amb Albert Beorlegui
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica “La mort com a 
final o com a negació de sentit. Dret a una 
mort digna”, amb Mariano Fernández i Fèlix 
Rabal
Col·l.: UPG 

DIMECRES, 27
17 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
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 informació i inscripció al 93 842 67 37 / 
arxiu@ajuntament.granollers.cat
Col·l.: Arxiu Municipal de Granollers

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Contes en anglès (+4 anys) Story Time. Spot 
Goes to the Circus, amb Cambridge School

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos) Barrets de 
colors amb Anna Farrés

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conversa en anglès Literature and cha-
racters The picture of Dorian Grey, d’Oscar 
Wilde. (Minimum level required: B1) 
Col·l.: Inorbis 

DIJOUS, 28
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Jocs en anglès (8-12 anys) Crazy Quiz!, amb 
Cambridge School

17.30 h Punt comarcal Vallès Oriental
Xerrada “He acabat els tractaments, i ara 
què? El repte de la supervivencia”
Confirmació d’assistència a vallesoriental@
aecc.es
Org.: AECC i Punt Comarcal del Vallès 
Oriental 

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“El mercat municipal. De la 
Porxada a Sant Carles” Fotografies 
dels fons de l’Arxiu Municipal
Fins l’1 de març

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu 
de Granollers”
Exposició permanent
“Jocs i joguines a l’antiguitat”
Del 17 de gener al 24 de març
“Caput aut navis // A cara o creu. 
Peces de joc del fons del Museu de 
Granollers”
Fins al 24 de març

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Tu investigues!“
Exposició permanent 
”Societat Catalana de Leidopterolo-
gia, 40 anys de recerca”
Fins al 24 de febrer

CENTRE CÍVIC PALOU
“Palou, temps enrere“ fotografies 
dels fons de l’Arxiu Municipal
Del 13 de gener al 31 de març

CAN JONCH. CENTRE DE 
CULTURA PER LA PAU
“Tires per la Pau“
 Del 16 de gener al 21 de febrer

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE 
GRANOLLERS
“14é Concurs fotogràfic: La 
muntanya“
Del 15 de febrer al 26 d’abril

ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT
“Work as if...“
Del 24 de gener al 24 de febrer



Enhorabona, comença l’any amb un reconeixe-
ment: la medalla d’honor concedida pel Depar-
tament de Justícia. Com se sent? 
Va ser una sorpresa molt gran, no m’ho esperava..., 
recordes els anys i penses “te la deuen donar per-
què ja ets gran...” Sens dubte hi ha altres persones 
que en són mereixedores o més bons professionals. 
Els darrers vuit anys he estat vicedegà del Col·legi 
de Procuradors; això m’ha fet estar més proper al 
Departament de Justícia. El premi deu valorar això, 
aquesta relació amb l’administració per una justícia 
que funcioni millor. 

Són 30 anys d’exercici professional, 50.000 
procediments judicials, 20.000 clients... 
Són molts anys... i la nostra funció professional 
s’adreça tota al jutjat. Vivim en una societat amb 
molts conflictes judicials, qualsevol disputa veïnal, 
de comunitat de propietaris... acaba al jutjat. Segu-
rament estem massa judicialitzats, però això és el 
que la societat vol. I per tant hi ha d’haver profes-
sionals que hi intervinguin i en això estem. 

Fem una mirada enrere. Estudia a l’Escola Pia i 
tria la carrera de Dret, per què? 
La decisió em va enganxar quan feia COU a 
l’institut [Antoni Cumella], venint de l’Escola Pia, 
on només érem nois, amb molts capellans, molt 
ordre... Aquell canvi amb 17-18 anys, sincerament, 

 
Ramon Daví (Granollers, 1958) va 
llicenciar-se en dret a la Universitat 
de Barcelona l’any 1980. Iniciat 
professionalment al despatx de Vicenç 
Vallbona Calbó, l’any 1985 comença 
a exercir de procurador. Són més de 
30 anys d’exercici professional, a Daví 
Procuradors i més recentment, al 
Grup Trivium Procura. Aquest gener, 
la Generalitat li ha concedit la Medalla 
d’Honor per la seva contribució a la 
millora de la justícia. Regidor municipal 
entre 1991 i 2003, en deixar la política 
local s’involucra en diferents entitats i 
iniciatives: el Casino, la Fundació Vallès 
Oriental, La Mútua, Amics del Xiprer, 
Col·legi de Procuradors de Barcelona. En 
totes, “m’he enriquit com a persona i he 
posat el meu gra de sorra”. 

em va trastocar, vaig passar de la nit al dia. M’ho 
vaig passar tan bé, que el que menys m’agradava 
era estudiar. Acabo el curs, dic als meus pares que 
vull posar-me a treballar i ells em diuen que em 
presenti a la selectivitat. Vaig aprovar-la sense haver 
obert ni un llibre i vaig triar els estudis de dret sen-
se tenir-ho planificat; els pares me’n van fer veure 
la part pràctica. I descobreixo un món que em va 
encantar des del primer curs: el dret romà, que ja 
regulava totes les relacions humanes...  

El 1985 comença a exercir de procurador. En 
què consisteix la seva feina?
No és fàcil d’explicar, és una professió molt tècni-
ca, de relació entre el client, l’advocat i el jutjat. El 
sistema judicial espanyol preveu aquesta interacció 
entre l’advocat i el procurador, ambdós llicenciats 
en dret, un dirigeix el procés i l’altre el gestio-
na. Un símil podria ser una obra, on l’arquitecte 
-l’advocat- fa els plànols i l’aparellador -el procura-
dor- està a peu d’obra i fa el seguiment. 

A vegades sembla que l’actualitat informativa 
sigui només apta per a juristes... 
Entenc que és una terminologia sovint complica-
da, però si parlem de medicina o arquitectura, ens 
trobem igual. Estem en un moment que tothom 
s’hi atreveix, tothom en sap. Molts opinadors 
públics s’atreveixen a parlar d’un àmbit que no 

ENTREVISTA A

“Així com 
defenso que en 

aquest país hi ha 
justícia, soc molt 

crític amb el 
sistema judicial, 

que és arcaic”

Ramon Daví Navarro
procurador, Medalla d’Honor de la Generalitat 

per serveis excepcionals a la justícia 
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“Tal com diu un filòsof italià, 
quan la política entra en un jutjat,

 la justícia surt per la finestra” 

coneixen i això és perillós. La justícia l’administren 
les persones, cadascuna amb el seu context, vida, 
influències... , és bo o dolent? És el sistema i posar-
lo en risc és tan com pensar que un dia les màqui-
nes resoldran els conflictes. Abans d’això, hem de 
creure en l’ésser humà, tot i les imperfeccions i 
possibles errors. El sistema ja preveu les segones i 
terceres instàncies per revisar les possibles resolu-
cions mal preses. 

Com definiria el concepte de “justícia”? 
Si em preguntes si hi ha justícia en aquest país, et 
diré que sí. Entenc que en aquests moments, deter-
minades decisions que afecten el procés sobiranista 
de Catalunya siguin molt discutibles. Però d’aquí 
a dir que no hi ha justícia... Segurament el que ha 
passat, tal com vaig sentir d’un filòsof italià, és que 
quan la política entra en un jutjat, la justícia surt 
per la finestra. 

Els procuradors patiu en primera persona la 
lentitud de la justícia...
Així com defenso que en aquest país hi ha justí-
cia, soc molt crític amb el sistema judicial, que és 
arcaic; parlo d’organització i de gestió. No hi ha 
hagut voluntat o capacitat política per millorar-ne 
el pressupost i el sistema organitzatiu. A Grano-
llers i Mollet patim mancances per un dèficit en 
la definició de la planta judicial. La catalogació de 
Granollers no té en compte un partit judicial de 
400.00 habitants. Tenim uns jutjats sobrecarregats i 
amb una justícia de segona, amb plantilles inesta-
bles, ineficàcia, aturada de procediments...

Quin record té del seu pas per l’Ajuntament?
En tinc molt bons records, penso que tothom 
hauria de passar en algun moment per un càrrec de 
representació ciutadana. Em va agafar jove, amb 33 
anys, molta força i ganes de fer coses: compaginava 
l’ajuntament amb la meva feina. En aquella època 
això era possible, però va anar canviant i em vaig 
anar desenganyant: cada cop més l’exigència políti-
ca impedia compaginar-ho amb l’exercici profes-
sional i això no em va agradar. Que hi hagi d’haver 
uns polítics professionalitzats al cent per cent, crec 
que et fa perdre la llibertat i independència. 

Quins reptes creu que té la nostra ciutat? 
Granollers és una gran ciutat, en un lloc estratègic, 

amb un teixit associatiu, industrial i comercial de 
primer ordre. Però la proximitat amb Barcelona li 
pot fer perdre personalitat. Hem d’ajudar i posar 
el focus en tot allò que li dona perfil propi: el 
balonmano, La Mútua, la Festa Major, el comerç 
local... Cada cop el ciutadà és més independent i 
s’involucra menys en les coses públiques, i això 
dilueix aquest perfil propi: és un mal generalitzat. 

El 2010 amb un grup de companys crea Amics 
del Xiprer per assegurar un finançament fix per 
al menjador social i casa d’acollida. 
[Fa un silenci, s’emociona]. De tot el que he fet en 
la vida, segurament és el que m’ha donat més sa-
tisfaccions. La Mercè Riera diu que ens hi va portar 
la providència: acabaven de saber que per motius 
fiscals perdien les ajudes que arribaven a través de 
Càritas. I vam pensar a demanar la implicació de 
la ciutadania, amb donacions de 10 euros al mes. 
Vam tenir una resposta magnífica, va ser un seguit 
d’emocions i moments viscuts meravellosos. 

Es troba entre els impulsors del col·lectiu En-
raonar, amb quin objectiu? 
Estem molt en l’inici i no sabem si acabarà arre-
lant. Cadascú que pensi el que vulgui, però amb 
respecte. El valor a defensar per damunt de tot 
és la democràcia. Si som demòcrates, podem ser 
unionistes, catalanistes, independentistes, repu-
blicans o monàrquics. Si reforcem aquest valor, la 
resta pot passar a un segon terme. No posem tan 
drama al fet de no pensar igual. Tenim una societat 
democràticament molt poc madura: En-raonar vol 
potenciar la formació en valors democràtics. 

“Cada cop el 
ciutadà és més 

independent 
i s’involucra 

menys en les 
coses públiques”
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Els grups municipals opinen

Allò que és vostre

Tal com ens vam comprometre, seguim 
amb la campanya de RETORN SO-
CIAL dels ingressos públics obtinguts de 
l’Ajuntament de Granollers com a grup 
municipal. El retorn és resultat del nostre 
compromís de donar a la iniciativa social 
el 30 % d’uns ingressos que considerem 
excessius. L’objectiu d’aquest RETORN 
SOCIAL és donar suport a iniciatives i 
projectes que fomentin la participació, 
l’apoderament, la transformació social, i 
que contribueixin a fer cada vegada més 
gran la xarxa comunitària d’entitats i perso-
nes que treballen per donar color a la ciutat. 
Amb el mateix objectiu i amb el nostre 
compromís d’esperonar i donar suport als 
moviments socials i l’autoorganització po-
pular seguim posant al servei del teixit as-
sociatiu granollerí l’espai social la Filadora.
Fins ara aquest retorn l’hem fet a les en-
titats següents: plantilla en lluita de Valeo, 
Associació Cultural Tramoia, Coordinadora 
per a la Salvaguarda del Montseny, Associa-
ció Granollers Pedala, L’Eixida associació 
d’agitació cultural i comunitària, La Clau 
que obre tots els panys, Festcarrer, AMPA 
Escola Municipal Salvador Llobet, Càrnies 
en lluita, AMPA Mestres Muntanya, pallas-
ses i pallassos als hospitals del Nas Social, 
Associació Esportiva Escolar Celestí Bellera, 
Oncovallès i Vallès Oriental contra el càncer, 
l’Associació Col·lectiu dels Silencis, Daruma 
Associació de Familiars de Malalts Mentals 
del Vallès Oriental, Casal Popular la Traüna i 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve.
El RETORN SOCIAL d’enguany segueix 
obert a la participació d’entitats, associa-
cions, col·lectius i plataformes sense ànim 
de lucre. Durant aquest 2019 farem un 
retorn social de 5.715,18 €, en 5 terminis 
mensuals de 952,53 €. L’import restant, 1 
ajut, es regularà amb caràcter d’urgència. 
Aquest any hi tornem i seguirem fent-ho 
tants cop com calgui. Si voleu participar 
del RETORN SOCIAL d’enguany amb algun 
projecte, el termini per presentar propostes 
està obert fins al 28 de febrer del 2019. 
Trobareu les bases a http://www.cridaper-
granollers.cat/retorn-social/
Que tornin al poble els diners del poble.

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

El peatón en la ciudad debe moverse con 
comodidad y con seguridad, para disfrutar del 
espacio público.
El diseño del entorno urbano ha de tener en 
cuenta los requerimientos de seguridad vial y 
accesibilidad, de todas las personas.
TENEMOS UN PROBLEMA DE MOBILIDAD 
EN EL PASEO DE LA RIBERA
LA SITUACIÓN ACTUAL = Interacción negativa 
entre personas y el entorno urbano = SEN-
SACIÓN DE PELIGROSIDAD E INSEGURIDAD 
POR PARTE DE LOS CIUDADANOS.
TENEMOS UN PROBLEMA CON UNA ACERA 
MUY ESTRECHA 
Tenemos una ACERA MUY ESTRECHA entre la 
rotonda de la Henkel hasta la otra rotonda de 
la entrada del municipio de Canovelles y por la 
cual transita mucha gente cada día. 
Muchos peatones, NIÑOS que van a la 
ESCUELA, JÓVENES que van al INSTITUTO, 
CIUDADANOS que van a TRABAJAR, gente ha-
ciendo DEPORTE, haciendo entrenamientos de 
RUNNING y ATLETISMO, CICLISTAS, personas 
con MOVILIDAD REDUCIDA, SE QUEJAN DE 
SU ESTRECHEZ.
EXISTE UN CONFLICTO DE ESPACIO PEA-
TONAL
DOS PERSONAS NO CABEN EN LA ACERA del 
paseo de la Ribera, y siempre una de ellas, debe 
bajar al asfalto donde pasan los vehículos por 
falta de espacio. 
Esto sucede continuamente cuando hay perso-
nas caminando y en la misma acera coinciden 
personas corriendo o con bicicletas, y éstas 
últimas, BAJAN AL ASFALTO POR FALTA DE 
ESPACIO, la cual cosa es ALTAMENTE INSEGU-
RA y PELIGROSA, por el CONTINUO PASO DE 
TURISMOS Y CAMIONES.
TRASPLANTEMOS ESTOS SETOS-ARBUS-
TOS EN OTRO LUGAR 
LA VEGETACIÓN NO DEBE INVADIR, NUNCA, 
el itinerario ni el espacio peatonal. Trasplan-
temos estos arbustos en otro lugar que no 
molesten. 
PRIORICEN LAS PERSONAS Y SU SEGURI-
DAD VIAL 
Hagamos una CIUDAD SEGURA para nuestros 
ciudadanos.
Por favor PRIORICEN LA SEGURIDAD de las 
personas.
NO queremos ningún SUSTO más, ni incidente 
con peatones. 
NO queremos ningún ATROPELLO más, de 
ciclistas en esta vía. 
#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

Granollers, ciudad 
en obras

Una clara señal de que nos encontramos en 
año de elecciones municipales es la gran 
cantidad de obras que hay por toda la ciudad. 
Afloran como las margaritas en primavera.
La incertidumbre ante la próxima cita elec-
toral y el estancamiento de ideas activa auto-
máticamente el decálogo del buen político de 
toda la vida: “hagamos obras por todas partes 
y demos la impresión al ciudadano de que 
vamos a por todas”. Entonces, es el momen-
to de mejorar calles y plazas. Y como si no 
hubiera un mañana, todo parece reactivarse. 
Desde los proyectos de mejora urbanística a 
propuestas aprobadas o denegadas de la opo-
sición que son sacadas de la chistera como 
por arte magia después de meses o años 
perdidas en el cajón del olvido. Abracadabra. 
Además, hay un refrán tradicional que dice 
que “si las barbas del vecino ves cortar, pon 
las tuyas a remojar”. Estamos seguros de que 
el alcalde Mayoral, con la gran experiencia 
que tiene en estas lides, habrá tomado nota 
del último descalabro socialista en Andalu-
cía. Uno más y que no tiene visos de ser el 
último… ya veremos si les pasa como en 
Francia.
Aunque tampoco nos termine de gustar “el 
vale más tarde que nunca”, nos alegramos de 
que las próximas elecciones municipales sir-
van de acicate para poner en funcionamiento 
muchas mejoras. Pero, que no decaiga, que la 
lista de cuestiones pendientes es aún apabu-
llante, por ejemplo:
• Ronda Sur.
• Estación de mercancías peligrosas.
• Nueva residencia para nuestros mayores.
• Mejorar la iluminación y limpieza de mu-

chas calles.
• Medidas para dinamizar nuestros barrios.
• Parques infantiles más seguros y accesibles 

para todos.
• Impulsar el comercio de barrio.
• Apostar por el carril bici.
• Atraer empresas para crear empleo y opor-

tunidades.
• Crear más vivienda de protección oficial.
• Constituir la Mesa Local de la Diversidad 

Funcional.
Trabajemos por conseguir una ciudad con un 
proyecto sólido y competitivo. Una capital 
de comarca emprendedora, dinámica, llena 
de vida y que mire al futuro a los ojos con 
confianza e ilusión. 
¡A por el cambio!

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

300 metros sin arbustos

Crida-CUPPP Cs
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Els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’ONU marquen un full 
de ruta fins a l’any 2030 en l’àmbit de 
la sostenibilitat urbana, social i econò-
mica dels territoris.
En l’àmbit social es consideren contraris a 
aquesta sostenibilitat factors com la mar-
ginació i segregació de col·lectius estig-
matitzats, la reducció o privatització dels 
espais i recursos compartits, l’aïllament i 
abandó de les persones vulnerables.
La inclusió social és la fita de garantir a 
les persones que estan en risc d’exclusió 
social les oportunitats i recursos ne-
cessaris per participar plenament en la 
vida econòmica, social i cultural del seu 
entorn, gaudint d’un nivell de vida i be-
nestar acord amb els estàndards acceptats 
en la societat on viuen.
L’Ajuntament ha aprovat el Pla d’Acció 
Social 2018-2028 que defineix 
l’estratègia política a seguir en els propers 
anys per promoure l’equitat i la inclusió 
social, actuant sobre les problemàtiques 
i factors de vulnerabilitat social que es 
detecten a la ciutat. 
Els continguts del Pla es deriven d’una 
àmplia consulta a la ciutadania i als pro-
fessionals dels diferents serveis de la ciu-
tat. Aquesta consulta ha permès fer emer-
gir els factors de risc social existents a la 
ciutat i copsar quines línies d’acció són 
clau per avançar cap a una major equitat i 
inclusió social de totes les persones.
S’han definit 8 línies d’acció social en 
envelliment, en migracions, en salut, 
en ingressos i treball, en habitatge, en 
suport familiar i afectiu, en xarxa social i 
comunitària i en educació i cultura. Amb 
la voluntat de reforçar l’acció política en 
l’àmbit de la inclusió social, actuant sobre 
les causes que reprodueixen i cronifi-
quen la pobresa, la desigualtat i l’exclusió 
social a la ciutat.
Aquest és un Pla que neix del treball 
i d’un ampli consens, que flexible i 
incorpora des del principi accions de 
seguiment i avaluació que permetin co-
rregir i adequar les accions als objectius 
i finalitats previstes i a un context que és 
canviant.
Igualtat d’oportunitats i equitat, un ob-
jectiu a assolir per fer una ciutat millor.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

S’ha dit, en nombroses ocasions, que 
Granollers no ha exercit –o no ha exer-
cit prou– la seva capitalitat. Per aquest 
motiu, al llarg dels anys hem perdut al-
gunes oportunitats importants: els exem-
ples més clars són reivindicar la titula-
ritat del Circuit o participar activament 
del mapa universitari. També durant anys 
ens hem limitat a mirar només en l’eix 
nord-sud -els municipis de la C-17- o 
simplement cap a Barcelona, que juga a 
una altra lliga, gairebé una ciutat-estat.
Però amb qui realment compartim 
un mateix espai geogràfic, un model 
productiu i industrial i una capacitat 
de motor econòmic del País és amb el 
Vallès Occidental. 1,3 milions de perso-
nes vivim entre els dos Vallesos i repre-
sentem el 16,6% del PIB català. I malgrat 
això, també compartim la inexistència 
d’espais conjunts per traçar estratègies 
compartides i reivindicar infraestruc-
tures necessàries. I tot això amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona al davant, 
que s’ha espavilat per fer el mateix amb 
els territoris que comparteixen aquesta 
realitat.
Reivindiquem, per tant, que Granollers 
lideri la creació d’aquest Gran Vallès. 
A algú li agafarà vertígen al pensar que 
passem a compartir taula amb “mons-
tres” com Sabadell o Terrassa. Però i si 
pensem en Granollers com un gran es-
pai urbà de més de 100.000 habitants i 
passem a cooperar en més àmbits amb 
els municipis veïns com les Franqueses, 
la Roca o Canovelles? Aleshores ja no 
som tan petits. Només cal la voluntat po-
lítica i l’ambició de liderar una història 
molt potent.
Amb una estratègia conjunta entre 
els Vallesos, es tornen a obrir moltes 
oportunitats per Granollers: en la 
millora de la mobilitat entre ciutats, 
en el transport públic, en serveis com 
la universitat i en l’atracció d’empreses 
i indústria que generi llocs de treball 
de qualitat al territori. Ja ho deia Eugeni 
Xammar: “De Vallès només n’hi ha un i 
la seva capital és Granollers!”.

Àlex Sastre
Grup Municipal PDeCAT-Demòcrates

Des d’ERC-AG treballem per teixir una 
ciutat més cohesionada en l’àmbit social. 
Per això, durant la legislatura, hem proposat 
accions concretes per un Granollers més 
just, inclusiu, solidari i lliure: hem reflexio-
nat entorn del model educatiu de la ciutat 
i la segregació escolar; hem fet propostes 
concretes per a l’impuls de l’habitatge social 
o hem aconseguit el compromís del PSC  
–encara per complir– d’estudiar la viabilitat 
de tarifes socials en el pagament d’impostos 
i taxes municipals. Malgrat que el govern 
socialista té majoria absoluta i demostra 
cada dia que està estancat i buit d’idees, 
hem impulsat, amb esforç i insistència, 
iniciatives innovadores per a un Granollers 
cohesionat.
L’any 2016 vam assenyalar la necessi-
tat de vertebrar les polítiques socials de 
l’Ajuntament en un Pla Estratègic d’Acció 
Social que servís per guiar l’actuació mu-
nicipal en aquest àmbit. Hem d’abandonar 
les polítiques assistencialistes i les solu-
cions antigues i esgotades per capgirar les 
situacions socials adverses que existeixen 
a Granollers, evitar la cronificació de la 
pobresa i atacar les causes estructurals de 
les desigualtats, cohesionant així la ciutat.
Encara que el govern del PSC va 
comprometre’s a tirar-ho endavant el 2017, 
no ha estat fins al gener d’enguany que 
hem pogut aprovar el Pla. Celebrem que, 
per fi, Granollers tingui una eina potent per 
atacar les desigualtats i cohesionar la ciutat, 
però ens sap greu que perdem oportunitats 
i temps perquè el govern és lent de reflexos 
i incapaç de liderar la resposta als reptes de 
present i futur. Cal un govern amb idees 
noves, ganes d’innovar i de fer que la ciutat 
sigui referència també pel seu model social. 
Un model Granollers.
El Pla Estratègic d’Acció Social no pot ser 
només –com passa amb tants altres plans 
del govern- un document de bones inten-
cions. Cal que marqui les línies generals 
per un Granollers més cohesionat. Que 
l’Ajuntament, la institució més propera 
a la ciutadania, transformi, de manera 
significativa, la manera de fer davant dels 
reptes socials de la ciutat.

Núria Maynou i Hernández
Grup Municipal d’Esquerra Republicana – 
Acció Granollers
erc-ag@ajuntament.granollers.cat 
@ercgranollers
facebook.com/ercgranollers

Pla d’acció social, 
que s’emmarca 
en els ODS de l’ONUEl Gran Vallès

Un nou Pla d’acció 
social per Granollers

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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