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ACTUALITAT
La Fira Guia’t celebra la 10a edició els propers 

dies 9, 10 i 11 d’abril a Roca Umbert

Nova edició del Mercat de Tecnologia

S’obre el període per demanar plaça per als 
casals d’estiu i activitats fins a 16 anys
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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@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 

Diada de Sant Jordi, a la Porxada. Fotografia: Toni Torrillas

Jordi 
Masó Rahola

> Pianista i escriptor, fa classes a 
l’Escola Municipal de Música Josep 
M. Ruera i a l’ESMUC

> És l’intèrpret del país amb més 
CD enregistrats, gran difusor dels 
compositors catalans dels segles 
XX-XXI

> Lector empedreït, escriu de ben jove 
i el 2010 publica el primer recull de 
contes i microrelats; actualment té 
sis llibres al mercat

ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

 

LA CARRETERA

DE L'11 DE MARÇ AL 24 DE MAIG DE 2019
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. PLAÇA DE LA PORXADA, 6 

La carretera a la plaça de Josep Maluquer i Salvador, final dels anys 40. 
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers / 
Arxiu Municipal de Granollers

Ajuntament de Granollers
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El 19 d’abril de 
1979 es va cons-
tituir el primer 
ajuntament de 
la democràcia 
recuperada 
després del 
franquisme, que va presidir l’alcalde Rafael 
Ballús, del PSC, i que estava format per 21 
regidors i regidores: pel PSC, Joan Martí Torres; 
Anna M. Palé; Antoni Cornellas; Manel Maraña; 
Santiago Rodríguez; Concepció Navarrete; Josep 
Palomino i Oscar Pelayo. Per CiU, Oriol Monta-
ña, Josep Garrell, Pere Canal, Ramon Casano-
vas, Jaume Clusella, Josep Serratusell, Josep 
Caneiro i Alexandre Codinach. Pel PSUC, Vicenç 
Rochina, Frederic Argos Palomino i Rosa Ribas i, 
per UCD, Salvador Campoy.

Des de 1979 Granollers ha tingut com a alcaldes, 
a més de Rafael Ballús, Josep Pujadas, Josep 
Serratusell, Carme Esplugas i Josep Mayoral.

D’ESQUERRA A DRETA:  
LA REGIDORA CONCEPCIÓ  

NAVARRETE, ELS REGIDORS 
ANTONI CORNELLAS I JOSÉ 

ANTONIO PALOMINO,  
I L’ALCALDE RAFAEL BALLÚS.  

FOTO: PERE CORNELLAS.

40

Com cada primavera torna l’Open Night a Granollers, la nit dels 
comerços oberts. La 8a edició continua creixent amb dues no-
vetats: s’amplia l’horari i s’afegeix una matinal familiar. L’Open 
Night es celebra divendres 12 d’abril de 18 a 24 h. L’endemà, 
dissabte 13 d’abril, tindrà lloc l’Open Kids, de 10 a 14 h. Durant 
dos dies al voltant de l’activitat comercial s’organitzen tota mena 
d’actes: desfilades de moda, espectacles de ball, concerts, trucs 
de màgia, sessions de ioga i food trucks, entre molts d’altres. 
Enguany també s’ha llençat l’aplicació per a mòbil Grancentre, 
disponible per a Apple i Android. Amb aquesta App trobareu les 
promocions i ubicacions en el mapa dels comerços participants, 
així com guardar els codis de reserva dels restaurants i hotels.
L’Open Night és un esdeveniment de ciutat impulsat i organitzat 
per Gran Centre Granollers amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Granollers i altres administracions, empreses i entitats. 
Aquest any també compta amb la implicació de les associacions 
de comerços + que Comerç, del Rec al Roc i Comerç de Dalt.

FIRA DEL DISC
Divendres 5 d’abril
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA 
Dissabte 6 d’abril
Matí. Carrer d’Esteve Terrades

ENCANTS SOLIDARIS. Assoc. Protectora Vilanimal
Dissabte 6 d’abril
Tot el dia. Plaça de Perpinyà 

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 6 d’abril
De 9 a 21 h. C. d’Anselm Clavé, 40

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 6 i 13 d’abril 
Tot el dia. Plaça de les Olles 

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans...)
Dissabte 6, 13, 20 i 27 d’abril
De 9 a 14 h. Parc Firal 

ENCANTS SOLIDARIS. Assemblea d’Aturats
Dissabte 6, 13, 20 i 27 d’abril
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

FIRA D’ARTESANS
Divendres 12 i 26 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Corona

OPEN NIGHT
Divendres 12 d’abril
De 10 a 24 h. Illa de vianants

OPEN NIGHT KIDS
Dissabte 13 d’abril
De 10 a 14 h. Illa de vianants

FIRA DE VI I FORMATGE
Dissabte 13 d’abril
De 9 a 21 h. Plaça de Perpinyà

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 13 i 27 d’abril
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 14 i 28 d’abril
Matí. C. de R. de Casanova, pg. del parc de Ponent

FIRA DE SANT JORDI. PARADES DE LLIBRES I DE 
ROSES
Dilluns 22 i dimarts 23 d’abril
Tot el dia. Pl. de la Porxada i c. Anselm Clavé

FIRA FET A MÀ
Dissabte 27 d’abril
De 10 a 21 h. Del c. Sant Roc a la pl. de la Caserna
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La Fira Guia’t celebra la 10a edició els propers 
dies 9, 10 i 11 d’abril a Roca Umbert

Els propers dies 9, 10 i 11 d’abril la nau 
Dents de Serra i altres espais de Roca Um-
bert Fàbrica de les Arts de Granollers serà 
de nou l’escenari de la Fira Guia’t. Aquesta 
iniciativa és un aparador de tots els estudis 
de formació professional que s’ofereixen 
a la comarca del Vallès Oriental i també a 
comarques veïnes. La Fira està organitzada 
pel Consell Comarcal, la Xarxa de Transi-
ció Escola i Treball (XTET) i l’Ajuntament de 
Granollers amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i s’adreça especialment als estu-
diants de 4t d’ESO. 
La Fira reuneix més de 40 expositors i és 
visitada cada any per més de 2000 persones. 
Es tracta d’una cita ineludible per a joves i 
les seves famílies ja que els ofereix infor-
mació i orientació sobre l’oferta formativa 
just en el moment en què han de decidit 
què estudiar després de l’ESO. A més de la 
informació dels centres de formació profes-
sional de la ciutat i d’altres poblacions, hi 
trobaran xerrades i tallers, amb l’objectiu de 
despertar inquietuds als joves i que puguin 
conèixer de primera mà experiències d’altres 
joves que han passat per aquesta situació de 
tria. També es poden informar, per exemple, 
sobre la possibilitat d’acabar els estudis amb 
una beca Erasmus.
La10a Fira Guia’t consolida l’aposta per la 
Formació Professional que és garantia d’èxit 
acadèmic i professional. Més del 50% de 
les persones que acaben aquesta formació 
s’insereixen en el món laboral i en algu-
nes famílies professionals, com les més 
vinculades a la indústria, aquesta xifra pot 

VISITES GUIADES A FIRA GUIA’T PER A FAMÍLIES 

Dimecres 10 d’abril, de les 17 h a les 20 h es pot visitar Fira Guia’t, a la nau de Dents de Serra de Roca 
Umbert, i descobrir els espais d’orientació personalitzada, les demostracions i la mostra d’expositors.

Hi haurà visites guiades a les 17 i a les 17.30 h per a famílies que tenen alumnes a 3r i 4t d’ESO. La visita 
inclou la xerrada d’orientació “Ja acaben l’ESO....i ara què?”

Podeu apuntar-vos gratuïtament a les visites guiades i xerrades a través de http://firaguiat.vallesjove.cat

arribar fins al 90%. A més, aquesta edició 
d’aniversari obre una nova etapa que ja 
no busca només el prestigi i difusió de la 
Formació Professional, sinó que aposta per 
situar-la en la centralitat que li pertoca.
La Formació Professional té en la indús-
tria 4.0 una oportunitat per a totes aquelles 
persones que busquin un futur laboral d’èxit. 
Justament, per promoure les vocacions in-
dustrials, enguany a la Sala Nau B1 hi haurà 
una mostra d’indústria 4.0. Drons, robòtica i 
realitat virtual o augmentada ompliran aquest 
espai. També s’hi faran xerrades temàtiques i 
demostracions dirigides a tots els visitants i, 
molt especialment, als alumnes de Batxille-
rat per tal que coneguin les oportunitats que 
ofereixen els cicles de grau superior relacio-
nats amb la indústria 4.0. Podeu apuntar-vos 
gratuïtament a les visites guiades i xerrades 
a http://firaguiat.vallesjove.cat

La primera edició de la Fira Guia’t

Des de la seva primera edició, l’any 2009, 
Granollers acull la Fira Guia’t, amb l’objectiu 
de donar a conèixer l’oferta formativa de 
cicles formatius a la comarca i prestigiar la 
formació professional que, malgrat ser una 
molt bona sortida educativa i professional, 
continuava patint prejudicis. Aquell any, gai-
rebé 20 expositors van participar-hi a l’antiga 
Nau B1, encara per rehabilitar. Tot i les incle-
mències del temps, prop d’un miler de joves 
varen assistir per primera vegada a aquesta 
fira, que avui, 10 anys més tard, s’ha conver-
tit en un referent de les fires d’orientació en 
formació professional de tot Catalunya.

ACTUALITAT
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Jornades de 
portes obertes 
Formació  
postobligatòria
Granollers - 2019

Consulteu tota l’oferta a: www.granollers.cat/formacio-professional

Institut Antoni Cumella
C/ Roger de Flor, s/n 
Tel. 93 516 38 96

Batxillerat
– Dimecres 8 de maig a les 18 h

Institut Carles Vallbona
C/ Camp de les Moreres, 14
Tel. 93 860 00 21

Batxillerat
– Dimecres 10 d’abril a les 18 h:  

xerrada informativa i visita 
guiada

CFGM I CFGS
– Dijous 11 d’abril a les 18 h: xer-

rada informativa i visita guiada

Institut Celestí Bellera
C/ Esteve Terrades, s/n
Tel. 93 879 49 14

Batxillerat
– Dijous 2 de maig a les 18 h i a 

les 19 h
– Dissabte 4 de maig a les 10 h i 

a les 11 h

Escola Municipal de Treball
C/ Roger de Flor, 66
Tel. 93 879 55 18

Portes obertes a Batxillerat, 
CFGM i CFGS 
– Dissabte 27 d’abril

Tres sessions informatives a les 
10 h, 11 h i 12 h. Adreçada a 
pares, mares i alumnes, després 
es farà una visita als tallers o 
laboratoris segons l’interès de 
cadascú.

Centre Vallès PFI-PTT
C/ Veneçuela, 86
Tel. 93 849 98 88

PFI-PTT
– Dilluns 13 de maig a les 19 h: 

reunió de pares.

Escola Cervetó
C/ Isabel de Villena, 39-48
Tel. 93 870 03 97

Batxillerat
– Dissabte 16 de març a les 10 h

Escola Educem
C/ Rafael Casanova , 40-42
Tel. 93 840 24 61

Batxillerat
– Dissabte 6 d’abril de 10 h a 13 h 

Pl. Maluquer i Salvador, 19
Tel. 93 879 18 75

CFGM, CFGS, PFI i Formació 
d’Adults
– Dissabte 4 de maig de 10 h a 

13 h

Entrevistes individuals en hores 
convingudes, abans i després de 
les portes obertes entre les 9 h i 
les 20 h. Concerteu-les trucant al 
tel. 93 879 18 75.

Escola Pia
C/ Guayaquil, 54
Tel. 93 879 43 14

Batxillerat
– Dijous 28 de març a les 19 h

PFI
– Entrevistes personalitzades 

amb les famílies, amb cita prèvia

CFGS
– Dijous 25 d’abril a les 19.30 h

A partir del 23 d’abril, xerrades 
informatives i entrevistes perso-
nalitzades

Teknós - Universitat de Vic -  
Universitat Central de Cata-
lunya (Campus Professional)
C/ Mare de Déu de Montserrat, 
36 (CTUG)
Tel. 93 889 03 27

CFGS
– Dissabte 30 de març a Vic
– Divendres 26 d’abril: sessió 

específica - taller a Granollers

Estudi i Imatge
C/ Àngel Guimerà, 10
Tel. 93 879 69 86

CFGM i PFI
– Visites guiades, amb cita prèvia.  

De 15 h a 19 h

Margaret Perruquers Escola 
Superior d’Imatge Personal
C/ Gregori Resina, 2
Tel. 93 870 21 74

CFGM i CFGS 
– Visites guiades, amb cita prèvia.  

De 9 h a 20 h

Parc Estudi
C/ Josep Umbert i Ventura, 38
Tel. 93 870 81 10/ 649 28 36

Cicles i PFI
– Visites guiades, amb cita prèvia. 

De dilluns a dijous, 8 h a 13 h i 
de 14 h a 20 h.  
Divendres de 8 h a 13 h i de 14 
h a 18 h

Dates de preinscripció
Batxillerat: del 14 al 21 de maig 
de 2019
CFGM: del 14 al 21 de maig de 
2019
CFGS: del 29 de maig al 5 de juny 
de 2019
PFI: del 13 al 24 de maig de 2019

Escoles Bressol Municipals
Curs 2019-2020
JORNADA DE PORTES OBERTES
Escola Bressol Giravoltes
Ctra. de Caldes, 52. Dilluns 8 d’abril, de 18 h a 20 h
Escola Bressol Tortuga 
C/ Garrotxa, 2. Dimecres 10 d’abril, de 18 h a 20 h
Escola Bressol El Teler 
C/ Corró, 349. Dilluns 29 d’abril, de 18 h a 20 h

PREINSCRIPCIÓ DEL 6 AL 10 DE MAIG,  
a l’escola bressol escollida en primera opció 
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h i dimarts i dijous, de 15 a 17 h

Cal demanar cita prèvia per fer la preinscripció, entre el 23 d’abril i el 2 
de maig, a travès d’aquest enllaç http://granollers.cat/preinscripcioebm

TALLER DE SUPORT A LA CRIANÇA

L’Ajuntament de Granollers organitza, amb 
la col·laboració de les voluntàries educatives 
Carme Climent, infermera, i Hermínia Váz-
quez, assessora de lactància; un seguit de 
tallers de suport a la criança per a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys. 
D’abril a juny es faran cinc sessions so-
bre temes diversos con el vincle mare-fill, 
l’alimentació, l’osteopatia, les dificultats en 
el desenvolupament o primers auxilis. Les 
sessions són gratuïtes i es faran a l’escola 
bressol municipal Tortuga de 15.30 a 17 h.

Més informació i inscripcions a:
www.granollers.cat/tallercriança
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Bonificacions de l’Impost sobre béns 
immobles i de l’impost de circulació

Ajuts individuals de material i llibres. Per a alumnes matriculats en 
centres públics o privats concertats que cursin educació infantil, primària 
i secundària. Curs escolar 2019/2020.

Ajuts econòmics per facultar l’accés de la pràctica esportiva. Temporada 
2019/2020. 

Ajuts per l’escolarització i menjador d’infants a les escoles bressol mu-
nicipals. Per al curs 2019/2020.

Ajuts a l’escolarització d’alumnes de l’Escola Municipal de Música Josep 
M. Ruera i del Conservatori de Granollers. Per al curs 2019/2020.

Consulteu les bases a https://seuelectronica.granollers.cat (Apartat sub-
vencions, ajuts i beques). 

Termini de presentació de sol·licituds: 
Ajuts de material i llibres: del 4 de març al 12 d’abril de 2019 
Ajuts a la pràctica esportiva: del 4 de març al 13 de setembre de 2019 
Ajuts a l’escolarització i menjador escoles bressol: del 4 de març al 14 de 
juny de 2019 
Ajuts a l’escola de música i conservatori: del 4 de març al 5 de juliol de 
2019

Ajuts adreçats 
a la ciutadania 
empadronada 
a Granollers en 
risc d’exclusió 
social

Es poden demanar les bonificacions en alguns 
supòsits de l’Impost sobre béns immobles i de 
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
(circulació), a través de https://seuelectronica.
granollers.cat o anant a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (c. Sant Josep, 7, bxs).

Famílies nombroses

En el cas de l’IBI, la bonificació per a famílies 
nombroses és del 50 % si hi ha 3 o 4 fills (o 2, si 
un d’ells és una persona amb minusvalidesa); 
i del 70 % si la família té 5 fills o més (o 4, si 
un d’ells és una persona amb minusvalidesa). 
El límit de la renda per gaudir d’aquesta bo-
nificació és de 45.000 euros, fins a 3 fills, que 
s’incrementarà en 15.000 euros per cada fill de 
més. 

Borsa de lloguer municipal

També es pot demanar la bonificació del 50 %, 
en la quota íntegra de l’impost, fins a un màxim 
de 300 euros per habitatge, per als immobles 
que siguin propietat de persones físiques que 
adscriguin l’habitatge a la Borsa de Lloguer 
Social. Això és posar l’habitatge a disposició 

d’aquest servei municipal per llogar-lo a preu 
més assequible, durant un període mínim de 
cinc anys. Si es demana ara aquesta bonificació 
els efectes es produiran l’any que ve. 

Energies alternatives

Igualment es pot demanar la bonificació del 
50 % de la quota de l’IBI, durant cinc anys, per 
als béns immobles destinats a habitatges, amb 
llicència d’obres municipal per instal·lar siste-
mes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar. Si la bonificació es demana ara 
els efectes es produiran l’any que ve. 

Impost de circulació

Pel que fa a l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica es pot sol·licitar l’exempció del pa-
gament per a persones amb minusvalidesa, en 
grau igual o superior al 33 %, fins al 23 d’abril.

Vehicles elèctrics, híbrids...

En vehicles elèctrics o híbrids i amb baixes 
emissions de CO2 les bonificacions es poden 
sol·licitar fins com a màxim el dia 6 de maig. 
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Enguany es 
convoca un 

premi adreçat 
a estudiants 

que hagin fet 
o estiguin fent 
un projecte de 

síntesi en l’àmbit 
tecnològic

El 30 d’abril es farà a Roca Umbert el Mercat 
de Tecnologia de Granollers, per incentivar i 
promoure les vocacions tecnològiques i millorar 
l’ocupabilitat dels joves de la ciutat. En total 
més de 600 alumnes de 2n d’ESO passaran per 
les diverses activitats organitzades, entre les 
quals hi ha tallers de realització de programes, 
robòtica, tècniques fotogràfiques analògiques, 
ceràmica, fotografia en 360º i ulleres de realitat 
virtual per fer ficció, robòtica, enregistrament 
digital, apps i mulitcòpters. També hi haurà una 
part de fira, ubicada a la Nau de Dents de Serra, 
on els alumnes exposaran treballs tecnològics. 
Els instituts participants en aquest edició són 
l’Escola Pia, l’Estel, Carles Vallbona, Celestí 
Bellera, EMT, Marta Estrada i Antoni Cumella. 
També s’ha produït una exposició específica 
per al Mercat que porta per títol “Invents que 
van venir de la Lluna”. És una exposició itine-
rant que del 2 a l’11 de maig es podrà visitar 
a la Biblioteca Roca Umbert i que després es 
podrà visitar als instituts de Granollers. Una de 
les novetats d’enguany és que s’ha convocat un 
premi adreçat a estudiants que hagin elaborat 
o estiguin elaborant un projecte de recerca o 
un projecte de síntesi en l’àmbit tecnològic. 
Els projectes seran valorats per un jurat i es 
presentaran durant el Mercat de Tecnologia. Hi 
haurà dos guanyadors (un per batxillerat i un 
per cicles formatius) i cada un rebrà 150 €.
Per primera vegada hi haurà dos tallers oberts 
a famílies amb nens i nenes de 6 a 12 anys, els 
bibliolabs, que es faran a la Biblioteca Roca 
Umbert: Fabricació d’un autòmat, i Construeix i 
fes volar el teu coet. Són gratuïts però cal ins-
cripció prèvia a la biblioteca.

Nova edició del Mercat de Tecnologia

Activitats a la Biblioteca  
Roca Umbert

Recrea l’arribada de l’home a la Lluna a 
través de figures de cartró autòmats
 Explorarem elements mecànics simples 

mentre creem figures en moviment.
– Divendres 3 de maig, de 17.30 a 19.30 h

Construeix i fes volar el teu coet
 Per què vola un coet?
 Fabrica el teu coet d’aire comprimit amb 

objectes quotidians i de reciclatge i fes-lo 
volar.

– Dissabte 4 de maig, de 17.30 a 19.30 h

EXPOSICIÓ
Invents que van venir de la Lluna
 Diuen que més de 30.000 dispositius 

tecnològics, materials i productes que avui 
trobem als nostres comerços van inventar-
se per fer una cosa extraordinària: aconse-
guir que l’ésser humà trepitgés la superfí-
cie de la Lluna. En aquesta exposició fem 
un cop d’ull als invents més singulars, 
pràctics i curiosos nascuts de la recerca 
especial, que van viatjar fa 50 anys a la 
Lluna i que ara trobem a qualsevol lloc.

 Text: Marc Boada, divulgador científic. 
Disseny: Roger Vergés

– Del 2 a l’11 de maig

BIBLIOLABS 6-12 ANYS
Activitats familiars gratuïtes
Inscripcions a la biblioteca i a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques 
a partir de 15 dies abans de l’activitat.
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Arriben les 36es Jornades 
Culturals de la Gent Gran: 
activitats per triar i remenar

Entre l’11 d’abril i el 15 de maig torna el 
programa “Viu la primavera” de la Xarxa de 
Centres Cívics de Granollers, amb cinc pro-
postes de tallers, música i poesia per rebre 
la nova estació. 
La primera activitat és un taller de vi de 
nous a càrrec de la Cooperativa Tres Cadires 
(11 d’abril, de 19 a 21 h, Centre Cívic Nord). 
Els interessats a aprendre a elaborar aquest 
licor tradicional poden apuntar-s’hi fins al 5 
d’abril a: www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions 
La programació segueix amb La mirada vio-
leta, un espectacle poeticomusical basat en 
l’obra de Maria-Mercè Marçal i de Montse-
rrat Roig amb la cantautora Meritxell Gené 
i la poeta Aina Torres (26 d’abril, 19.30 h, 
Centre Cívic Palou). 
Yacine Belahcene acompanyat de la seva 
banda serà al Centre Cívic Can Gili (3 de 
maig, 19.30 h) per oferir un concert molt 
mediterrani amb sonoritats dels ports de 
l’Alguer, Marsella o Barcelona, amb una 
posada en escena elèctrica. 
La propera proposta serà una demostra-
ció de cuina d’aprofitament, on es podran 
aprendre receptes sorprenents i trucs per 
fer una cuina més sostenible, a càrrec del 
col·lectiu Espigoladors (9 de maig, de 18.30 
a 20.30 h, Centre Cívic Can Bassa; inscripció 
a partir del dia 23 d’abril). 
“Viu la primavera” es tancarà amb el con-
cert Cançons i vi de Caldes Belda i el seu 
acordió diatònic, amb havaneres, rumbes, 
cançó popular i de taverna, i glosa. 
Totes les activitats són gratuïtes.

Aquest mes se celebren les jornades culturals de la gent gran amb una 
quinzena d’activitats i la participació de prop d’una vintena d’entitats de 
la ciutat. La 36a edició, organitzada per l’Ajuntament i la Coordinadora 
de Gent Gran, transcorrerà entre els dies 8 i 14 d’abril, amb propostes 
intergeneracionals, culturals, d’activitat física i d’artesania.
Les jornades s’inauguraran amb un acte a la Sala Tarafa el dimecres 10 
d’abril a les 10.30 h en què es presentarà la mostra de treballs manuals 
(que es podrà visitar fins al dia 14, de 10 a 12.30 h i de 17 a 19 h). Les acti-
vitats hauran començat abans, amb La vida és música, una proposta que 
reunirà petits i grans, amb l’educadora social Belén Sellarés a la residèn-
cia de Can Mònich i la participació dels infants del Centre Obert Nord (8 
d’abril, 17.30 h).

Activitat física i propostes de teatre i música

Les activitats artístiques tenen un pes important: hi haurà teatre amb 
el grup 4 Estacions i l’obra La cartera (dia 8, 19 h, Casa de Cultura Sant 
Francesc), el musical Cançons per recordar amb Alfonso Lloret (dia 12, 11 
h, Centre Geriàtric Adolfo Montañá), trobada de corals amb els grups de 
la Garriga i Granollers (dia 12, 17 h, Sala Tarafa) i l’espectacle Amics, ja us 
he reconegut, amb Flors i Violes (dia 14, 18.30 h, Sala Tarafa). 
Les propostes d’activitat física són l’altra pota de la programació: hi 
haurà ball en línia a càrrec de Montse Cruz (dia 10, 17 h, Sala Tarafa), la 
sessió “Activa’t: consciència corporal” (dia 11, 10 h, Parc Torras Villà) i 
una passejada fins a la Font del Ràdium (dia 13, 8.30 h, sortida al c. Joan 
Camps; inscrip. del 8 a l’11 d’abril, de 10 a 12 h al c. Portalet, 4, 3r pis).
Una xerrada sobre narració de contes (dia 9, 18.30 h, Museu), una acti-
vitat d’entrenament de la memòria amb el joc (dia 11, 10 h, parc Torras 
Villà), un cinefòrum sobre el film Bailando la vida (dia 12, 10 h, Casal de 
Gent Gran del centre) i una trobada de puntaires (dia 13, 17 h, Porxada), 
completen les activitats de les 36es Jornades Culturals de la Gent Gran. 

Viu la primavera,
als centres cívics!

Un taller per aprendre a fer de vi de nous el dia 11 i 
el muntatge La mirada violeta, amb Meritxell Gené i 
Aina Torres el dia 26, són les propostes de centres 
cívics per viure la primavera aquest mes d’abril. 
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A www.
granollers.cat/

estiu2019 es 
podrà consultar 

el programa 
amb tota l’oferta 

d’activitats 

Entre el 23 d’abril i el 12 de maig es podran fer 
les sol·licituds de plaça a www.granollers.cat/
estiu2019 per a alguna de les activitats incloses 
en el programa Fes-te l’estiu que promou cada 
any l’Ajuntament. Es tracta de casals d’estiu, ac-
tivitats esportives i itineraris per a infants i joves 
d’entre 3 i 16 anys que es portaran a terme de 
l’1 al 26 de juliol, entre les 9 h i les 13 h.
Us recordem que per fer la sol·licitud de plaça 
per Internet no cal que disposeu de certificat 
digital. Si preferiu que us ajudem a emplenar 
la sol·licitud de plaça personalment, podreu 
anar els dies 30 d’abril i 2 i 3 de maig a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC), al carrer de Sant 
Josep, 7 entre les 8.30 h i les 19 h ininterrompu-
dament els dies 30 d’abril i 2 de maig; i de 8.30 
fins a les 15 h, el divendres dia 3 de maig.
A www.granollers.cat/estiu2019 trobareu el 
programa amb totes les activitats previstes i si 
disposen de serveis addicionals com menjador, 
acollida o tarda. Aquesta programació està des-

S’obre el període per demanar plaça per als 
casals d’estiu i activitats fins a 16 anys

tinada prioritàriament per a nens i nenes amb 
residència a Granollers.

Utòpia o distòpia?, itineraris per a joves

Aquest any els itineraris GRA, per a joves entre 
12 i 16 anys, giren al voltant d’un fil conductor: 
Utòpia o distòpia? Compartir quin és el futur 
que volem, com el volem i què hauríem de fer 
per aconseguir-ho. 
El dia 22 de maig es faran públiques les llistes 
amb la informació provisional de les places as-
signades a cada activitat, tant d’infants com de 
joves. Les llistes es podran consultar a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, al Servei d’Educació i a 
www.granollers.cat/estiu2019. Tothom que hagi 
facilitat una adreça de correu electrònic en 
rebrà un, amb la informació de la plaça assig-
nada i el cost de l’activitat en funció dels serveis 
demanats. La inscripció s’haurà de formalitzar 
entre el 31 de maig i el 7 de juny.
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Endevina-la!, el joc de llengua i enginy promo-
gut pel Servei de Català de Granollers, celebra 
una nova edició als establiments comercials, en 
aquesta ocasió, de l’Associació de Comerciants 
Sota el Camí Ral. Participar-hi és fàcil: només 
cal entrar en alguna de les 45 botigues del 
barri que hi participen, demanar-ne la butlleta 
i escriure la resposta del jerogífic correctament 
en català. 
El dia 30 d’abril (16.30 h, pl. de les Hortes) es 
farà el sorteig públic per saber-ne els guanya-
dors. També hi haurà berenar, pintacares, jocs 
de taula i l’actuació musical Oliver Twist, gràcies 
a la col·laboració d’establiments del barri. 
Els premis són llibres i paneres de productes.

Aquest mes, 
“Endevina-la” 
a les botigues 
de Sota el 
Camí Ral

Més de 3.700 imatges i prop d’1,60 m de 
documents textuals, rebuts a l’Arxiu Municipal  
de Granollers durant el 2018

Cada any l’Ajuntament de Granollers celebra 
un acte d’agraïment per les donacions i ces-
sions rebudes a l’Arxiu Municipal de Granollers 
(AMGr) durant el darrer any.
Al llarg del 2018 s’han efectuat 57 aportacions 
que han incrementat el patrimoni documental 
de la ciutat. Concretament, s’han fet 28 do-
nacions, 25 cessions i 4 donacions i cessions 
alhora. En total s’han recollit 2.545 fotografies 
digitalitzades, 1.128 fotografies en suport paper, 
45 diapositives, 11 postals, 1 pel·lícula, 3 cas-
sets, 1,59 m de documents textuals (manuscrits, 
mecanografiats i impresos), 102 documents 
digitalitzats, 22 cartells i 2 plànols. Tot plegat, 
dels anys 1879 a 2018.

Han fet aquestes donacions i cessions a l’AMGr 
durant el 2018: Alfredo Cela Rodriguez, Anna 
Entraigas Tena, Anna Maimir Hernández, 
Antoni Arrizabalaga Blanch, Antoni Cornellas 
Aligué, Arian Botey Prat, Carles Roca Brunat, 
Dolors Garrell Traveria, Dolors Salarich Sola, 
Domingo Pujadas Bachs, Ferran Rodríguez 
Martínez, Francesc Agustí Pujadas, Francesc 
Comas Pascual, Francesc Cruz Corral, Fran-
cesc Estrada Corominas, Francesc Garrell Saló, 
Francina Bages Bellet, Gisela Comas García, 
Joan Mundet Bellavista, Joan Parera Valls, Joan 
Portet Alegret, Joan Sala Carrió, Joan Sitjes 
Capdevila, Joaquim Garriga Cladellas, Jordi 
Vacca Montané, Josep Anton Ferrer Illa, Josep 
Estapé Guàrdia, Josep Ibañez Iborra, Josep 
M. Viaplana Sellés, Josep Maria Vila Cortinas, 
Josep Mayoral Antigas, Josep Piguillem Estrany, 
M. Dolors Cladellas Tor, M. Teresa Cànovas 
Gòmez, Maria Antònia Jorba Vilasís, Maria Rosa 
Vergés Clemente, Marina Mir Teixidó, Mari-
na Molins Viaplana, Matilde Serra Farreras, 
Montserrat Verde Parera, Montserrat Comas 
Coll, Montserrat Giménez Membrive, Montserrat 
Maymó Torrents, Montserrat Sol Prades, Núria 
Soto Polls, Octavi Sastre Vidal, Pepita Fàbregas 
Lleonart, Pere Pellicer Bellavista, Pilar Ruera 
Duran, Plàcid Garcia-Planas Marcet, Ramon 
Ferrandis Noguera, Ricard Caussa Calzada, 
Rosa Cabarrocas Xifró, Rosa Cladellas Ribas, 
Rosa Puig Rof, Salvador Estany i Bassa i Teresa 
Garrell Traveria.
Les aportacions esdevenen testimonis d’història 
local que, un cop descrits i classificats, es posen 
a l’abast de tothom perquè es puguin consultar 
a l’AMGr, com altres documents de la ciutat.
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Com s’hi juga:  
1. Emplena la butlleta que trobaràs dins de l’establiment amb la resposta correctament escrita en català. 
2. Dona-la al responsable de la botiga, que la guardarà fins que finalitzi el joc, el 23 d’abril. 
3. El dia 30 d’abril, a partir de les 16.30 h, a la plaça de les Hortes de Granollers, es farà el sorteig públic per conèixer-ne 
els guanyadors i també hi haurà activitats per a grans i petits.  
Hi haurà set premis: - Dos premis a sortejar entre els encertants fins a 9 anys: llibres de l’editorial Alpina i un joc de Dau Jocs.  
- Dos premis a sortejar entre els encertants de 10 a 17 anys: panera de productes dels comerços col·laboradors. 
- Dos premis a sortejar entre els encertants a partir de 18 anys: panera de productes dels comerços col·laboradors. 
- Un premi a sortejar entre tots els adults participants: panera de productes dels comerços col·laboradors. 

Una flor 

Font: Mots amagats. 500 enigmes per descobrir. 500 motius per somriure, de Jordi Esteban, editorial Àgilment. 
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La Bugada és el taller comunitari de movi-
ment que s’està fent des del passat mes de 
febrer a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, i 
que recrea metafòricament la trobada íntima i 
còmplice entre les dones que rentaven la roba 
a mà en un safareig públic. Hi participen una 
trentena de dones que reflexionen sobre el 
seu paper en la convivència i en l’ordre de la 
comunitat i que treballen per donar visibilitat 
a la dona en el pla creatiu i social. El resultat 
de tot plegat el presentaran el proper diven-
dres 12 d’abril a les 19 h en un espectacle 
públic i gratuït que oferiran l’exterior de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts.

La Casa de la Festa Major torna a Roca Umbert 

Del 30 de març al 6 d’abril se celebra a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts la 3a edició de La 
Casa de la Festa Major, organitzada per l’entitat 
l’Olla dels Pobres. Es tracta d’un projecte cul-
tural, en format exposició, que va néixer l’any 
2016 per celebrar el 10è aniversari de la Troca, 
Centre de Cultura Popular i Tradicional de Gra-
nollers. La nau Dents de Serra es converteix en 
un espai singular per acollir, en una exposició 
temporal i gratuïta, tots els elements festius i 
entremesos que formen part de la Festa Major 
de Blancs i Blaus de Granollers. L’exposició 
permet conèixer tots els aspectes de la festa: el 
seu origen, la competició i els diferents rituals 
i cerimònies que, amb el pas dels anys, s’han 
convertit en actes tradicionals. L’exposició crea 
un espai per viure i sentir la Festa Major en un 
marc d’història i folklore que, amb un recorre-
gut on es combinen cartells, audiovisuals, mú-
sica i elements antics que anys enrere formaven 

part activa de la festa, mostra el present i el 
passat d’una de les festes majors més singulars 
del país. Després del gran èxit de visitants i de 
la bona valoració per part de les escoles i de les 
entitats col·laboradores en l’edició passada, i 
amb la voluntat de consolidar-se com un esde-
veniment del calendari festiu de la ciutat, arriba 
la 3a edició de La Casa de la Festa Major, que 
es pot visitar de dilluns 1 d’abril al divendres 5 
d’abril, de 17 a 20.30 h; i el dissabte 6 d’abril, 
d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h. A més, per al públic 
general, es farà una visita guiada nocturna el 
divendres 5 d’abril, a les 21 h. Un dels objec-
tius de la mostra és apropar als alumnes de 
les escoles de Granollers la cultura popular i 
tradicional catalana, per això durant els matins 
també s’oferireixen visites guiades als infants de 
primària. A la mostra hi participen les entitats 
granollerines: Blancs i Blaus, Esbart Dansaire, 
Gegants, Drac, Diables, Passaltpas i Xics.

Espectacle 
final del 
projecte 
comunitari 
La Bugada 

Nova convocatòria de 
residències a l’Espai d’Arts
A partir de l’1 d’abril i fins al 31 de desem-
bre de 2019 es poden presentar projectes 
per optar a una residència associada a 
l’Espai d’Arts de Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts. L’objectiu d’aquest tipus de residències 
és fer un acompanyament o assessora-
ment puntual a projectes desenvolupats per 
l’artista associat, que pot fer ús dels espais 
comuns de la zona de residències de l’Espai 
d’Arts. Trobareu les bases de la convocatòria 
a www.rocaumbert.cat.
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Sota el lema Porta a l’estiu Granollers es pre-
para per viure la 15a edició del Musik N Viu, el 
certamen de música en directe a l’aire lliure de 
l’estiu. El festival conservarà el format de quatre 

El Festival Musik N Viu escalfa motors

dies agrupats en dos caps de setmana: 28 i 29 
de juny, al parc de Torras Villà, i 12 i 13 de juliol, 
al Parc Firal. Aquest esdeveniment ofereix un 
espai d’oci nocturn als joves. 
Prèviament, un parell de setmanes abans, tor-
narà el Festival Musik N Viu Kids, el festival per 
a nens i nenes. Enguany la 7a edició de concerts 
i activitats infantils tindrà lloc el dissabte 15 de 
juny a la plaça de l’Església.
La pàgina web del Musik N Viu i del Kids ja 
està oberta i a mesura que s’acosti la data 
s’actualitzarà amb informació dels grups i es 
donaran a conèixer els detalls del programa. 
També podeu seguir tota l’actualitat a les xar-
xes socials Facebook (@musiknviu), Twitter (@
musiknviu) i Instagram (@musiknviu_granollers) 
amb l’etiqueta #ViulamusiKNViu.
El festival està coorganitzat per l’Ajuntament de 
Granollers i quatre entitats de la ciutat: Jovent 
Republicà, ASGRAM (Associació Granollerina de 
Músics), Jovent Ignorat, AUSA (Associació Ur-
bana de Sons i Arts) i Diables de Granollers. Els 
coorganitzadors del Kids són: els esplais L’Estel 
del Matí, Esplai Guai! de Palou i Colònies Sant 
Esteve; l’escola Aula de Música L’Orquestra; i 
tota la Xarxa de Centres Oberts de Granollers.

Obertes les inscripcions al concurs [És] Música

El Gra obre les inscripcions al concurs musical [És] Música destinat 
a grups de música novells o semiprofessionals de Granollers i la co-
marca. El certamen pretén identificar i donar suport a les iniciatives 
musicals creant un espai de referència a la ciutat per als grups musi-
cals joves. Les persones interessades a participar en aquest concurs 
poden apuntar-s’hi fins al dijous 25 d’abril, a les 20 h.
El concurs es divideix en dues categories: [És] Música, dirigida a 
aquells grups de música integrats totalment o majoritàriament per 
joves d’entre 18 a 30 anys; i I [És] Música, adreçada als grups musi-
cals formats totalment o majoritàriament per alumnes de centres 
d’educació secundària obligatòria i/o postobligatòria d’entre 12 i 18 
anys. El grup guanyador de la primera categoria tindrà l’oportunitat 
de tocar al Festival Musik N Viu; i rebrà una dotació econòmica per 
valor de 1.000 euros. El grup guanyador de la categoria I [És] Música 
podrà actuar dins del marc de la programació musical del Servei de 
Joventut o d’altres equipaments; disposar dels bucs d’assaig al CUB. 
Espai d’Assaig Musical durant 10 hores i gravar un assaig en directe; 
i, a més, rebrà un xec-regal per valor de 100 euros en material musi-
cal. La resta de participants no premiats tindran l’oportunitat de tocar 
al Gra i formar part d’altres actes en l’àmbit musical. El concurs es 
farà dissabte 18 de maig, a les 17.30 h, a tres places de Granollers: 
Can Trullàs, Església i J.M Folch i Torres. 
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Adrià Figueras, del BMG, i Laura Terradas, del 
Club Triatló Granollers, millors esportistes 2018

Granollers ha celebrat la Festa de l’Esport, 
en un acte el 21 de març a la Sala Tarafa, per 
reconèixer la trajectòria de persones i entitats 
de la temporada 2018. El jurat ha considerat que 
el millor esportista sènior masculí de la tem-
porada 2018 és Adrià Figueras Trejo, del Club 
Balonmano Granollers, per ser campió d’Europa 
amb la selecció espanyola absoluta en el Cam-
pionat d’Europa Masculí Absolut 2018. Ha estat 
medalla de bronze en els Jocs del Mediterrani 
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Les millors esportistes de la 
temporada 2018 de Granollers

El 6 d’abril és el Dia Mundial de l’Activitat Física 
que enguany té com a lema «Activa la vida, 
millora la vida». Granollers se suma a aquesta 
celebració amb un seguit d’activitats organit-
zades pels serveis de Salut Pública i d’Esports 
de l’Ajuntament, l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya i l’Institut Català de la Salut (ABS).
Així, de l’1 al 5 d’abril, s’han organitzat un seguit 
d’activitats gratuïtes i obertes a tothom: una ac-
tivitat cardiosaludable, una xerrada informativa, 
una sortida de marxa nòrdica (es recomana ins-
cripció prèvia), una sessió de taitxí i una activitat 
de ball de sevillanes. 
A més, durant tota la setmana es farà difusió 
d’informació específica i materials sobre els be-
neficis de l’activitat física als centres educatius, 
als grups d’activitat física ja actius i als partici-
pants dels programes municipals AFIS d’adults i 
AFIS Pediàtric.

de Tarragona, com a membre de la selecció es-
panyola absoluta, i ha estat escollit millor pivot 
de la Lliga Asobal 2017-2018. En la categoria 
de millor esportista sènior femenina ha guanyat 
Laura Terradas Ill, del Club Triatló Granollers. 
Amb la Federació Catalana de Triatló-Duatló de 
Muntanya, l’esportista ha aconseguit les classi-
ficacions següents: 3a en el Campionat de Ca-
talunya d’Elit, 1a en el Campionat de Catalunya 
per categories i en el GGEE. Amb la Federació 
Catalana de Ciclisme, Terradas ha quedat 1a de 
l’Open de Girona i 2a al Campionat de Catalunya 
d’Elit. Pel que fa a la categoria promesa mascu-
lina, Aitor Rama Garcia, del Club Natació Grano-
llers, s’ha imposat pels seus resultats al Cam-
pionat de Catalunya: or general i or en barra 
fixa; i plata en paral·leles i salt. També gràcies 
a la plata en general i salt i bronze en anelles i 
barra fixa al Campionat d’Espanya. En promesa 
femenina, la millor és Martina Capdevila Bar-
bany, del Club Balonmano Granollers. El 2018 
ha guanyat la medalla de plata amb la selecció 
catalana i ha participat amb la selecció espan-
yola juvenil en el Mundial de 2018 i a la fase final 
del Campionat d’Espanya amb el BM Granollers. 
El jurat també ha fet un reconeixement especial 
al Girona Futbol Club per la seva solidaritat amb 
Club BMG i a Àngels Noell, per la seva activitat 
esportiva. El Premi a l’Esportivitat Joan Creus, 
s’ha atorgat a la secció esportiva de l’Escola Pia 
a l’equip d’handbol sènior masculí.

Granollers 
celebra 
el Dia 
Mundial de 
l’Activitat 
Física
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2
15.30 a 18 h. Jornada. Empresa
Solucions i oportunitats en la gestió 
els envasos industrials
Organitza: Granollers Mercat
Lloc: UIE - CERCLEM

9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria
Organitza’t amb eficàcia. Tècniques 
de gestió i planificació del temps
Granollers Mercat

3
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 
hores. Empresa i emprenedoria
Office 365 - Sharepoint - teams 
Aprendre a crear llocs col·laboratius empresa-
rials per compartir documentació i coneixement
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

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

9 a 14 h. Formació bonificable de 10 
hores. Empresa i emprenedoria
Condueix amb èxit equips de produc-
ció, magatzem, manteniment
Millora les habilitats de les persones encarre-
gades d’equips de producció, manteniment i 
magatzem
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9
9 a 15 h. Formació. Empresa
Reclutament 2.0
Optimitzar la gestió de reclutament a través 
de les xarxes socials, descobrir les últimes 
tendències i augmentar la qualitat de les con-
tractacions
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

10
9 a 14 h. Formació. Empresa i emprene-
doria
Emprendre amb èxit i orientats al 
mercat
Granollers Mercat

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

25
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capitalit-
zació de l’atur
Granollers Mercat

26
9.30 a 12,30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Bitcoin, criptomonedes i Blockchain 
(cadena de blocs), què és?
Granollers Mercat

9 a 13 h. Formació de 8 hores. Empresa i 
emprenedoria
Estiba en el transport de mercaderies 
per carretera
Comprendre en què es basa la normativa per 
aplicar-la en nom de la seguretat en les circum-
stàncies que condiciona cada vehicle i càrrega
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

31
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Treballa el teu elevator pitch amb 
tècniques de visual thinking i l’ajuda 
de vídeos
De primera impressió, només n’hi ha una
Granollers Mercat

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

Abril 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

Les biblioteques de Granollers ofereixen un nou servei de 
préstec de tauletes d’ús públic. El nou servei vol ampliar 
el coneixement de la tecnologia mòbil entre els usuaris 
i reduir, així, l’escletxa digital entre les persones menys 
familiaritzades amb aquests dispositius. També permet 
utilitzar l’espai de la biblioteca de forma flexible i sumar 
punts de servei d’accés a Internet.
Per utilitzar el dispositiu, l’usuari ha de tenir el carnet 
de la biblioteca i fer ús de la tauleta dins la biblioteca. El 
dispositiu es connecta a Internet mitjançant el Wi-Fi de 
l’equipament.
Les tauletes estan configurades de manera que, a banda 
de la navegació habitual per Internet, es pugui accedir di-
rectament a una selecció d’aplicacions mòbils com Biblio-
tequesXBM, Bibliojuga amb el Gènius i eBiblio (aplicació de 
préstec de llibres electrònics), així com també als recursos 
digitals de Naxos Music Library, In-edit TV, audiollibres, 
Biblioteca Virtual o el Catàleg Aladí.

Nou servei de préstec 
de tauletes tàctils

14
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIMARTS, 2
10 h Centre Cívic Palou
Taller de cuina. Inscripcions al 93 879 39 
42. Es repeteix cada dimarts del mes.
Org.: Club social El Portalet

17 h Centre de Normalització Lingüística 
del Vallès Oriental
Partides de scrabble en Català. Es repe-
teix cada dimarts en el mateix horari
Org.: CNLVO

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada “Com prevenir l’ictus”, amb 
Carlos Paytubi
Org.: AGEVO

19 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre El factor Sàndric, 
d’Arian Botey. Presentat per Matthew 
Tree i lectures pels alumnes d’Arsènic
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

DIMECRES, 3
16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta. Es repeteix 
cada dimecres en el mateix horari
Col·l.: Club Social el Portalet

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència. 
Es repeteix cada dimecres en el mateix 
horari. Més informació i inscripció al 
93 842 67 37 / 93 842 67 62 / arxiu@ajunta-
ment.granollers.cat

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència “El fil de la Història...La fi de 
l’Antic Règim“, amb Diego Valverde
Col.: UPG

DIJOUS, 4
17 h Museu de Ciències Naturals 
Taller. “Dibuixem la Natura II: Botànica“, 
amb Carles Puche. Reserves 15 dies 
abans de l’activitat al 93 870 96 51 
reserves@museugranollersciencies.org

18 h Can Jonch. C. de Cultura per la Pau
Xerrada “Amb els conflictes creixem 
junts. Educació emocional per la resolu-
ció de conflictes“
Org.: Grup de criança de la Magrana 
Vallesana

Nadia, una història en primera 
persona
La companyia convidada de la temporada al Teatre Auditori de Grano-
llers, La Conquesta del Pol Sud, presenta el 27 d’abril, a les 21 h, l’obra 
de teatre documental Nadia, una història real i en primera persona d’una 
jove afganesa a la recerca de la llibertat. Nadia Ghulam protagonitza 
aquest documental escènic per transmetre’ns una història que enllaça 
el seu passat a Kabul amb el seu present a Barcelona. Quan tenia 8 
anys, la Nadia va patir greus ferides a causa d’un bombardeig durant la 
guerra civil posterior a la retirada soviètica. La perseverança de la seva 
mare li va salvar la vida però, un cop instaurat el règim dels talibans i 
amb greus seqüeles físiques, la Nadia va haver de fer-se passar per un 
noi, per mantenir la seva família. Una increïble representació que va 
durar gairebé deu anys. El 2006, gràcies a la feina d’una ONG, viatja a 
Barcelona,   ja com a dona. Actualment, estudia cooperació, ha recuperat 
la seva vida i està implicada en tot tipus d’activitats dedicades a divulgar 
la cultura afganesa i la situació de les dones al seu país: un documental 
televisiu, diversos llibres i, ara, aquesta peça teatral en la qual la pròpia 
Nadia, utilitzant imatges reals i material documental, transmet la seva 
experiència i mira cap al futur.
‘Nadia’ parla de la Nadia, però també de nosaltres, de les nostres creen-
ces, de la informació, l’amistat, l’educació i la llibertat. Nadia és, en 
definitiva, un diàleg entre cultures.
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18 h Espai d’Arts. Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts
Performance Patologies de la imatge, a 
càrrec del Cor Plèiade de la Societat Co-
ral Amics de la Unió (dins de l’exposició 
“Afotos“)

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital "Manteniment bàsic de 
l'ordinador portàtil". Es repeteix dijous 11 
d’abril en el mateix horari

19 h Espai Gralla - Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició “Bosc endins”, 
il·lustracions de Clara Sáez
Org.: La Gralla

19.30 h Museu de Ciències Naturals
Presentació del llibre "Joan Cadevall. 
Professor, botànic i geògraf", d'Àngel 
Manuel Hernández 

20 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller comunitari de moviment “La Buga-
da”. Es repeteix tots els dijous del mes en 
el mateix horari

DIVENDRES, 5
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (8-9 anys). L'illa 
de mai més, amb Glòria Gorchs 

11 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Performance Patologies de la imatge, a 
càrrec del Cor Plèiade (dins l’exposició 
Afotos)

18 h Espai tranquil de Barbany
Presentació de la revista Valors 
Org.: Espai tranquil de Barbany

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

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada 
de Capharnaüm, de Nadine Labaki. 
Es repeteix dg. 7 a les 18 h

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Cicle de Jazz de Granollers. Django Ba-
tes Big Band, Dancing on Frith Street

DISSABTE, 6
12 h Plaça de la Corona
Avui cantem pels carrers. De la Pl. de la 
Corona a la Pl. de la Porxada. En cas de 
pluja, directament a la Porxada

16.30 h Nau B1. Roca Umbert
Música. Black music per als més menuts 
(-16 acompanyats)

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar Històries d’Ósses. Es 
repeteix a les 17:30 h i a les 18:15 h, dg. 7 
d’abril, a les 11:05 h, a les 11:45 h, a les 
12:30 h i a les 13:15 h. Reserva 15 dies 
abans al 938709651/reserves@museugra-
nollersciencies.org 

17.30 h Plaça de la Porxada
Ball Esbatida 2019
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

18.30 h ZNT
Inauguració de l’exposició “Theme Parck 
66”, d’Anne Roig
Col.: Gran Centre Granollers
Org.: Pam deSis – ZNT

19 h Museu de Ciències  Naturals
Taller ”Calcula els dies de Setmana San-
ta”, amb Rat Parellada

19 h Centro Cultural Andaluz
Dansa. “Abril mes cultural”, dansa tots 
els dissabtes de mes en el mateix horari.
Org.: Centro Cultural Andaluz

21 h Centre Cívic Nord
Sopar-espectacle, amb el Grup Gregori 4 
estacions
Org.: AV Hostal

22 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Ballada de swing
Org.: Lindy Frogs

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

DIUMENGE, 7
8.30 h Plaça de la Porxada
37a Excusió popular. Inscripcions el 
mateix dia a les 8:30 h
Org.: AEG

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l'exposició ”Tu investi-
gues”. Primer i segon diumenge de mes, 
a les 11.30 h i a les 12.30 h

12 h Museu de Granollers
Presentació del llibre Els oficis de la pell 
a la Catalunya preindustrial, de Josep M. 
Torras i Ribé

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social, amb Eulogio

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música Revolution

DILLUNS, 8
19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Llegir el teatre, amb 
Francesc Viñas

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

DIMARTS, 9
11 h Can Jonch C. de Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal. 
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Més informació i inscrip-
cións a 93 842 67 37 i 93 842 67 62 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys). Contes d’arreu 
del món, amb Joan de Boer

18.45 h Centre Cívic Nord
Conferència ”L’alimentació i l’exercici 
patint malalties cròniques o patologies”, 
amb Mònica Martínez
Org.: AV Hostal i M&D

20 h Cinema Edison
Dimarts singulars. Projecció en versió 
original subtitulada d’Ikiru, d’Akira Kuro-
sawa

DIMECRES, 10
19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Clàssics al dia, Fantasia: 
malson o realitat? El Aleph, de Jorge Luis 
Borges, amb Ruth Vilar

DIJOUS, 11
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Conversa en anglès. Library Talks, Henry 
VIII and the Royal bloodline, amb 
Cambridge School

19 h Centre Cívic Nord
Viu la primavera! Taller de vi de nous, 
amb la Cooperativa Tres Cadires

20 h Espai d’Arts 
Mostra i trobada d’art, música i poesia 
“Artpo(e)teòsic”. Presentació del llibre 
d’artista Abracadabra de Jordi Pagès i 
Núria Vila

DIVENDRES, 12
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (6-7 anys). La Vall 
dels Mumin,  amb Glòria Gorchs 
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18 h Centre de Granollers
Open Night
Org.: Gran Centre Granollers

18 h Espai d’Arts
Mostra i trobada d’art, música i poesia 
“Artpo(e)teòsic”. Trobada d’editorials, 
poetes i artistes

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 de la pel·lícula en versió origi-
nal subtitulada de La mujer de la montaña 
de Kona fer í stríð. Es repeteix dg. 14 a 
les 18 h

DISSABTE, 13
10 h Centre de Granollers 
Open Kids
Org.: Gran Centre Granollers

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos). Minimúsics, 
amb Albada Blay

18 h  Espai d’Arts
Mostra i trobada d’art, música i poesia 
“Artpo(e)teòsic”. Trobada d’editorials, 
poetes i artistes

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

22.30 h Casino de Granollers
Festa Country

DIUMENGE, 14
9 h Centre Cívic Nord
Caminada Popular Inici davant del Centre 
Cívic Nord
Org.: AV Hostal

11 h Museu de Ciències Naturals 
Taller familiar “Diumenges de Ciència: 
Vida microscòpica”(6 anys +). Reserves 15 
dies abans  al 93 870 96 51
reserves@museugranollersciencies.org 

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

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert branques de Gatsaule, cants de 
l’església Ortodoxa, amb Catalinka
Org.: Fundació Pro Música Sacra Grano-
llers

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Juan Siqués 

DIMARTS, 16
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil Asteroide B612 
(10-11 anys), amb Íngrid Blanch 

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

DIMECRES, 17
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos), Cançons i 
jocs de tacte, amb Duna Vilà

DIJOUS, 18
17.30 h Plaça de la Porxada
Open Tennis
Org.: Gran Centre Granollers, Tennis 
Belulla i Eutransa

DIVENDRES, 19
19 h Cinema Edison 
Projecció de la pel·lícula en versió ori-
ginal subtitulada de The Guilty, de Gustav 
Möller. Es repeteix dg. 21 a les 18 h

DISSABTE, 20
8 h Agrupació Excursionista de Granollers
Curs d’Alpinisme II
Org.: AEG

DIUMENGE, 21
18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Eulogio 

DIMARTS, 23
18.30 h Museu de Granollers
Poesia Vetllada poètica. Festa de Sant 
Jordi
Org.: AGEVO

DIMECRES, 24
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Contes en anglès Story Time (+4 anys), 
The Elves and the Shoe Maker, amb 
Cambridge School

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos), Minimúsics, 
amb Alba Blay

19 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada Beques i Ajuts Universitaris

DIJOUS, 25
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Jocs en anglès (8-12 anys). Crazy Quiz! , 
amb Cambridge School

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

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Lab digital "Inicia't en la realitat aug-
mentada"

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

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Novel·la, El ferrocaril 
subterrani, de Colson Whitehead, amb 
Albert Rubio 

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “Focusing”, amb Gerard 
Porredon
Org.: Gran Centre Granollers

DIVENDRES, 26
9 h Agrupació Excursionista de Granollers
Diada social. Repàs de l’activitat de les 
diferents seccions
Org.: AEG

17.30 h Centre Cívic Can Bassa
Diverdivendres DiverHort. Activitat gra-
tuïta amb inscripció
Org.: XCC

18 h Plaça de Sant Francesc
Taller de contes i manualitats en anglès
Org.: Entremares
Col·l.: KIDS 'N' US

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Coaching amb cavalls”, amb 
d’Alexandra Carré
Org.: Espai Tranquil de Barbany

19 h Cinema Edison
Projecció de la pel·lícula en versió origi-
nal subtitulada de Profesor en Groenlan-
dia, de Samuel Collardey. 
Es repeteix dg. 28 a les 18 h

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Què és un octobaix?, amb 
Nicola Moneta i Daniel Garcia

19.30 h Centre Cívic Palou
Espectacle poeticomusical La mirada 
violeta: Marçal i Roig

20 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica amb Jonathan Camps, 
Nicola Moneta i Daniel Garcia
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20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert

DISSABTE, 27
8 h Agrupació Excursionista de Granollers
Seminari bàsic d’escalada esportiva
Org.: AEG

10 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Workshop in/out amb Samuel Minguillon

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos), amb 
Anna Farrés

17.30 h Places de l’església i La Porxada
Dansa al carrer. Dia Internacional de 
la dansa. Mostres d’escoles i grups de 
dansa

18 h Museu de Granollers
Taller “Aprèn a pintar un retaule", a 
càrrec de Núria Ametlla

20 h GRA. Equipament juvenil
Concert de Lluna Plena

22 h Nau B1
Concert de Duble Buble + Slips (-16 anys 
acompanyats)

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de Salsa i Bachata

DIUMENGE, 28
11.00 h Espai d’Arts
Taller familiar de Stencyls amb Eduard 
Rice (6-10 anys)

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Juan Siqués

19 h Teatre Auditori de Granollers
Màgia amb Mag Marín

DILLUNS, 29
18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Literatura i arts, de la 
literatura al cinema i la música, Lampecs 
de Jean Echenoz + Coffee & cigarettes, de 
James Jarmusch, amb Francesc Viñas

DIMARTS, 30
19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Descobrint els clàssics 
(+ 17 anys)

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat: "El 
culte de l'efímer i el fungible", amb Ma-
riano Fernández i Fèlix Rabal

20 h Cinema Edison
Cicle Gaudí. Projecció de la pel·lícula 
en versió original subtitulada de Viaje al 
cuarto de una madre, de Celia Rico

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“La carretera”. Fotografies dels 
fons de l’Arxiu Municipal
De l’11 de març al 24 de maig de 2019

MUSEU DE GRANOLLERS 
“Afinitats. Sobre les coleccions del 
Museu de Granollers”
Exposició permanent
”Retorn a Granollers del retaule 
gòtic de sant Esteve” 
Del 22 de març de 2019 al 22 de març 
de 2020
”No em va fer Joan Brossa. Cabo-
sanroque”
Del 4 d’abril al 5 de maig de 2019 
”Sant Jordi entra al Museu”
Del 3 al 28 d’abril de 2019

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Tu investigues!“ 
Exposició permanent 
“Fonts del Montseny“ 
Del 8 de març al 12 de maig de 2019

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE 
GRANOLLERS
“14é Concurs fotogràfic: La 
muntanya“
Del 15 de febrer al 26 d’abril de 2019

ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT
“Afotos“
Del 7 de març al 7 d’abril de 2019

CAMPANYA ENDEVINA-LA
Establiments dels carrers: c. 
Mare de Déu de Núria, c. Roger de 
Flor, c. Sant Josep, c. Princesa, c. 
Anníbal, c.Fontanella, pl. Hortes, c. 

Isabel de Villena, c. Sant Jaume, c. 
Navarra i avinguda Prat de la Riba
Del 11 de març al 23 d’abril de 2019

ESPAI TRANQUIL DE BARBANY
“Exposició fotogràfica: Bare 
Movement“, d’Edu Pineda
Del 9 de març al 13 d’abril de 2019

GALERIA SOL
“13 Perles“, d’Esther Laudo
Del 15 de març al 27 d’abril de 2019

APARADORS DE GRAN CENTRE  
“Paraules sobre vidre“, de Joan 
Brossa 
Del 2 al 30 d’abril de 2019

CENTRE CÍVIC CAN GILI
“I tu balles amb violència?“ 
Del 4 al 25 d’abril de 2019

CENTRE CÍVIC NORD
“I tu balles amb violència?“ 
Del 25 d’abril al 9 de maig de 2019 ZNT
“Theme Parck 66“, d’Anne Roig 
Del 6 d’abril a l’11 de miag de 2019

LLIBRERIA LA GRALLA 
“Bosc endins“, de Clara Sáez 
Del 2 d’abril al 5 de maig de 2019

EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
“Brossam!“ 
Del 30 d’abril al 10 de juny de 2019



Paraules sobre vidre. Joan Brossa
Per l’abril lletres mil. Sant Jordi

Paraules sobre vidre. Joan Brossa
Granollers s’afegeix als actes de commemoració de l’Any Joan 
Brossa (100 anys del naixement), que té com a objectiu difondre 
l’obra i la personalitat d’aquest artista, un dels poetes avant-
guardistes catalans més importants del segle XX.
A l’abril els vidres dels establiments de Gran Centre deixaran de 
ser transparents i hi podrem descobrir frases de Joan Brossa.

Sabíeu que...
...utilitzava el llenguatge com a mitjà d’experimentació?
...va abastar totes les facetes de l’art: la poesia, la prosa, 
el guió de cinema, el teatre, la música, el llibret d’òpera, el 
cabaret, les arts parateatrals, la màgia, el circ i la plàstica en 

diversos formats?
...va ser un dels fundadors del grup artístic i la revista Dau al Set?
...denominava com a “poesia” tot el que feia?
...la seva obra és sovint satírica, punyent, irònica, crítica, a vegades 
irreverent i, al mateix temps, lúdica?

“No em va fer Joan 
Brossa”, al Museu 
de Granollers
Del 4 d’abril al 5 de maig es pot veure al Museu 
de Granollers un projecte expositiu d’art sonor 
creat per cabosanroque i que explora la prosa 
més desconeguda del poeta Joan Brossa.
“No em va fer Joan Brossa” és una gran 
instal·lació sonora i plàstica, formada per 
diferents elements quotidians extrets del seu 
context per representar els paisatges als que 
fa referència Joan Brossa en la seva prosa dels 
anys 40 i 50.
A més a més, es poden escoltar diferents 
fragments de la poesia escènica de la mateixa 
època, farcida d’al·literacions. La intenció és 
crear una nova prosa objectual, d’interpretació 
lliure, que substitueixi els textos originals, però 
que alhora conservi oberta la potencialitat del 
seu significat i doni a l’espectador la llibertat de 
poder extreure’n la seva pròpia interpretació. 
L’obra ha estat produïda per cabosanroque, el 
festival Temporada Alta, el Teatre Nacional de 
Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes 
i la Fundació Lluís Coromina.

 

19

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | ABRIL DE 2019



DILLUNS 1 D’ABRIL
Presentació de llibre 
Granollers desaparegut (ed. 
Efadós) de Francesc Sánchez
19 h Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau

DIMARTS 2 D’ABRIL
Paraules sobre vidre. Joan 
Brossa
Als aparadors de Gran Centre 
Granollers
Del 2 al 30 d’abril 
Org.: Ajuntament, Gran 
Centre i Servei de Català - 
CPNL
Col·laboració: Institut Carles 
Vallbona 

Signatura de llibre 
El millor d’anar és tornar 
d’Albert Espinosa
18 h Llibreria La Gralla
Aforament limitat

Presentació de llibre
El factor Sàndric d’Arian 
Botey 
19.30 h Sala Tarafa 
Org.: Amics de la Ciutat de 
Granollers

DIUMENGE 7 D’ABRIL
Bona nit i tapa’t amb Marta 
Arnaus
Titelles i música 
17.30 h Casa de Cultura Sant 
Francesc
+2 anys
Preu: 5 € adults i 4 € menors 
de 16 anys
Org.: Roda d’Espectacles 
Infantils de l’AC

DILLUNS 8 D’ABRIL
Bookcrossing
Del 8 al 12 d’abril 
Alliberament de llibres a 
diferents espais de la ciutat.
Segueix les xarxes socials 
del Gra, descobreix on pots 
trobar llibres i què has de fer 
si en trobes un!
Més informació:
www.granjove.cat

DIMECRES 3 D’ABRIL
Sant Jordi al Museu
Exposició de dibuixos del 
concurs escolar “La llegenda 
de Sant Jordi” i presentació 
de l’obra guanyadora.
Fins al 28 d’abril
18 h Museu de Granollers

DIJOUS 4 D’ABRIL
Presentació de llibre
“Si tingués la màgia d’un 
mag” d’Eulàlia Canal
18 h Sala Tarafa
Col·laboració: Can Jonch

Inauguració de l’exposició 
“No em va fer Joan Brossa” 
de Cabosanroque
Fins al 5 de maig
20 h Museu de Granollers

DIMARTS 9 D’ABRIL
Contes d’arreu del món amb 
Joan de Boer 
17.30 h 
Biblioteca Roca Umbert
+ 3 anys. Aforament limitat

I si expliquem un conte?
Amb David Vila, dinamitzador 
lingüístic, escriptor i rapsode
18.30 h 
Museu de Granollers
Org.: AGEVO, Aules 
d’Extensió Universitària per 
a la Gent Gran del Vallès 
Oriental

Escampant els versos, amb 
Joan Gener Barbany
Llegim i comentem poemes
19 h 
Biblioteca Roca Umbert

DIMECRES 10 D’ABRIL
Contes a dojo amb l’Ós 
Mandrós
17.30 h 
Biblioteca Can Pedrals
+ 3 anys. Aforament limitat

DIJOUS 11 D’ABRIL
Presentació de llibre
Gust de cacau de Roger 
Torres
19 h Llibreria La Gralla

Presentació de llibre
Una sonrisa maravillosa de 
Rosa Serra
Amb Carme Ballús, 
presentadora i Fidel 
Membrive, músic
19 h Anònims

DISSABTE 13 D’ABRIL
Taller d’enquadernació a 
càrrec de Mercè Soler
Per iniciar-se en 
l’enquadernació manual de 
llibretes i llibres
De 10 a 15 h a l’Espai d’Arts 
de Roca Umbert
Gratuït amb inscripció prèvia 

Sant Jordi. Granollers 2019
Per l’abril lletres mil
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Signatura d’autors
De 12 a 14 h: Gonzalo 
Boye, Jordi de Miguel, 
Andrea Lucio, Marina 
Martori, Luna Miguel, 
Santiago Niño-Becerra, 
Mònica Pérez i Coia Valls
De 18 a 20 h: Rafel Nadal, 
Víctor Amela, Sílvia Soler, 
Care Santos, Marc Artigau, 
Gerard Quintana i Maria 
Barbal
Llibreria La Gralla

DISSABTE 20 D’ABRIL
Un dia de conte
Per als petits de la casa
De 10.30 a 13.30 h i de 17 
a 20 h
Plaça de Maluquer i Salvador
Org.: Gran Centre i Editorial 
Alpina

DIUMENGE 21 D’ABRIL
Tallers de manualitats de Sant 
Jordi
De 10.30 a 14 h
Local Associació de Veïns del 
Barri de Can Mònic
Org.: AAVV Can Mònic

DILLUNS 22 I DIMARTS 
23 D’ABRIL
Fira del llibre i venda de roses
Inici: 22 d’abril a les 10.30 h
Plaça Porxada i carrer Anselm 
Clavé

DILLUNS 22 D’ABRIL
Trobada d’autors comarcals
D’11 a 13 h Plaça Porxada

Pregó de Sant Jordi 
A càrrec de Carme Arenas, 
escriptora, traductora i editora 
13 h - Plaça Porxada 

DIMARTS 23 D’ABRIL
Fira del llibre i venda de roses
Plaça Porxada i carrer Anselm 
Clavé

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

Nadia
Teatre 
La història real i en primera 
persona de la jove afganesa 
Nadia Ghulam
21 h Teatre Auditori de 
Granollers
Entrades a
www. escenagran.cat

DIUMENGE 28 D’ABRIL
Petit Edison. Zog. Dracs i 
heroïnes
Cinema
Recomanada de 3 a 7 anys
12 h Cinema Edison
Entrades a
www.cinemaedison.cat

DIMARTS 30 D’ABRIL
Mn. Cinto Verdaguer, entre 
l’esperit i la música
Amb Maria Bonfont, 
bibliotecària i poetessa
18.30 h
Museu de Granollers
Org.: AGEVO, Aules 
d’Extensió Universitària per 
a la Gent Gran del Vallès 
Oriental

Sant Jordi amb l’AV de 
l’Hostal 
Tot el dia Davant del Centre 
Cívic Nord 
Org.: AV de l’Hostal - 
Comissió PA

Poesia al carrer. XXI Lectura 
Popular de Poemes 
17 h Carrer Corró, placeta 
Sala Tarafa
Org.: Ateneu de Granollers

Sardanes amb la Cobla Ciutat 
de Girona
18.30 h Plaça Porxada
Org.: Agrupació Sardanista de 
Granollers

Actuació castellera dels Xics
19.30 h Plaça de la Corona
Org.: Xics de Granollers

DIJOUS 25 D’ABRIL 
Conferència: “El foto-llibre, 
una eina per elaborar un 
discurs visual”.
A càrrec de Pablo Ortiz, 
fotògraf i cofundador del 
Consell Mexicà de Fotografia 
i fundador del Centre de la 
Imatge a Ciutat de Mèxic 
20 h Espai d’Arts de Roca 
Umbert

DIVENDRES 26 D’ABRIL
Taller familiar de Sant Jordi!
Fem una llibreta i un 
marcapàgines de Sant Jordi
De 3 a 12 anys
De 17.30 a 19.30 h
La Troca. Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts
Entrada lliure. Fins que 
exhaurim materials

DISSABTE 27 D’ABRIL
Cançons i jocs de pati amb 
Glòria Gorchs
Laboratori de lletres i imatges
+5 anys Cal fer inscripció 
prèvia
17.30 h
Biblioteca Roca Umbert

Festa de Sant Jordi
18 h Pati de la Masia Tres 
Torres
Org.: AV Tres Torres

Llibreries 
i floristeries
de Granollers

Tota la informació a:
www.granollers.cat/santjordi

Segueix-nos a:

#abrillletresmil

2019. ANY BROSSA 
A GRANOLLERS
Paraules sobre vidre.  
Joan Brossa
Descobreix Joan Brossa als 
aparadors de Gran Centre 
Granollers.
Del 2 al 30 d’abril 
Org.: Gran Centre 
Granollers, Ajuntament de 
Granollers, Servei de Català 
de Granollers- CPNL
Col·laboració: Institut Carles 
Vallbona 

No em va fer Joan Brossa
Exposició de Cabosanroque
Del 4 d’abril al 5 de maig
Museu de Granollers

Brossam!
Mostra de poemes 
objecte de les escoles als 
equipaments culturals 
amb motiu del centenari 
de Joan Brossa a partir 
d’una proposta de l’artista 
Bàrbara Partegàs
Brossam! s’emmarca 
en la commemoració 
de l’Any Brossa, en què 
també s’inclou el projecte 
Cantània d’enguany, que 
a partir del 31 de maig 
portarà al Teatre Auditori 
de Granollers 4.500 nens 
i nenes de 102 escoles de 
tot el Vallès Oriental. 
Escoles participants: 
Educem, L’Estel, Ferrer 
i Guàrdia, Granullarius, 
Mestres Montaña, 
Montserrat Montero, 
Pereanton, Ponent, 
Salvador Llobet i institut 
Celestí Bellera 

Equipaments: Biblioteca 
Can Pedrals, Biblioteca 
Roca Umbert, Cinema 
Edison, Espai d’Arts de 
Roca Umbert, Museu 
de Granollers, Museu de 
Ciències Naturals i Teatre 
Auditori.

Del 30 d’abril al 10 de 
juny
Org.: Ajuntament de 
Granollers, Associació 
Cultural de Granollers
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Música o literatura? 
Si només em dediqués a una seria molt frustrant. 
La música m’agrada molt, hi he dedicat la vida; 
però la literatura, com a lector i escriptor –vaig 
començar de molt jovenet–, també, així que trobar 
l’equilibri entre totes dues és el que més m’omple.

Parlem de la seva faceta com a intèrpret, que 
és la seva professió. Quan va saber que es volia 
dedicar a la música?
De petit, els pares em van portar a l’escola [muni-
cipal] de música perquè van veure que em passava 
estones al piano de casa. En aquell moment hi havia 
els grans mestres, Ruera, Maresme i Coll –tots em 
van fer classe. La decisió de dedicar-m’hi professio-
nalment em va costar de prendre: encara no existia 
l’ESMUC [Escola Superior de Música de Catalunya]; 
aleshores la música era una carrera que es feia a 
més a més d’una altra: jo vaig començar filologia 
catalana dos anys fins que ho vaig haver de deixar 
perquè no podia combinar-la amb les 7-8 hores 
diàries de piano. M’agradava molt llegir i escriure, 
però tenia clar que la prioritat era la música.

És el pianista català amb una discografia més 
extensa, amb més de 50 CD enregistrats.
Sí, dels vius...! [Riu] És una pura casualitat. Vaig 
gravar un disc l’any 1993 i vaig entrar en contacte 
amb una discogràfica potent com és Naxos: els vaig 

 
Jordi Masó Rahola (Granollers, 1967) és 
pianista i escriptor. Format al conservatori 
granollerí, a Barcelona i a la Royal 
Academy of Music de Londres, on es 
va graduar amb la màxima distinció. 
Premiat en concursos nacionals i 
internacionals, el seu repertori fa atenció 
a la música dels s. XX i XXI, amb l’obra 
completa dels compositors Mompou, 
Turina, Montsalvatge... i discos de Ruera 
i Brotons, entre d’altres. Professor de 
l’Escola de Música J. M. Ruera i l’ESMUC. 
Combina la música amb l’altra gran 
passió, la literatura: té al mercat 6 llibres 
de contes i microrelats: Els reptes de 
Vladimir (Témenos), Catàleg de monstres 
(Alpina), La biblioteca fantasma (Males 
Herbes)... la darrera, la novel·la breu 
L’hivern a Corfú, editada a principis d’any.

anar fent propostes i em van animar a seguir. I amb 
una altra discogràfica que ja no existeix, Anacrusi, 
vaig gravar l’obra de compositors més desconeguts, 
catalans sobretot; entre l’una i l’altra het fet una 
mitjana de dos o tres discos l’any. Va anar sorgint. 

Li interessa difondre els compositors del país...
Doncs també és una mica un accident: com que soc 
d’aquí i la discogràfica és una multinacional, els ha 
interessat gravar compositors catalans, perquè de 
Beethoven i de Chopin el mercat ja n’és ple. És una 
qüestió, d’entrada, purament comercial; però tam-
bé és una música que m’agrada: gaudeixo enregis-
trant-la i considero que val la pena reivindicar-la.

Ha fet concerts a països de tres continents dife-
rents. On creu que hi ha més cultura musical?
Crec que a Anglaterra, un país on també he viscut: 
té un públic molt seriós, educat musicalment, molt 
obert i agraït. Hi he estat fa poc, a Londres, tocant 
música de Mompou, Granados i Turina, i la gent 
estava entusiasmada.

Té molts compromisos a l’estranger?
Pocs; tenir molts concerts és un estrès que no va 
amb el meu caràcter. M’agrada tenir concerts en 
perspectiva i programes per treballar, però fer una 
gira de dues setmanes, m’horroritzaria: soc persona 
de rutines, d’estar a casa.

ENTREVISTA A

“Crec que 
Anglaterra 
té el públic 
més educat 

musicalment, 
molt seriós, 

obert i agraït”

Jordi Masó Rahola
pianista i escriptor
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“M’agrada dir la veritat a través de la ironia, em surt natural” 

Quins programes musicals prepara?
N’hi ha un d’interessant amb en Miquel Villalba, 
que havia estat professor de l’escola: La consagració 
de la primavera de Stravinsky en versió per a dos 
pianos, al Palau de la Música al juliol: em fa molta 
il·lusió. També, hi ha un concert del compositor 
Josep Maria Guix al maig, al Petit Palau; i anirem 
a Madrid també amb en Miquel Villalba a fer Els 
planetes de Holst en versió original de dos pianos.

Granollers té molts alumnes de música.
Els que s’hi dedicaran són un percentatge mínim, 
però necessitem aquest gruix d’estudiants perquè 
el dia de demà són els que aniran als concerts. A 
l’Escola de Música eduquem tant el músic que s’hi 
dedicarà com el que no, que són la gran majoria. El 
nivell és molt bo i l’ambient és extraordinari, fora 
de sèrie: ho diuen professors que han estat a altres 
conservatoris. La direcció dona facilitats perquè els 
professors que toquen puguin fer concerts i moure, 
si cal, les classes: s’entén que com més concerts 
faci, més bon professor serà i millor transmetrà a 
l’alumne aquesta experiència.

La seva afició per la literatura –per la qual sen-
tia “una bogeria” en paraules de la seva mare– 
va començar de ben jove.
Sí, però va haver-hi una època, ja més gran, que 
no tenia res a explicar i que només escrivia textos 
per feina. Arran d’una certa saturació musical vaig 
pensar que era una bona via d’escapament d’aquell 
món obsessiu de gravacions, concerts i classes. Fa 
uns 10-12 anys se’m van tornar a ocórrer històries, 
que tenia abandonades o que estaven fent xup-xup. 
Internet m’ha facilitat donar-les a conèixer, em vaig 
presentar a concursos i em vaig anar animant.

Té un blog literari dedicat al microrelat en cata-
là que es diu La bona confitura...
Sí, durant 6 o 7 anys hi he estat penjant relats, 
meus o d’altres autors, cada 4 dies. Això m’ha 
permès contactar amb autors d’aquí, coneguts. Ara 
m’he tranquil·litzat i en penjo un cada setmana.

Quin paper juga la ironia en els seus llibres?
Tot el que és una mica solemne, seriós, no m’ho 
crec; en canvi, amb una mica d’ironia em sembla 
més creïble, és una mania que tinc. M’agrada dir la 
veritat a través de la ironia, em surt natural.

Quins són els seus referents literaris?
Josep Calders, el vaig llegir de petit. En castellà, 
sobretot autors sud-americans, han treballat molt 
aquest gènere. El meu número u és Nabókov, un 
escriptor que, per cert, odiava la brevetat, deia que 
era símptoma d’arterioesclerosi. Bàsicament jo 
llegeixo ficció i, d’autors vius, segueixo l’irlandès 
John Banville/Benjamin Black, el francès Jean Eche-
noz, l’argentí Eduado Berti... N’hi ha un munt!

I els seus pròxims projectes literaris?
Sempre tinc alguna cosa entre mans, ara mateix, 
un llibre de contes i un altre de microrelats. No hi 
ha cap rutina, en funció del temps que tingui. Tinc 
clar que cada dia haig de dedicar unes hores a la 
música, perquè ho necessito i per la qüestió física, 
com els gimnastes necessiten el gimnàs, i no m’és 
cap sacrifici. Però en la literatura, puc estar-me uns 
dies o una setmana sense escriure.

Tot va de teclats...
Sí, perquè escric amb l’ordinador, a mà em costa. 
Vaig més ràpid amb el piano que amb l’ordinador: 
escric amb dos dits... Si soc a casa, millor, estic més 
concentrat, i sense música de fons: si no, el cap se 
me’n va cap a la música.

Quins llibres recomana aquest Sant Jordi?
Ui que difícil, és terrible, surten un munt de llibres 
que vols comprar, llegir... Realment m’estic mo-
derant: la llista d’espera de llibres que tinc a casa 
supera els quaranta, o sigui que abans de comprar-
ne un altre, ha de ser un reclam molt potent.

“Escric amb 
l’ordinador, a 

casa i sense 
música de fons, 
si no, el cap se 

me’n va cap a la 
música”
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