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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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PROPER BUTLLETÍ

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 aèrea de la Fira de l’Ascensió. Fotografia: Toni Torrillas

Inscriu-te als cursos de 
Centres Cívics d’estiu!
Del 27 de maig al 14 de juny 

La Xarxa de Centres Cívics ja té a punt la 
programació dels cursos d’estiu. Són una 
cinquantena de propostes, entre tallers i 
activitats diverses organitzades segons els 
àmbits habituals: salut i benestar, expres-
sió i creativitat, terra i fogons, recursos 
i cultura digital. També s’ofereixen les 
anomenades tardes obertes d’estiu i les 
activitats per a infants i joves. 
Trobem un ampli ventall de propostes, per 
citar-ne algunes: digestió feliç, nutrició i 
receptes per a la teva salut; aperitius de 
l’altra banda del Mediterrani; fes el teu 
arbre genealògic; calca ceràmica; i relat 
de viatge. 
Destaca el retorn de les tardes ober-
tes, amb una activitat oberta i gratuïta a 
cadascun dels centres cívics. Hi haurà 
taller d’estampació de samarretes, tast de 
tomàquets, elaboració de còctels, taller de 
sabons, i kundalini ioga i meditació guiada. 

Podeu fer les inscripcions per internet a:
www.granollers.cat/centrescivics_inscrip-
cions o presencialment als equipaments.

Més informació:
www.granollers.cat/centrescivics

JUNY
JULIOL
2019

Dilluns 20 de maig 
Escola Municipal 
de Treball
De 16.30 a 20.30 h

Dilluns 27 de maig 
Hospital General 
de Granollers
De 10 a 14 h 
(vestíbul 1a planta)
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El Cros Anna 
Mogas acaba 
de celebrar 
aquest mes 
d’abril la seva 
40a edició. 
Aquesta 
prova esportiva escolar, organitzada per 
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de 
l’Escola M. Anna Mogas, s’ha convertit en tot un 
referent des que es va fer per primera vegada 
el 19 de març de 1980. Cada any hi participen 
entre 800 i 900 corredors i corredores, des 
d’infantil (on només hi participa l’alumnat de 
l’escola) a primària i fins a 4t d’ESO (oberta a 
totes les escoles de Granollers). Els objectius 
de l’organització estan impregnats de valors que 
promouen el joc net, la cooperació i el respecte 
als altres. Per aquest motiu l’any 2004 van rebre 
el Premi a l’Esportivitat Joan Creus, com a millor 
iniciativa per al foment de l’esportivitat. 
Per molts anys més!

IMATGE DE LA SORTIDA 
DEL CROS DE 1994.

FOTO: JUAN TEJERO

40

FIRA DEL DISC
Divendres 3 de maig, dissabte 18 i 25 de maig 
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA 
Dissabte 4 de maig
Matí. Carrer d’Esteve Terrades

FESTA DEL MOTOR F1
Dissabte 4 de maig. De 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h 
Places de Perpinyà i Maluquer i Salvador

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 4 de maig
De 9 a 21 h. C. d’Anselm Clavé, 40

MERCAT DE PRIMAVERA
Dissabte 4 i diumenge 5 de maig
Tot el dia. Plaça de la Llibertat

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 4 i 18 de maig 
Tot el dia. Plaça de les Olles 

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans...)
Dissabte 4, 11, 18 i 25  de maig
De 9 a 14 h. Parc Firal 

ENCANTS SOLIDARIS. Assemblea d’Aturats 
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de maig
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

FIRA D’ARTESANS
Divendres 10 i 24 de maig
Tot el dia. Plaça de la Corona

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 11 de maig
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 11 i 25 de maig
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 12 i 26 de maig
Matí. C. Rafael de Casanova, pg. del parc de Ponent

FIRA DE LES HERBES DE MAIG
Dissabte 18 de maig
De 9 a 20 h. Plaça de la Porxada

ENCANTS SOLIDARIS. Protectora Vilanimal
Dissabte 18 i 25 de maig
Tot el dia. Plaça de Perpinyà 

II MERCAT D’INTERCANVI DE PROD. INFANTILS
Dissabte 25 de maig
De 10 a 13 h. Plaça de la Porxada

FIRA D’ATRACCIONS DE L’ASCENSIÓ
Del 30 de maig al 2 de juny
De 16 a 24 h. Parc Firal

Les escoles de primària reflexionen sobre la 
diversitat en l’aniversari del bombardeig 

Aquest any la festivitat de l’Ascensió coincideix amb el 81è. aniversari 
del bombardeig de Granollers. Com és habitual, a les 9.05 h, es fa 
l’acte memorial que recorda les víctimes al cementiri. Abans, diu-
menge 26 de maig, es farà la visita guiada per la ciutat bombardejada, 
per a la qual cal fer reserva prèvia trucant al Museu de Granollers i 
del 31 de maig al 2 de juny hi haurà portes obertes per visitar els re-
fugis de la pl. Maluquer i Salvador i de l’Ajuntament. Dimecres 29 de 
maig, 19 escoles de primària i més de 700 alumnes seran els prota-
gonistes de l’activitat “abraça la diferència” amb l’objectiu de treba-
llar el reconeixement i el respecte de la diversitat ètnica i cultural, se-
xual, afectiva i de gènere. El resultat de les seves reflexions, en forma 
d’intervenció artística, es podrà contemplar a la plaça de la Porxada 
fins a les 19 hores. A més, Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau 
serà escenari de dues exposicions: d’una banda, “I tu, balles amb vio-
lència?”, a càrrec dels infants del Centre Obert de Ponent i, de l’altra, 
“The Backway, de l’Àfrica a Europa per la porta del darrere”. Trobareu 
més informació a la pàgina 9 i a www.granollers.cat/can-jonch.
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REPORTATGE

Un any més la Fira de l’Ascensió, ja en 
la 69a edició, s’ofereix com una gran 
aparador per a empreses de productes i 
serveis que volen impulsar el seu nego-
ci. Com és habitual, el parc Firal, amb 
30.000 m2, acollirà diferents sectors 
com el motor, el comerç, el turisme 
i l’oci, la indústria, l’agricultura i la 
ramaderia... secundats per propostes 
d’oci familiar com la 15a. Mostra Gas-
tronòmica i la 13a. Fira Jugar x Jugar.

El món del vi, protagonista

La novetat més important dins de la 
carpa multisectorial és un espai dedicat 
al vi i a l’enoturisme que comptarà amb 
la presència de diverses DO: Empordà, 
Alella i las Bodegas Enate de Somon-
tano. Es podran degustar copes de vi, 
amb tiquets similars als de la Mostra 
Gastronòmica, i també comprar vi i 
experiències d’enoturisme. A més tro-
barem més oferta turística de la mà de 
la Diputació de Lleida i Top rural, espai 
web per trobar cases rurals a Catalu-
nya, entre d’altres.

El comerç local, ben representat

També dins de la carpa multisectorial 
estarà representat el potent sector co-
mercial de Granollers. L’Espai Comerç 
de Dalt, oferirà diverses activitats com 
l’espai Tastem l’EcoGra, amb exposi-
tors singulars del món de l’ecologia i 
l’alternativa de la Fira EcoGra; també 
es podran visitar les botigues asso-
ciades a Comerç de Dalt en realitat 
virtual, i la campanya Gent de Dalt amb 
exposicions i entrevistes als comerços 
associats. També hi haurà presència 
de l’Associació de Comerciants del Rec 
al Roc. A més, també tindrà una carpa 
de 300 m2 el Mercat de Creadors de 
l’Ascensió, on s’hi podrà trobar moda 
per a adults i infants, joieria d’autora 
i decoració de disseny, provinents de 
petits creadors i tallers emergents de 
la mateixa ciutat de Granollers i de la 
resta de comarca. La cosmètica natural 
de Fitocosmética del Montseny, amb 
origen a Sant Celoni, la roba infantil 

de El Hombre Sapo, de Santa Maria de 
Palautordera, o els articles de regal de 
La Vida en un Kit de la Garriga en són 
alguns exemples. Aquestes propostes 
es complementaran amb il·lustracions, 
joies d’autora, joguets infantils i d’altres 
objectes sorprenents. Aquest Mercat, 
amb 36 expositors, el promou Eventos 
Increíbles. Aquesta agència organitza, 
entre d’altres, la Llotja del Disseny, que 
té lloc un dissabte al mes a la Porxada, 
i de DFactory, la Fàbrica dels Regals, 
que se celebra cada Nadal a Roca Um-
bert Fàbrica de les Arts.

Pintada en directe a l’estand  
municipal

L’estand municipal, situat a la carpa 
multisectorial, portarà per títol El mer-
cat del dijous, mil·lenari i ben viu i tin-
drà aquest any una novetat. Comptarà 
amb tres murals que Ivan Floro anirà 
pintant durant els dies de la Fira, des 
del mateix dijous dia 30 de maig i que 
versaran sobre el mercat del dijous. 
Floro ja havia participat a la Mostra 
d’Art Urbà de l’any passat que organitza 
Roca Umbert on va pintar, juntament 
amb Mohamed l’Ghacham, la façana de 
la Impremta Municipal i, en solitari, la 

de la Nau B1. 
L’automoció tornarà a ser present a 
la fira, amb vehicles nous, de km 0 i 
d’ocasió, de les principals marques del 
mercat. Com és tradicional hi haurà un 
espai agrícola i ramader que, com a no-
vetat, incorporarà enguany activitats del 
Parc de les Olors del Serrat, de Santa 
Eulàlia de Ronçana. A més, divendres 
dia 31, es farà una jornada tècnica a 
Can Muntanyola sobre compostatge 
en sistema de llit-compost en vaquí de 
llet, organtizada per l’IRTA, organisme 
adscrit al  Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb 
la col·laboració de Ramaders de Vaquí i 
l’Ajuntament de Granollers.

15a. Mostra Gastronòmica

En aquesta edició, organitzada pel Gre-
mi d’Hostaleria del Vallès Oriental, hi 
participen nou restaurants: Os Galegos, 
SanFrancisco, Sant Miquel Gastronò-
mic, Ostrya, Il Capriccio Italiano, El 19, 
Il Cenacolo, Yögos i el mateix Gremi 
d’Hostaleria. La Mostra presenta dues 
novetats importants: cada restaurant 
oferirà un plat de 3 euros, el preu més 
econòmic de l’oferta; a més els coberts, 
plats, tovallons i gots que es faran ser-

L’espai del vi i l’enoturisme, principal 
novetat de la Fira de l’Ascensió
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Horaris Fira de l’Ascensió
Dijous, de 17 h a 21 h

Divendres, dissabte i diumenge, 
de 10 h a 21 h

Horaris Mostra Gastronòmica
Dijous, de 19 h a 23.30 h

Divendres i dissabte, de 12.30 h a 16 h i 
de 19.30 h a 23.30 h

Diumenge, de 12.30 h a 16 h

vir seran de bioplàstic.

13a. Fira Jugar x Jugar

Com sempre, la intenció d’aquesta fira 
és fer conèixer els millors jocs d’ara i 
de sempre a granollerins i granolleri-
nes, amb l’ajut dels voluntaris i volun-
tàries de l’associació benèfica Ayudar 
Jugando, que proposen a cada visitant 
el joc que més pot agradar de la seva 
enorme ludoteca. La novetat més des-
tacada d’aquesta edició es la possibi-
litat de participar en jocs matemàtics, 
per a totes les edats, a càrrec d’ABEAM 
(Associació de Barcelona per a l’Estudi 
i l’Aprenentatge de les Matemàtiques) 
que ocuparan la carpa de Campionats 
de Jugar x Jugar, divendres 31 de maig, 
a partir de les 15 hores. És la primera 
vegada que aquest grup participa al 
Jugar x Jugar. Com és habitual hi haurà 
el campionat de Catan, i els tornejos de 
Circus Maximus en 3D, Victus i Car-
cassone per parelles. A més, durant 
els dies de la fira, hi haurà un racó 
amb prototips de jocs de taula d’autors 
novells.

Exhibició pictòrica espectacular

Una altra de les activitats destacades, 
a la carpa de campionats de Jugar x 
Jugar (divendres 31 de maig, a partir de 
les 10 h), serà l’execució d’una obra en 
directe per part de la jove artista Irene 
Baon, madrilenya afincada a Barcelona, 
amb la tècnica pròpia del “figurative 
drip painting”, que consisteix en movi-
ments controlats en què el pinzell no 
toca cap suport, alhora que dona forma 
a la pintura. Serà una obra que vista de 

prop semblarà una peça abstracta però 
si ens allunyem emergeix una figura 
realista. Aquest acte l’organitza Pam de 
Sis i Granollers Mercat. 

Activitats diverses a l’entorn del 
Parc Firal

Dins del Parc firal tenen lloc diverses 
activitats, de divendres a diumenge com 
campionat de minifutbol, pista d’steeps, 
estació de segways, taller de bombolles, 
ponis, etc. A més, destaquen diferents 
sessions de l’Escape Room (sessions 
a les 10 h, 12 h, 14 h i 16 h, de diven-
dres a diumenge) amb la temàtica del 
gos Smoky, un heroi de la 2a. Guerra 
Mundial. És una activitat que es fa a 
l’aire lliure i que organitza el Grup de 
Recerca i Rescat Caní de Granollers i 
que, evidentment, s’ha de fer amb un 
gos, que forma part de l’equip i que ell 
mateix ha de resoldre una de les proves 
més importants. L’activitat, que té un 
preu de 5 euros, està pensada per entre 
2 i 6 persones, a banda del gos i cal 

reservar prèviament a gruprescatcani@
gmail.com o al telèfon 699 129 083.

Vine a la Fira amb bus gratuït

Com cada any l’Ajuntament posa a dis-
posició un servei d’autobusos gratuïts 
per fer el desplaçament fins al Parc 
Firal, divendres 31 de maig i i dissabte 
1 i diumenge 2 de juny, entre les 17 
i les 21 h. La freqüència de pas serà 
cada deu minuts i l’inici del recorregut 
és a la plaça de la Constitució, passant 
pels carrers de Roger de Flor i de Lluís 
Companys, fins a la rotonda del carrer 
Camp de les Moreres amb el passeig 
Fluvial.
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La infermera Carme Climent López 
(Granollers, 1951) serà l’encarregada 
de pronunciar el pregó de la 69a Fira i 
Festes de l’Ascensió, el dimarts 28 de 
maig a la Sala Tarafa (19.30 h). Fins allà 
arribarà acompanyada dels gegants 
grossos, l’Esteve i la Plàcida, en una 
cercavila que sortirà de la Porxada a les 
7 de la tarda. 
La pregonera explicarà la seva tra-
jectòria vital i professional a la nostra 
ciutat i compartirà els seus records 
d’infantesa sobre la fira. 
Climent, que va començar a treballar 
venent fruita a la Porxada i al mercat de 
Sant Carles, inicia el 1971 la trajectòria 
sanitària al CAP Vallès com a auxiliar 
d’infermeria. Va estudiar infermeria a la 
Universitat de Barcelona i ha treballat 
d’infermera d’atenció primària a Grano-
llers i als hospitals de la Vall d’Hebron 
i de Mollet. També ha fet gestió a l’ICS 
i de professora a l’Escola d’Infermeria 
(UB). Actualment fa de voluntària edu-
cativa als tallers de suport a la criança 
de l’escola bressol municipal Tortuga.

Fem un llibre i actuacions de 
La Principal de la Bisbal
Divendres de l’Ascensió és el dia que 
nens i nenes fan un llibre, un llibre 
gegant i col·lectiu amb l’ajut de la 
seva imaginació i dels il·lustradors i 
il·lustradores que hi posen les imatges. 
A partir de les 10.30 h, la Porxada tor-
narà a ser un oasi de creació, gràcies a 
aquesta arrelada activitat del Casal del 
Mestre i la Llibreria La Gralla, amb la 
col·laboració de l’institut C. Bellera.
A la tarda, arriba el tradicional triplet 

de La Principal de la Bisbal: sardanes a 
la plaça de l’Església (17.30 h), concert 
(19.30 h) i ball (22 h) a la Porxada (si 
plogués, aquestes activitats canviarien 
d’escenari, podeu consultar-ho a: 
www.granollers.cat/ascensio). 
A mitja tarda (18 h), els Amics dels 
Gegants i Capgrossos han volgut recu-
perar enguany l’antic passacarrers de 
l’Ascensió i desfilaran des de la plaça 
de la Caserna fins a la Porxada. El dia 
festiu es tancarà amb un sopar i ball 
amb Dj proposat pels Xics (Jardins de 
Lluís Companys, el Parquet, 23.30 h).   

Castells, havaneres, diada dels Dia-
bles i dansa tradicional catalana

Diumenge d’Ascensió la Porxada (11.30 
h) s’omplirà de castells i castellers 

vinguts de la comarca, amb les colles 
de Mollet, Caldes de Montbui i Parets, 
convidats pels amfitrions, els Xics de 
Granollers. 
La capvuitada de la festa la protago-
nitzaran el dissabte 8 de juny, d’una 
banda, els Diables, amb la celebració 
de 5a diada amb colles arribades de 
Montornès, Molins de Rei, Esplugues 
i la Selva del Camp (16 h, plaça de la 
Corona); i l’Esbart Dansaire, de l’altra, 
amb l’organització d’una nova edició de 
l’Ascensió en dansa, amb les actuacions 
dels esbarts de Ribes de Freser i  Bar-
celona (18.30 h, Porxada). 

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: imatges de 
l’Ascensió 2018. Acte de l’Ascensió en dansa, 
Fem un llibre, cercavila dels gegants just abans 
del pregó i sardanes. 
A sobre: la infermera Carme Climent és 
l’encarregada aquest any de fer el pregó, 
dimarts 28 de maig a les 19.30 h a la sala Tarafa. 

El pregó de Carme Climent inaugurarà 
el programa festiu de l’Ascensió 2019 
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Una Passada amb molta música: 
“Ressons, de la contemplació a l’acció”

Amb el suport de

Organitza 

Diumenge 26 de maig

 11 h. Itinerari “Granollers, ciutat 
bombardejada”

 Visita guiada a alguns dels indrets 
bombardejats de la ciutat. En-
trada al refugi de la pl. Maluquer 
i Salvador i itinerari guiat fins 
a Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau. Inici del recorregut: 
Museu de Granollers. Preu: 4 € 
per persona. Places limitades. Cal 
fer reserva prèvia al Museu. Més 
informació:  
Tel. 93 842 68 41

Dimecres 29 de maig

 De 9.30 a 19 h. Pl. de la Porxada. 
Abraça la diferència, activitat amb 
centres educatius de Granollers. 
Organitza: Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau

Divendres 31 de maig

 9 h. Cementiri de Granollers. 
Acte memorial del 81è aniversari 
del bombardeig de Granollers i 
d’homenatge a les víctimes. 

Portes obertes als refugis de la  
pl. Maluquer i Salvador i l’Ajuntament

 Divendres 31 de maig, de 18 a 20 h
 Dissabte 1 de juny, d’11 a 13 h i de 

18 a 20 h
 Diumenge 2 de juny d’11 a 13 h

Diumenge 2 de juny

 11 h. Sortida des de Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau.  
Caminada fins al Bosc de la Pau. 
Micro obert per a tothom que 
vulgui llegir textos i poemes  
vinculats a la memòria històrica i 
a la defensa dels drets humans. 

Exposicions a Can Jonch.  
Centre de Cultura per la Pau

 Del 22 de maig a l’11 de juny.
 “The Backway, de l’Àfrica a  

Europa per la porta del darrere”,  
a càrrec de Ruido Photo

 Del 24 de maig al 21 de juny
 “I tu, balles amb violència?”,  

a càrrec del grup d’infants del 
Centre Obert de Ponent

Commemoració 
del 81è. aniversari 
del bombardeig de 
31 de maig de 1938

Aquest any se’n compleixen 20 del nou 
format de la Passada de l’Ascensió. 
L’any 2000, s’impulsava i naixia un 
nou concepte de desfilada, enfocada a 
mostrar la cultura i el folklore popular i 
tradicional. Així, granollerins i vallesans 
han pogut contemplar des d’aleshores 
elements singulars, sorprenents i 
majestuosos, arribats d’arreu, com 
la Moma del Corpus de València, els 
capgrossos de Saragossa o els contor-
sionsites bascos de la Shakti Olaizola, 
passant pels titelles del Betlem de 
Tirisiti d’Alcoi, per citar-ne alguns. 
Han estat, en total, 200 els grups que 
han desfilat emmarcats en les diferents 
temàtiques que ha tingut la Passada. 
La música n’ha estat sovint l’eix ver-
tebrador i aquest any ho tornarà a 
ser, sota l’explícit títol Ressons. De la 
contemplació a l’acció. 

Així doncs, dissabte, 1 de juny, entre 6 i 
8 del vespre, vuit formacions musicals 
desfilaran des de la plaça de la Corona  
i faran actuacions simultànies a la pl. 
Maluquer i Salvador, c. Marià Mas-
pons, cantonada carrers Portalet / Nou 
i places de l’Església, Folch i Torres, 
Caserna i de l’Oli. El final de les actua-
cions tindrà lloc a la Porxada, amb les 
formacions Sound de Secà, Mckensy’s 
Clan Band, Les Enfants, Sidral Brass 
Band, Taraf Goulamas, Acousteel Gang, 
Karl Tuba i Zampone Brass Band.
A la nit, Always Drinking Marching Band 
oferirà Una passada de concert (23.30 h, 
plaça de la Porxada). 
D’altra banda, la mostra fotogràfica 
“Aparadors de foto” recupera imatges 
de la passada des del 2000 fins ara. Es 
podran contemplar als comerços del 
Rec al Roc del 18 de maig al 2 de juny.

De dalt a baix: Zampone 
Brass, Sidral Brass Band 
i Sound de Secà. 
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2
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa 
Aquest curs es repeteix el 16 i 30 de maig
Granollers Mercat

3
9.30 a 13.30 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació
La fórmula de les 5 vitamines per a l’èxit 
professional i personal
Granollers Mercat

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria. Forma-
ció bonificada de 15 hores
Eines avançades d’Excel 
Conèix el programa Excel i millora la productivi-
tat i la qualitat de la feina del dia a dia
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9.30 a 13.30 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació bonificada de 16 hores
Finançament del creixement de la PIME
Entendre les eines d’anàlisi i les vies per 
emprendre noves inversions estratègiques i 
operatives
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

6
9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació bonificada de 30 hores
Gestió eficient de personal: nòmines i 
contractes 
Amplia els coneixements en matèria laboral 
abordant temes administratius i jurídic laborals
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

7
9 a 14 h. Empresa i emprenedoria. Forma-
ció bonificada de 10 hores
Condueix amb èxit equips de producció, 
magatzem, manteniment
Millora les habilitats de les encarregades 
d’equips de producció, manteniment i magatzem
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

15.30 a 19.30 h. Empresa i emprenedoria. 
Workshop de 7 hores
Digital Storytelling
Com vendre el teu projecte a través de la teva 
història
Lloc: Roca Umbert
Organitza: Granollers Mercat

8
9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació bonificada de 10 hores
Back office comercial: gestió,  
comunicació i tècniques de venda
Control de la gestió del temps, la comunicació 
interna i amb els clients
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i  
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació
Com guanyar diners: models de negoci 
a Internet
Granollers Mercat

9 a 14 h. Empresa. Jornada
Qualitat de subministrament energètic en 
polígons industrials
Lloc: Av. Europa, 2 UEI-CERCLEM
Organitza: Granollers Mercat

13
9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació bonificada de 15 hores
Excel per a experts: domina les macros
Automatització de processos amb MACROS. 
Inserció de Controls ActiveX
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

14
9.30 a 13.30 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació
Com fomentar les habilitats comercials
Granollers Mercat

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació bonificada de 20 hores
Treu el màxim rendiment del  
departament de compres 
Analitzar en quin punt es troba el nostre  
departament de compres per definir quins són 
els passos a fer per millorar
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

20
10 a 14 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació
Utilització simple i eficient del certificat 
digital, signatura electrònica i facturació 
electrònica a l’empresa
Granollers Mercat

21
15.30 a 19.30 h. Empresa i emprenedoria. 
Workshop de 7 hores
Taller d’Instagram per a promoure el 
meu negoci 
Lloc: Roca Umbert
Organitza: Granollers Mercat

22
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capitalit-
zació de l’atur
Granollers Mercat

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació de 10 hores
Màrqueting i vendes per empreses que 
comencen
Granollers Mercat

23
9 a 14 hores. Empresa i emprenedoria. 
Formació bonificada de 15 hores
Tècniques de comunicació i venda per 
telèfon
Estudiar cada una de les etapes d’una trucada 
de venda i com hem d’organitzar el treball
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

29
9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.  
Formació bonificada de 10 hores
Els horaris com a factor de competitivitat
Millora l’organització del temps dels equips de 
treball per assolir empreses més competitives i 
productives
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

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

Maig 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, 3

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans! Es repeteix a les 18.30 h. 
Tots els divendres de mes

19 h Cinema Edison
Projecctió en VOSE de Maya
Es repeteix dg. 5 a les 18 h

21 h Llevant Teatre
Teatre Nebraska. Es repeteix ds. 4 en el 
mateix horari i dg. 5 a les 19 h

DISSABTE, 4

17 h Plaça de la Porxada
Festa d’aniversari Federació 
d’Associacions de Veïns

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa Set of sets

DIUMENGE, 5

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visites guiades "Tu investigues". Es 
repeteix a les 12 h, 1r i 2n diumenge

DIMARTS, 7

10 h Centre Cívic Palou
Taller de cuina. Es repeteix cada dt.

17 h CNLVO
Partides de scrabble en català tots els 
dimarts en el mateix horari

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “El budisme com a sabidu-
ría i compassió”

20 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa Tots Dansen. Es repeteix dc. 8, dj. 
9 i dv. 10 en el mateix horari

20 h Cinema Edison 
Projecció en VOSE El gran dictador

DIMECRES, 8

17 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta. Es repe-
teix cada dimecres

L’Any Brossa a les escoles
Cercant al diccionari vam trobar que la paraula brossam significa gran 
quantitat de brossa. Només escrivint Brossam amb majúscula es crea 
una paraula nova. Un joc de paraules a la manera de Joan Brossa que 
ens dona un mot ideal per anomenar un projecte que involucra un gran 
nombre d’escoles i equipaments culturals de Granollers. L’objectiu 
és commemorar l’Any Brossa per difondre l’obra i la personalitat de 
l’artista i poeta en el centenari del seu naixement. Així neix Brossam! 
com una proposta lúdica, poètica i creativa a partir d’una idea de l’artista 
Bàrbara Partegàs. Un taller que surt d’una caixa i que ha convidat els 
nens i nenes de 4rt i 5è de primària a crear poemes objecte tot jugant.
El projecte compta amb la participació de les escoles Pereanton, L’Estel, 
Educem, Salvador Llobet, Mestres Montaña, Granullarius, Ferrer i Guàr-
dia, Ponent i Montserrat Montero. Entre els mesos de febrer i març els 
nens i nenes de 4t i 5è de primària, acompanyats dels alumnes del ba-
txillerat artístic de l’institut Celestí Bellera, han treballat la vida i l’obra 
de l’artista abans de fer les seves composicions. Durant el mes de maig 
les obres es podran veure en diferents equipaments de la ciutat: a la 
Biblioteca Can Pedrals, a la Biblioteca Roca Umbert, al Cinema Edison, 
a l’Espai d’Arts de Roca Umbert, al Museu de Granollers, al Museu de 
Ciències Naturals-La Tela i al Teatre Auditori. Aquest treball, impulsat 
per l’Ajuntament de Granollers i l’Associació Cultural de Granollers, sor-
geix de la idea de fer una activitat paral·lela als concerts de la Cantània.
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17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller. Descripció de correspondència. 
Es repeteix cada dimecres 

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Novel·la

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Clàssics al dia

20.30 h Cinema Edison
Projecció de Return Mount Kennedy

DIJOUS, 9

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Conversa en anglès. Library Talksl

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Prs. Llibre Merda a la punta dels dits

19.30 h Museu de Granollers
Taller dels Vergós amb Joan Yeguas

DIVENDRES, 10

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
 Club de lectura. L'illa del mai més

18 h Espai Tranquil de Barbany
Presentació Una puerta hacia la luz

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Llibrepensadors

18.30 h Centre Cívic Can Bassa
Viu la primavera! Showcooking

19 h Cinema Edison
Projecció en VOSE Una cuestión de ge-
nero. Es repeteix dg. 12 a les 18 h

DISSABTE, 11

10 h Fàbrica de les Arts
Taller “La musicalitat del cos”

10 h Espai d’Arts
Workshop d’inicia’t al web scraping 

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda, amb Duna Vilà

18 h L’Adoberia
Música per a famílies

21 h Plaça de la Porxada
Ballada oberta de Country

22.30 h Casino de Granollers 
Festa country

DIUMENGE, 12

18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera La bohème, de Puccini

Els projectes Cantània i Tots Dansen, 
al Teatre Auditori
Tots Dansen, el projecte que apropa el llenguatge del moviment als jo-
ves es presenta a l’escenari del Teatre Auditori de Granollers els propers 
7, 8, 9 i 10 de maig. 
El coreògraf brasiler Joao Costa Silva signa la coreografia d’enguany del 
projecte Tots Dansen sota el títol “Vibrar el tiempo”. Una proposta que 
dona veu als joves, promou i afavoreix la cohesió, la integració i el treball 
en equip a través del llenguatge del moviment i la dansa contemporània. 
El Teatre Auditori de Granollers i l’Associació Cultural acullen, un any 
més a Granollers, aquest el projecte, nascut l’any 2012 al Mercat de 
les Flors de Barcelona, amb el suport del Consorci Transversal Xarxa 
d’Activitats Cultural i adreçat a instituts d’ensenyament secundari. 
Si a principis de mes els joves pugen a l’escenari per ballar, a finals de 
maig els infants pugen a cantar. 
4.530 alumnes participen a la Cantània dedicada al poeta Joan Brossa 
amb A de Brossa, la 19a edició de Cantània comptarà amb un total de 102 
escoles participants de 37 municipis que interpretaran, en 17 funcions, 
del 31 de maig al 9 de juny, una cantata dedicada al poeta Joan Brossa 
i que, com a novetat, compta amb la col·laboració de la Fundació Joan 
Brossa, no només per documentar la cantata, sinó pel treball que s’està 
duent a terme en l’àmbit de les arts plàstiques i la llengua als diferents 
centres educatius del Vallès Oriental. 
La composició musical va a càrrec d’Eduard Iniesta, la dramatúrgia de 
Marta Gil, la direcció escènica d’Ignasi Tomàs i la mateixa Marta Gil, i 
la direcció musical de Josep Prats, Elisenda Carrasco, Oliol Castanyer i 
Montserrat Meneses. 
Més informació: www.escenagran.cat
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18 h Casino de Granollers
Ball social amb Duo Txic To Txic

DIMARTS, 14

11 h Can Jonch
Identifica fotografies antigues amb 
l'Arxiu Municipal. Es repeteix dl. 27

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte amb Santi Rovira

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Els microplàstics”

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club Poesia. Escampant els versos

DIMECRES, 15

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte amb Gina Clotet

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda amb Sherezade

17.30 h Centre Cívic Jaume Oller
Viu la primavera! Concert amb 
Carles Belda

20 h Museu de Granollers
Ponència “La cacera de bruixes al 
Vallès (1619)”

20.30 h Cinema Edison
Projecció de This mountain life

DIJOUS, 16

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
 Club de lectura La família Melops 

18 h Can Jonch
Xerrada “Idees d’ahir i d’avui per edu-
car persones més lliures. Perspectiva 
feminista i coeducació”

18 h Cinema Edison
Projecció de Cachada

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Els Umpa Lumpes

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre La Coquessa

19.30 h Espai d’Arts
Conversa entre artistes

DIVENDRES, 17

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura La Vall dels Mumin

17.30 h Centre Cívic Can Gili
DiverDivendres Sandvitxos originals 

Nova edició 
del concurs 
Sobrepantalles
L’Ajuntament de Granollers 
organitza un any més el concurs 
de vídeos SOBREPANTALLES 
amb l’objectiu de sensibilitzar i 
implicar adolescents i joves en 
l’ús responsable de les TIC i en 
la cerca d’unes relacions res-
pectuoses, equitatives i iguali-
tàries, a partir de l’ús de les TIC 
com a mitjà de creació i difusió. 
Es proposa a nois i noies d’entre 
12 i 18 anys de Granollers i co-
marca que reflexionin sobre una 
temàtica a través de l’elaboració 
d’un curtmetratge d’una durada 
màxima de 90 segons. Aquesta 
edició té com a tema central 
les agressions a les diversitats 
afectives i sexuals a les xarxes 
socials.
Els participants poden fer-ho de 
forma individual o en grup i han 
de presentar els curtmetratges 
sota un pseudònim. Els curts 
han de ser originals, inèdits i no 
premiats en altres certàmens o 
edicions anteriors. Les propos-
tes competiran en dues catego-
ries d’edat (de 12 a 15 anys i de 
16 a 18 anys) amb tres premis 
cadascuna (primer, segon i 
tercer).
El termini de presentació dels 
treballs comença el 2 de maig i 
acaba el 16 de maig.

La Nit dels 
Museus a 
Granollers
Una de les activitats principals 
de la celebració del Dia Interna-
cional dels Museus és la Nit dels 
Museus, una iniciativa del Con-
sell d’Europa que arriba a la seva 
tretzena edició i que enguany 
se celebra la nit del dissabte 18 
de maig. Granollers se suma a 
aquesta iniciativa amb activitats 
als dos museus de la ciutat. 
Així, el Museu de Granollers 
proposa una visita singular a 
l’exposició Retorn a Granollers 
del retaule de sant Esteve, amb 
la narració de Cinta Moreno, ac-
triu, i la participació musical del 
cor Plèiade de la Societat Coral 
Amics de la Unió. Es farà a les 22 
h i és una activitat gratuïta.
I el Museu de Ciències Naturals 
de Granollers proposa per al ma-
teix dissabte 18 de maig a les 19 
h una sessió de planetari per a 
adults i infants majors de 9 anys 
que ens permetrà fer la volta al 
món en 40 minuts. Ens mostra-
ran estrelles i constel·lacions 
invisibles des de casa nostra, 
el sorprenent moviment del cel 
sobre altres horitzons, el Sol de 
mitjanit, la Lluna cap per avall...  
Per aquesta activitat cal fer ins-
cripció prèvia al museu. El preu 
és de 3 € per als adults i d’1 € 
per a menors de 12 anys.
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18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada "Gestió del malestar”

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Andana 9 i 3/4

19 h Cinema Edison
Projecció en VOSE Gracias a Dios. 
Es repeteix dg. 19 a les 18 h

DISSABTE, 18

11 h Biblioteca Can Pedrals
Little chef. Taller de cuina en anglès 

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, 
també ds.25 a les 16.45 h i 17.30 h

17.30 h Can Trullàs, pl. de l’Església i 
pl. Folch i Torres 
Concurs [És] Música 2019

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de micro-fanzines(+ 5 anys)

18 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre Tricicle. Es repeteix a les 21 h

19 h Museu Ciències Naturals
Planetari La volta al món en 40 min. 
Es repeteix ds. 25 a les 18.15 h

21 h Llevant Teatre 
Teatre Madame Marie, per Frederic 
Roda. Es repeteix dg. 19 a les 19 h

22 h Roca Umbert
Ballada de swing

22 h Museu de Granollers
La Nit dels Museus i els Vergós

22.30 h Casino de Granollers 
Festa sevillanes

DIUMENGE, 19

10 h Centre Cívic Nord- AV l’Hostal
Botifarrada i torneig de Palitrocs

11 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Vida microscòpica”

17 h Teatre Auditori de Granollers
M. Clàssica. Colors de la primavera

18 h Parròquia de Sant Esteve
Cor i orgue In vocibus est gratia

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Duo Tucan 

Dansa i fotografies a Roca Umbert
L’11 de maig, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h, es farà el taller La musicalitat 
del cos a càrrec d’Isabel López, guanyadora de la convocatòria de movi-
ment de Roca Umbert. El taller explora les infinites possibilitats del cos 
en acció i la seva relació directe amb la música i l’espai. 

El 9 de maig, a les 20 h, s’inaugurarà l’exposició Mnemòsyne 2.0 de 
l’artista Pilar Rosado. Un projecte seleccionat a la convocatòria de resi-
dències. L’exposició pretén acostar l’art i la tecnologia. Es podrà visitar 
fins al 9 de juny. 
Més informació a www.rocaumbert.com.
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19 h Teatre Auditori de Granollers
Música Rozalén

DILLUNS, 20

19 h Biblioteca Can Pedrals  
Club de lectura Llegir el teatre

DIMARTS, 21

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Asteroide B612

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura jove Errata

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Del pactisme al prcés”

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Descobrint clàssics

19 h Cinema Edison
Projecctió de Superlópez

DIMECRES, 22

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda amb Anna Farrés

20.30 h Cinema Edison
Projecció de Chaining dreams peaks

DIJOUS, 23

17.30 h  Punt Comarcal VO
Xerrada“Què ens aporta la músca?”

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Jocs en anglès

18 h Cinema Edison
Projecció d’Operació Globus

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “Les claus de 
l’autoconeixement”, amb Xavier Guix

DIVENDRES, 24

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada "Alimentació conscient"

19 h Cinema Edison
Projecctió en VOSE Dobles vidas.
Es repeteix dg. 26 a les 18 h 

DISSABTE, 25

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda amb Montse Dulcet

11 h Plaça Jaume- AV Lledoner 
VII Arrossada popular i expo. canina

12 h Plaça de la Porxada
Feria de Abril. Ball i botifarrada

12 h Cinema Edison
Petit Edison La rata pirata (+ 3 anys)

18 h Plaça de l’Església
Urban Arts Market

23 h Casino de Granollers
Festa de salsa i bachata

DIUMENGE, 26

11 h Museu de Granollers
Itinerari. Granollers bombardejada

11 h Espai d’Arts
Taller familiar “Mirada profunda”

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Bruixes i princeses en 
la menor

18 h Casino de Granollers
Ball social, amb Choffers

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. El viatge del destí

DILLUNS, 27

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Literatura i arts

DIMARTS, 28

18 h Cinema Edison
Projecció Amb un somriure, la revolta

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “La sarsuela”
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica

DIMECRES, 29

9.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Català fàcil

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time Contes en anglès

DIVENDRES, 31

20 h Teatre Auditori de Granollers
Música A de Brossa

EXPOSICIONS

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

MUSEU DE GRANOLLERS 
“Afinitats. Sobre les coleccions del 
Museu de Granollers” Expo permanent
”Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de sant Esteve” Fins 22 de març de 2020
”No em va fer Joan Brossa. 
Cabosanroque” Del 4 d’abril al 5 de maig 
“Agustí Centelles. Una coronica 
fotogràfica. Anys 30“
Des del 16 de maig
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Tu investigues!“ Exposició permanent 
“Fonts del Montseny“ 
Del 8 de març al 12 de maig

CENTRE CÍVIC CAN BASSA
“Treu-li suc a la teva sexualitat“
Del 3 al 15 de maig

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
“Els invents que van venir de la lluna“
Del 2 al 11 de maig

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“Un món en que el gènere no definirà 
els nostres somnis“
Del 6 al 11 de maig
“Sardines molt il·lustres“
Del 13 al 26 de maig

ESPAI D’ARTS ROCA UMBERT
“Mnemòsyne 2.0“
Del 9 de maig al 9 de juny 

LLIBRERIA LA GRALLA 
“BCN“
Del 10 de maig al 21 de juny

ESPAI TRANQUIL DE BARBANY
“Aquarel·les d’aquí i d’allà“, de Felipe 
Garcia Gutiérrez 
Del 29 d’abril al 30 de maig

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL
“I tu balles amb violència?“
Del 9 al 23 de maig

ZNT
“Theme Parck 66“
Del 6 d’abril a l’11 de maig de 2019

CENTRE DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA DEL VO
“El malbaratament alimentari“
De l’1 al 30 de maig






