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Granollers incrementa 

gradualment la recollida 
de matèria orgànica
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Més d’1MEUR de subvenció FEDER per a 

projectes de bioenergia i promoció del turisme 
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Granollers participa en un projecte de recerca 
col·lectiva sobre l’accés a l’habitatge

Josep Cuní, Gemma Nierga i Ricard Ustrell 
protagonistes al MAC dels 20 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 

La Porxada un dijous de mercat. Fotografia: Xavi Solanas

Carme Climent

> Ha treballat 40 anys en 
la sanitat pública com a 
infermera en càrrecs de 
responsabilitat

> Defineix la infermeria com 
un “art” que combina la 
ciència amb saber donar la 
mà al pacient

> El seu pregó ha inaugurat 
la Fira i Festes de 
l’Ascensió 2019

ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

 

Ajuntament de           Granollers

EL GRANOLLERS 
DE 1979

DEL 6 DE JUNY AL 2 D’AGOST DE 2019
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. PLAÇA DE LA PORXADA, 6 

Plaça de Josep Maluquer i Salvador, 1979. Fotografia i fons de 
Pere Cornellas / Arxiu Municipal de Granollers
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Aquest estiu 
farà 75 anys que 
es va fundar el 
Club Balonma-
no Granollers. 
Per celebrar 
l’efemèride, a 
partir d’aquest 
mes de juny 
i durant la temporada vinent, el club ha 
organitzat diferents actes. Els primers, els dies 
7 i 8 de juny. Divendres 7, a les 20.30 h el Palau 
d’Esports acollirà un partit que enfrontarà 
exjugadors del club encara en actiu, que estan 
jugant en altres països, contra el Fraikin BM 
Granollers. L’entrada és gratuïta si es passa 
prèviament per les oficines del club.
Dissabte dia 8, al Casino de Granollers, a partir 
de les 11.30 h, hi haurà taules rodones de 
periodistes i entrenadors que posaran en comú 
què ha significat el club per a Granollers i per 
l’handbol estatal. Per molts anys!

UN DELS PRIMERS PARTITS 
D’HANDBOL QUE ES VA DISPUTAR 

A GRANOLLERS, EN LA MODALI-
TAT A ONZE JUGADORS (1944)

D’ESQUERRA A DRETA:
DRETS: SOBREVIA, RAGA, TURA, 

CABRERA, IBÀÑEZ, GASSET, 
CLUSELLAS, MARTÍNEZ, ARENAS I 
RIBAS. AJUPITS: MURTRA, VACCA, 

BARBANY, J. CANAL, F. CANAL, 
MARIANO PÉREZ. COL·LECCIÓ 

ESTEVE FERRER / AMGR

75

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA 
Dissabte 1 de juny. Matí. Carrer d’Esteve Terrades

FIRA DEL DISC
Dissabte 1 i divendres 7 de juny. Tot el dia. Pl. Perpinyà

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 1 i 15 de juny.Tot el dia. Plaça de les Olles 

FIRA D’ARTESANS
Divendres 7, 21 i 28 de juny. Tot el dia. Pl. de la Corona

FESTIVAL DEL MOTOR DE GRANOLLERS
Dissabte 8 de juny. De 9 a 20 h. Parc Firal

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 8 de juny
De 10 a 21 h. Del c. Sant Roc fins a la pl. de la Caserna
De 10 a 21 h. C. Travesseres, Corró i Santa Elisabet 

ACTIVITAT DEL MOTOR GP
Dissabte 8 de juny
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h. Pl. Maluquer 

FIRA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA I COOPERATIVISME
Dissabte 8 de juny. Tot el dia. Plaça de l’Església

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 8 de juny. De 9 a 21 h. C. d’Anselm Clavé, 40

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 8 i 22 de juny
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 9 i 23 de juny
Matí. C. de Rafael de Casanova, pg. del parc de Ponent

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 15 de juny. De 10.30 a 20.30 h. Pl. Porxada

ABAC-GRA
Dissabte 15 i 22 de juny
Dissabte 29 de juny, també Fira Tot a 1 €
De 9 a 14 h. Parc Firal 

ACTIVITAT DEL MOTOR GP
Dissabte 15 de juny
De 10 a 20.30 h. C. Anselm Clavé (davant Museu)
De 10 a 21 h. C. Sant Roc fins a la pl. de la Caserna

EXPOSICIÓ DE MOTOS ANTIGUES
Dissabte 15 de juny
De 10 a 21 h. Del c. Sant Roc a la pl. de la Caserna

ENCANTS SOLIDARIS.Associació Protectora Vilanimal
Dissabte 15, 22 i 29 de juny.Tot el dia. Plaça de Perpinyà 

FIRA DE LES GOLFES. ROBA I TRASTOS VELLS
Dissabte 22 de juny
Tot el dia. Plaça de la Porxada

El mercat del dissabte (pl. Corona), el de Can Bassa i 
els Encants Solidaris de l’Assemblea d’Aturats (pl. Can 
Trullàs) se celebren cada dissabte: 1, 8, 15, 22 i 29. 

Granollers convoca el millor 
handbol base internacional
Un mes després de la finalització del torneig Coaliment adreçat a 
nens i nenes en edat escolar, el Club Balonmano Granollers segueix 
treballant amb l’handbol base, en aquest cas amb la 21a. edició de la 
Granollers Cup. Més de 300 equips de 15 països diferents participen 
en el que està considerat un dels tornejos d’handbol de formació 
més importants d’Europa.Tothom és convidat a seguir la cerimònia 
d’obertura (dimecres 26 de juny, a la pl. Porxada, 20 h) i des de dijous 
27 fins a diumenge 30, els partits de les diferents categories, des 
d’aleví fins a júnior, a diversos pavellons i equipaments de Granollers.
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REPORTATGE

Granollers incrementa gradualment la 
recollida de matèria orgànica

El 2018 la ciutadania de Granollers va 
recollir selectivament el 32,71 % dels 
residus, gairebé 4 punts per sobre 
del 2017 (29,02 %). Aquest resultat 
es deu, principalment, a l’increment 
de la recollida orgànica (restes de 
menjar i vegetals) que l’any 2018 va 
augmentar un 18,8 % respecte el 
2017. Els tres darrers mesos de 2019 
la tendència continua sent positiva: 
febrer, 24,58 %; març, 45,88 % i abril, 
37,86 %, quant als mateixos mesos 
de l’any passat. El repte és seguir 
incrementant la quantitat i la qualitat 
del que es recull, per convertir de nou 
els residus en primeres matèries.

La recollida de matèria orgànica, prop de la 
meitat dels residus que produïm, està augmen-
tant de manera gradual a Granollers. Aquest 
fet es produeix en un moment de recuperació 
del consum i, per extensió, d’increment de la 
generació de residus.
Les bones xifres de recollida de matèria orgà-
nica es deuen a diverses causes: la substitució 
de contenidors més petits pels que ara són al 
carrer amb capacitat per a 2.200 litres; una 
major consciència ambiental; una millor gestió 
dels residus del mercat del dijous i del mercat 
municipal de Sant Carles i més visites i inspec-
cions municipals a grans generadors de matèria 
orgànica com establiments de fruites i verdures, 
supermercats, restaurants, etc.

Durant aquest curs esco-
lar tres centres educatius, 
l’institut Cumella i les escoles 
Salvador Espriu i Salvador 
Llobet, s’han implicat en un 
projecte per transformar la 
matèria orgànica dels men-
jadors escolars en adob. La 
iniciativa va resultar premiada 
per la Red de Ciudades por 
el Clima com a bona pràctica 
local

El mercat del dijous té actualment 75 parades 
de fruita i de verdura sobre un total d’unes 400 
parades. Cada dijous es recullen separadament 
al voltant d’1,7 tones de matèria orgànica, gaire-
bé 6,8 tones mesuals. Aquestes i també les que 
diposita la ciutadania en el contenidor marró es 
transporten fins a la planta de digestió anaerò-
bica i compostatge de Granollers, gestionada pel 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental. Allà es tracten els residus orgànics i 
se n’obté biogàs, per a la producció d’energia 
elèctrica, i compost o adob orgànic.

Els impropis. Barrejar el que no toca

L’Agència Catalana de Residus pren mostres 
de la matèria orgànica recollida a Granollers 
diverses vegades a l’any. Allà es detalla quins 
residus s’han barrejat amb l’orgànica que no hi 
haurien de ser, són els anomenats impropis. 
D’aquesta anàlisi es conclou que els impropis 
de Granollers van ser del 12,82 %, l’any 2018. 
Els errors habituals que es comenten a l’hora de 
llençar residus a l’orgànica són posar-hi men-
jar en mal estat envasat o en safates; bolquers 
(que han d’anar al contenidor gris, el del rebuig); 
càpsules de cafè; ampolles de plàstic amb líquid 
a dins (s’hauria de buidar el líquid i posar-les al 
contenidor groc), etc.
Quan més impropis té la bossa d’escombraries 
més diners cobra el Consorci de Residus a 

L’Agència de Residus de Ca-
talunya ha subvencionat dife-
rents actuacions a Granollers 
com el projecte liderat per 
l’institut Cumella per mostrar 
el cicle de la vida de la matè-
ria orgànica i les enquestes 
a les famílies per articular 
propostes per incrementar-ne 
la recollida
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l’Ajuntament per tractar-los, fet que repercuteix 
en el rebut que paguem entre tots.

Aprofitar les restes de menjadors escolars

Val la pena explicar una iniciativa pedagògica 
lligada a la transformació de la matèria orgàni-
ca que han portat a terme alumnes de l’institut 
Cumella. El projecte consistia a processar en 
una màquina els residus orgànics dels menja-
dors de les escoles Salvador Espriu i Salvador 
Llobet. Dins d’aquesta màquina es reduïa la 
humitat per accelerar el procés de compostatge. 
Un cop per setmana buidaven el producte de 
la màquina i l’afegien a una pila de compostat-
ge, on mesuraven la temperatura, la humitat i 
l’aireació. El resultat ha estat un compost per 
poder fer servir en horts escolars als municipi.
D’altra banda, amb l’objectiu d’articular una 
proposta per facilitar una major recollida de 
l’orgànica, en els últims mesos alumnes de 4t 
i 6è de primària han dut a casa un qüestionari, 
alhora que també s’han fet les enquestes al 
carrer. Entre les més de 400 respostes destaca 
que alguns residus generen dubtes sobre si 
es poden o no llençar a l’orgànica. A més, tot 
i que el 67 % sap que es fa adob de l’orgànica, 
un 25 % assegura que ningú l’hi ha explicat. El 
48 % dels enquestats pensa que qui no recicla 
l’orgànica és per mandra o comoditat. Un 56 % 
creu que separar l’orgànica és important per 
aprofitar-lo com a adob, energia i per revalo-
ritzar el residu. Per afavorir la separació de 
l’orgànica un 39 % reclama campanyes informa-
tives, mentre que un 31 % creu que cal apropar 
els contenidors i donar cubells i bosses. Si bé 
la tendència de recollida de matèria orgànica 
va a l’alça la quantitat de matèria orgànica que 
recuperem és lluny del 55 % que demanen els 
objectius europeus inclosos en el programa de 
gestió de residus municipals a Catalunya.

Les 2170 tones reciclades l’any passat es van 
convertir en biogàs per fer electricitat i en adob

A Granollers es van reciclar l’any passat 
2.170 tones de matèria orgànica.
D’aquests residus s’ha obtingut:

• Biogàs, combustible amb el qual 
s’ha generat 347.620,80 kWh 
d’electricitat anuals que s’injecten a 
la xarxa. La venda d’aquesta energia 
elèctrica ha generat al voltant de 
40.000 euros/any. 

• Compost. De l’orgànica que 
l’Ajuntament va portar a la planta de 
digestió anaeròbica i de compostat-
ge es van obtenir 217 tones de com-
post, que es fa servir per als horts 
urbans, l’agricultura i la jardineria.

Reciclar aquesta quantitat d’orgànica va 
evitar emetre a l’atmosfera l’equivalent 
al CO2 de 116.811 arbres/any.

La recollida de 
matèria orgànica 

es va iniciar al 
1994 al barri de 
les Tres Torres 

i es va estendre 
a tota la ciutat 

a finals de l’any 
2002

Saps tot el que pots 
generar amb la teva 
orgànica?

Visita gratuïta a la planta de compostatge  
de Granollers
Coneix com es transformen els residus  
orgànics que recicles
Dissabtes 8 i 15 de juny, al matí.  
Inscripció prèvia al telèfon 93 860 32 06 i a  
mediambientespaisverds@granollers.cat.  
Places limitades
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ACTUALITAT

Del 17 al 21 de juny, Setmana de l’Energia
dedicada a l’apoderament energètic del ciutadà

A principis de l’any 2008 es col·locava als carrers de Gra-
nollers un nou mobiliari que a hores d’ara ja està del tot 
integrat al paisatge urbà: les minideixalleries. Es feia a 
través d’un conveni amb l’empresa Blipvert que permetia 
col·locar vuit punts d’aquest servei gratuït de recollida de 
residus reciclables, com ara piles, cartutxos d’impressora 
o discos compactes. 
Al llarg d’onze anys, s’ha passat de 8 a 21 minideixalle-
ries distribuïdes per tota la ciutat, que han reciclat 20.000 
quilos de petits residus d’ús domèstic de pes escàs, però 
altament contaminants. Pensem que una pila de botó, per 
exemple, només pesa un gram, si bé el mercuri que conté 
podria arribar a contaminar 600.000 litres d’aigua. 
Les minideixalleries urbanes consoliden l’aposta pel reci-
clatge i transformen els petits residus en recursos per a la 
ciutat. Obertes les 24 hores del dia dels 365
dies de l’any, són un element dinàmic i sostenible, actuen 
com a suport de comunicació exterior i fomenten la solida-
ritat, la cultura i el comerç local.

Les minideixalleries urbanes han recollit 20.000 quilos 
de petits residus, objectes de poc pes, però molt contaminants

Del 17 al 21 de juny se celebra la Setmana de 
l’Energia, coincidint amb la Setmana Europea 
de l’Energia Sostenible. Aquest any, el cen-
tre d’interès és l’apoderament energètic de la 
ciutadania i com podem fomentar la participació 
en l’àmbit de l’energia. Amb aquest objectiu, 
s’organitzaran actuacions i activitats al voltant 
de l’eficiència energètica, les energies renova-
bles i el nou rol que juga la ciutadania en aquest 
àmbit. 

A més de la presència a la Fira de l’Ascensió, en 
un punt d’informació energètica i en la propos-
ta lúdica i formativa “Enginys ekopoètiks”, el 
14 de juny el Gra serà escenari d’una activitat 
tipus escape room pensada, sobretot, per a la 
gent jove: “Sea rise level room”. Aprofitant la 
popularitat d’aquest joc, es proposa als parti-
cipants que, seguint la mateixa metodologia, 
aconsegueixin escapar d’una habitació en un 
temps determinat després de superar un seguit 
de proves. La història subjacent és que l’espai 
és a punt d’inundar-se per culpa dels efectes 
accelerats del canvi climàtic i la pujada del ni-
vell del mar. Els interessats us podeu apuntar a: 
mediambientespaisverds@granollers.cat
D’altra banda, organitzat per Granollers Mercat,  
l’Institut Català d’Energia i el clúster d’energia 
eficient de Catalunya, aquest any s’està cele-
brant a Can Muntanyola el 4t cicle tècnic “Ener-
gia a la indústria” per promocionar l’eficiència 
energètica, les fonts de renovables i millorar la 
competitivitat dels polígons industrials. 
La segona jornada del cicle, el 27 de juny, abor-
darà els beneficis del manteniment industrial en 
l’eficiència energètica. 
Més info, www.canmuntanyola.cat 

A les minideixalleries podeu dipositar piles i bateries, bom-
betes, cartutxos d’impressora, discos compactes CD i DVD, 
i RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics) de petit 
format. Les minideixalleries, a més, van adaptant les bo-
ques d’entrada als nous residus que puguin anar sorgint. 
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Avança la instal·lació de les rampes 
mecàniques al carrer Carles Riba
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Les obres d’instal·lació de rampes mecàniques 
al carrer de Carles Riba segueixen progressant. 
Ja s’ha iniciat el tram de 110 m de longitud que 
afecta la cruïlla dels carrers Olivar-Brasil fins al 

La plaça situada entre els carrers de Llevant i Josep 
Pinyol ha estrenat nou disseny. L’espai ha incorporat 
paviment de colors terrosos i ocres en lloc de la sorra que 
hi havia. A la cantonada interior, on hi havia els cinemes 
Oscar, s’ha eixamplat la vorera i s’ha creat un espai per 
estar-s’hi entre els arbres, al voltant de la font existent. 
S’han ampliat els escocells dels arbres existents i se 
n’han plantat tres de nous. La il·luminació és més eficient 
gràcies a les làmpades led que s’hi han posat. Els bancs 
s’han reubicat i se n’han col·locat de nous, de material 
100 % reciclats, al costat de les jardineres. La inversió ha 
estat de 135.371,44 euros IVA inclòs.

Remodelada la plaça entre els  
carrers Llevant i Josep Pinyol

carrer de Veneçuela, amb una durada prevista 
dels treballs de quatre mesos. 
Aquest tram consta de dos segments: el 
primer, des del carrer de l’Olivar i Brasil a 
l’accés al parc de Puig de les Forques (rampa 
de 25,62 m); i el segon, des de l’accés al parc 
fins al carrer Veneçuela (rampa de 61,96 m).
La rampa mecànica continuarà situant-se al 
costat nord del carrer, pujant a mà esquerra. 
La instal·lació de la rampa, a tocar del muret 
que suporta el talús del parc del Puig de les 
Forques i del Centre Vallès, comportarà el 
desplaçament d’aquest dos metres cap endins 
del talús. D’aquesta manera, no es reduirà 
l’amplada actual de la vorera. 
A causa de les obres d’aquest tram només es 
podrà circular pel carrer de Carles Riba de 
baixada, des del carrer de Veneçuela, per la 
qual cosa els vehicles que vulguin anar en di-
recció a la plaça de la Font Verda es desviaran 
pels carrer Brasil i Josep Carner.

El carrer de Pompeu Fabra 
s’obrirà fins al carrer de Sant Josep 
per als vianants 

Aquest mes de maig han començat les obres d’obertura 
del carrer de Pompeu Fabra fins al carrer de Sant 
Josep. Els treballs s’allargaran unes cinc setmanes i 
els portarà a terme l’empresa constructora Prycsa, per 
un import de 39.738,24 euros, IVA inclòs.
Les obres consisteixen en l’enderroc dels murs dels 
carrers Pompeu Fabra i Sant Josep, la construcció d’un 
nou tancament perimetral de separació amb la resi-
dència de les Filles de Sant Josep, l’adequació del 
paviment i la instal·lació d’enllumenat públic. 
L’obertura del carrer serà només per a vianants.
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Més d’1MEUR de subvenció FEDER per a 
projectes de bioenergia i promoció del turisme 
industrial de Roca Umbert

La UVic-UCC 
presenta la 
6a edició del 
MBA que 
s’oferirà a 
Granollers

L’Ajuntament de Granollers ha estat l’únic de la 
comarca que ha captat subvencions per a inver-
sions en la darrera convocatòria del FEDER, tant 
en l’eix 4 (afavorir el pas a una economia baixa 
en carboni en tots els sectors) com en l’eix 6 
(conservar i protegir el medi ambient i promou-
re l’eficiència de recursos), per un import total 
d’1.352.674 €.

Projecte de Bionergia

La construcció de les xarxes de calor de bio-
massa permetran substituir les antigues 
calderes de gas natural per calderes de biomas-
sa. Les calderes seran d’última generació i el 
màxim d’eficients.
Els projectes singulars de xarxes de calor per 
biomassa són una oportunitat per contribuir als 
objectius de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle, establerts pel Pla d’Energia 

i Canvi Climàtic de Catalunya en l’horitzó 2020 i 
el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia de Granollers 
per al 2030.
S’ha obtingut el cofinançament FEDER, de 
544.940 € per la construcció de la xarxa de 
calor per biomassa per subministrar energia 
tèrmica a set equipaments públics: Impremta 
/ Taller d’Artistes, Centre de Cultura Popular i 
Tradicional La Troca, escola Ferrer i Guàrdia, 
Pistes municipals d’atletisme, pavelló municipal 
El Parquet, pavelló municipal El Tub i institut 
Carles Vallbona.
La previsió d’execució és a partir de la data 
d’atorgament del FEDER i fins al 31 de des-
embre de 2020. El cost d’aquest projecte és 
de 1.207.829 €, les emissions de GEH que 
s’evitarien serien de 134,4 Tn CO2 eq i l’estalvi 
econòmic estimat de 28.042 euros/any.

Projecte de turisme industrial

El projecte turístic integrat a Roca Umbert ha 
obtingut el cofinançament FEDER amb una 
subvenció de 807.734 €. Es tracta de la reha-
bilitació patrimonial d’elements singulars: el 
Refrescador, les antigues passarel·les entre 
naus, enllumenat ornamental de la xemeneia 
de Roca Umbert i 4 xemeneies més del nucli 
antic de Granollers – que permetran crear un 
itinerari específic que partirà de Roca Umbert. 
Aquest projecte també preveu la museïtzació de 
la Tèrmica. Tot l’espai es concep com un centre 
d’interpretació a l’aire lliure, proporcionant al 
visitant una visita immersiva en tant que l’espai 
ha mantingut la seva estructura original. Les 
actuacions van des de la senyalització o la crea-
ció d’una audioguia, entre d’altres.

El curs 2019-2020 la UVic-UCC obrirà nova-
ment un grup del Màster en Administració i 
Direcció d’Empreses a Granollers. D’aquesta 
manera, el programa s’acosta al teixit em-
presarial del Vallès Oriental, on la seu UGra-
nollers es va posicionant com un centre de 
formació contínua per a tot tipus d’empreses i 
institucions. Amb aquesta 6a edició es con-
solida una oferta formativa que ofereix als 
professionals provinents d’àrees funcionals 
(finances, comercialització, enginyeria…) la 
possibilitat d’obtenir un coneixement integral 
de l’empresa. S’imparteix la metodologia 

pràctica i interactiva del business case (anàlisi 
de casos) i que ofereix un cos de professors 
referents, amb àmplia experiència en la pràc-
tica de les matèries que imparteixen.
Per tal de donar a conèixer aquest màster 
s’han programat classes magistrals a càrrec 
de destacades personalitats acadèmiques del 
món dels negocis i les finances. Martí Saballs, 
professor del Màster MBA de la UVic-UCC, 
impartirà el proper 14 de juny la classe oberta 
“L’Entorn Econòmic Internacional” a Can Mun-
tanyola. És una sessió oberta al públic perquè 
els interessats en aquesta formació puguin 
conèixer l’MBA de primera mà.
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Granollers participa en un 
projecte de recerca col·lectiva 
sobre l’accés a l’habitatge

Usuaris i professionals de les biblioteques de 
Granollers i investigadors del grup de recerca 
OpenSystems de la Universitat de Barcelona 
han impulsat un projecte de ciència ciutadana 
que vol conèixer diversos aspectes relacionats 
amb l’accés a l’habitatge. 
El projecte titulat «Jocs per l’Habitatge», té 
com a objectiu fer participar la ciutadania a la 
recerca de solucions a problemàtiques locals, 
concep la biblioteca com un hub comunitari i 
situa les bibliotecàries com a facilitadores de la 
generació d’un nou coneixement que respon a 
una preocupació compartida pels habitants del 
municipi.
El projecte forma part del programa Biblio-
Lab, de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona, i compta amb la 
col·laboració dels ajuntaments participants. 
Granollers ha estat un dels tres municipis 
escollits per al projecte juntament amb Olesa 
de Montserrat i Barcelona i s’hi ha creat un 
grup motor obert format per unes 45 persones, 
usuàries de les biblioteques i diversos represen-
tants del teixit social.
Aquest és un projecte del tot inèdit a escala 
mundial que proposa una altra manera de fer 
recerca que sigui participada i que respongui 
directament a preocupacions socials. 

La ciutadania pot participar a «Jocs per 
l’habitatge» el 7 de juny

A Granollers, divendres 7 de juny, a la plaça de 
Maluquer i Salvador, de 10 a 20 h, s’instal·larà 
una plataforma digital interactiva per obtenir 
dades i opinions relacionades amb l’habitage, 
a través de la participació ciutadana. Els parti-
cipants jugaran entre ells i prendran decisions 
individuals i col·lectives i se’ls preguntarà sobre 
les seves vivències relacionades amb l’accés 
a l’habitatge. Els resultats del joc aportaran 
noves dades científiques, que s’interpretaran 
de manera col·lectiva, amb la participació dels 
grups motors de cada municipi i dels científics. 
El resultat donarà lloc a noves propostes per a 
la millora de l’accés a l’habitatge per part de la 
ciutadania, basades en les diferents realitats lo-
cals. Aquests resultats i les propostes quedaran 
recollides en un informe obert, amb llicència 
Creative Commons, que es podrà consultar des 
d’un repositori d’accés lliure a partir del mes de 
juliol.

Un projecte de 
ciència ciutadana 

arriba a les 
biblioteques de 

Granollers

Oberta la 2a convocatòria de 
beques per portar a terme 
projectes innovadors a 
Granollers

El programa Agents Innovadors s’adreça a 
persones menors de 30 anys, de Granollers, 
perquè desenvolupin projectes innovadors 
per a la ciutat. La durada de la beca és de 
nou mesos, de l’1 d’octubre de 2019 al 30 de 
juny de 2020.

Hi ha 7 beques disponibles per a joves amb 
grau universitari o grau superior FPII, que no 
hagin gaudit d’aquest tipus de beca anterior-
ment.

Què cal presentar?
Un projecte sobre alguna d’aquestes cinc 
línies de treball:
- El futur dels sectors de la mobilitat a 
Granollers: potenciar la mobilitat sostenible, 
innovadora i autònoma
- Indústries culturals i/o audiovisuals
- Noves fórmules i necessitats d’habitatge
- Reptes i noves solucions en els àmbits de 
la sostenibilitat
- Innovació i emprenedoria social per res-
pondre a les noves necessitats de la societat

Termini de sol·licitud: fins divendres 28 de 
juny de 2019
Més informació i tramitació: 
www.granollers.cat
Telèfon: 93 842 68 58

Tens menys de 30 anys i ets de 
Granollers? 
Tens un projecte innovador que 
t’agradaria desenvolupar?

AGENTS INNOVADORS 2019
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El Consell d’Infants exposa les propostes 
per a les festes del Carnaval

El Consell d’Infants és un òrgan de participació 
format per una vintena de nens i nenes de 5è i 
6è de les 16 escoles de Granollers, que tenen 
l’encàrrec de reflexionar i debatre a l’entorn de 
qüestions que els afecten com a ciutadans i ciu-
tadanes, i fer-hi les seves aportacions, tenint en 
compte la perspectiva que els dona la seva edat. 
A l’audiència amb l’alcalde els nens i nenes han 
explicat el resultat de seu treball i han presentat  
les propostes de futur a l’entorn del Carnaval.

Nou edicte de Carnaval

Els nens i nenes, després de detectar que al-
guns centres educatius només es disfressen el 
divendres per celebrar el Carnaval, han propo-
sat que l’any vinent ells siguin els protagonistes 
del vídeo promocional de l’edicte. Els infants 
han acordat les obligacions que recollirà l’edicte 

de Carnaval del 2020. El dilluns tocarà vestir-
se amb el pijama; el dimarts s’haurà de dur la 
cara i el cabell ben decorat; el dimecres serà 
el dia de vestir-se sense cap sentit; el dijous es 
portarà un vestit de gala; i el divendres tothom 
es podrà disfressar com vulgui.
Les reunions del Consell dels Infants, dinamit-
zades des del servei d’Educació, també hi ha 
col·laborat Júlia Doménech, representant gra-
nollerina al Consell Nacional d’Infants i Adoles-
cents de Catalunya (CNIAC).

El Consell dels Infants està format per:

- Amanda García de l’escola Mestres Montaña
- Arnau Brugués i Oriol Corbera del col·legi 

L’Estel
- Àlex Parés de l’escola Granullarius
- Abril Puigdomènech i Pau Pueyo de l’escola 

Cervetó
- Saibo Ceesay de l’escola Joan Solans
- Júlia Cendre i Itziar Rodríguez de l’escola 

Ferrer i Guàrdia
- Iker Palmerola i Joel Aranda de l’escola 
   Lledoner
- Yaiza Mérida i Salma Azarkan de l’escola Turó 

de Can Gili
- Sergi Clapera del Col·legi Jardí
- Laura Salas de l’Escola Pia
- Emma Agraz i Ainara Puig de l’escola Educem
- Paula Abril de l’escola Salvador Espriu
- Adonis Ayala i Ainhoa Crespo de l’escola 
   Ponent
- Jofre Dalmases i Aitana Moreno de l’escola 

Pereanton
- Rita Pla de l’escola Anna Mogas
- Ana Cano de l’escola Salvador Llobet

Cursos de català 
Curs 2018-2019

Inscripcions
Del 25 al 27 de juny. De 10 h a 13 h

Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
C. de Prat de la Riba, 84, 1a planta. Granollers 
Tel. 93 879 41 30. a/e: granollers@cpnl.cat www.cpnl.cat
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Pots mirar sense jutjar?, treball artístic i 
participatiu contra l’estigma
Pots mirar sense jutjar? és un treball artístic i participatiu que forma part 
de les accions del Pla Local Antiestigma. La fotògrafa Beatriz Burgos ha 
retratat 9 persones que s’han ofert com a voluntàries per posar imatge 
a aquesta campanya. Burgos les ha fotografiat en un estudi des d’una 
mirada íntima i els ha proposat que mostrin l’estat emocional que més ha 
marcat els darrers anys de la seva vida. 
El resultat d’aquestes sessions fotogràfiques s’ha transformat, de la mà 
del dissenyador Roger Vergés, en un tòtem de 4 cares que mostrarà no 
només els retrats sinó també missatges com la dada de l’OMS que indica 
que 1 de cada 4 persones viu o viurà un problema de salut mental al llarg 
de la seva vida. Aquest projecte té com a finalitat generar consciència 
social, estimular el pensament crític i afavorir una nova mirada allunyada 
d’estereotips sobre els problemes de salut mental.
La presentació del projecte es farà el divendres 14 de juny a les 17 h a 
la plaça de Maluquer i Salvador, l’espai on s’instal·larà per primer cop 
aquest tòtem i on s’hi estarà fins al 24 de juny. Després està previst que la 
campanya recorri diferents espais de la ciutat i també els instituts.

Pla Local Antiestigma

Granollers és un municipi en lluita contra l’estigma i és una de les pri-
meres poblacions que ha aprovat un Pla Local Antiestigma (PLA). Aquest 
Pla té com a objectiu canviar actituds i comportaments en relació a les 
persones que tenen un problema de salut mental, reduir els nivells de 
discriminació i millorar els indicadors d’inclusió social relacionats amb 
els problemes de salut mental.

CFA VALLÈS
Centre de formació de persones adultes

PÚBLIC i GRATUÏT

Matrícula per al curs 2019-2020 
Procés d’orientació: del 3 al 14 de juny 

Preinscripció: del 18 al 25 de juny
Centre Vallès. Carrer Veneçuela, 86. Granollers

Cal portar una foto de carnet, fotocòpia del DNI i de la targeta sanitària 

Matrícula: del 2 al 9 de setembre 
Més informació: www.cfavalles.org - tel. 93 849 98 88

Departament dʼEducació
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Josep Cuní, Gemma Nierga i Ricard Ustrell 
seran a la 20a edició del Mercat Audiovisual de 
Catalunya (MAC) que se celebrarà el proper 12 
de juny a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Hi 
seran amb l’objectiu de donar la visió profes-
sional sobre els nous escenaris audiovisuals. 
Josep Cuní i Ricard Ustrell, periodistes de dues 
generacions diferents, conversaran amb la tam-
bé periodista Gemma Nierga per explicar com el 
seu treball quotidià es veu afectat per l’escenari 
digital i com encaren la comunicació en aquest 
nou panorama.
Aquesta és una de les més de 30 sessions, 
activitats i tallers que ha preparat el Mercat 
Audiovisual de Catalunya en aquesta edició 
d’aniversari. Com s’ha fet en les dues darreres 
dècades, el certamen també posarà el focus 
en la proximitat i en el futur del sector. Un dels 
temes d’actualitat que es tractarà serà la proli-
feració de les deep fakes. En una sessió con-
duïda per Josep Maria Ganyet, diversos experts 
debatran sobre el gir que han fet les fake news 
a partir als avenços tecnològics en el camp de 
la intel·ligència artificial. És així com es creen 
comunicacions molt més difícils de desmentir 
que les fake news.
També s’ha preparat una sessió sobre com 
“Comunicar amb perspectiva de gènere”. A 
través de les veus de les periodistes Gemma 
Ruiz, Núria Balada, Elvira Altés i Arantza Diez es 
donaran pautes sobre què poden fer els mitjans 
de proximitat per evitar reproduir els estereotips 
i com contribuir a fer més visibles les dones, les 
seves veus, realitats i punts de vista.
Si ens centrem en proximitat, el MAC ha prepa-

rat una sessió amb representats dels diferents 
parcs audiovisuals i centres de producció del te-
rritori per marcar una línia per treballar plegats 
fora de potent focus barceloní. També hi haurà 
diferents sessions per donar eines als mitjans 
locals i comarcals per ser més competitius i 
professionals com la que parlarà sobre estratè-
gies de màrqueting de guerrilla amb el gurú del 
màrqueting online Pedro Rojas.

Hologrames, realitat virtual i presència 
internacional a Fira MAC

Més de 30 empreses col·laboraran en l’òrbita 
del MAC, 15 de les quals seran presents a la 
Nau Dents de Serra mostrant els seus produc-
tes i serveis.
L’empresa granollerina SensationALL hi serà 
per mostrar el contingut de realitat virtual que 
desenvolupa. Tots els participants podran provar 
les experiències a través d’unes ulleres de rea-
litat virtual.
Crambo portarà al MAC un projector 
d’hologrames, l’última tendència en el món de 
la publicitat i Grip Art exposarà el càmera car 
TYR, una innovadora grua mòbil que és única a 
tot l’estat.
Marques reconegudes internacionalment com 
JVC-Kenwood i dues empreses de Bèlgica i Ho-
landa seran a una fira més que consolidada. 
L’organització del MAC va a càrrec de 
l’Ajuntament de Granollers, la Diputació de Bar-
celona, a través de la Xarxa Audiovisual Local, i 
la Generalitat de Catalunya.
Les inscripcions per participar al MAC dels 20 
anys estan obertes de manera gratuïta a la web 
www.audiovisualmac.cat.

Josep Cuní, Gemma Nierga i Ricard Ustrell, 
protagonistes al MAC dels 20 anys

Les sèries del moment, presents al MAC
La ficció serà present, un any més, al MAC, guionistes de sèries d’èxit 
com Núria Parera, coordinadora de guió de “Les de l’hoquei” (TV3), 
Iván Mercadé, showrunner de “Benvinguts a la família” (TV3 i Netflix) 
i coordinador de guió de “Sé quién eres” (Tele5) conversaran amb 
Carmen Abarca, presidenta de GAC i guionista de sèries com “Com si 
fos ahir” (TV3) sobre com treballar un guió televisiu d’èxit i la influèn-
cia de les platafomes de sèries en els guionistes. Seguint el fil de la 
narrativa transmèdia iniciat ja fa 7 anys, enguany es convocarà la 7a 
edició del Concurs de Projectes Transmèdia GAC-MAC i es farà un 
taller sobre aquest àmbit. Durant el MAC es convocarà la 2a edició 
del Premi MAC-Fantàstik Granollers.
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Josep Mayoral i Antigas guanya novament les eleccions municipals, 
revalida la majoria absoluta i obté un regidor més que a les darreres 
municipals, amb 11.974 vots (43,11 %). El Partit Socialista de Catalunya 
ha estat el partit més votat i aconsegueix 14 regidors, seguit d’Esquerra 
Republicana, que amb 4.206 vots (15,14 %) es converteix en la segona for-
ça de Granollers i obté 4 regidors, n’augmenta un. La tercera força, amb 
3.600 vots, és per Junts per Granollers amb 4 regidors. La quarta força, 
Ciutadans, obté 2 regidors, amb 2.538 vots (9,14 %) i Primàries entra amb 
una regidora a l’Ajuntament amb 1.477 vots. La participació en aquestes 
eleccions municipals ha estat del 63,41 %, 27.849 electors han emès 
el seu vot d’un cens electoral de 43.917 persones, 7,65 punts per sobre 
respecte a fa 4 anys. El proper dissabte 15 de juny, a les 12 h es celebra 
el ple de constitució del nou consistori.

El consistori queda format per 14 regidors i 
regidores del PSC; 4 d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; 4 de Junts per Granollers; 
2 de Ciutadans; 1 de Primàries.

Josep Mayoral revalida la majoria absoluta

Partit Total de vots Percentatge

Partit dels Socialistes de Catalunya-CP (PSC-CP) 11.974 43,11 %

Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM) 4.206 15,14 %

Junts per Granollers (JUNTS) 3.600 12,96 %

Ciutadans - Partido de la Ciudadania (C’s) 2.538 9,14 %

Granollers per la independència-Primàries Cat. (PRIMÀRIES) 1.477 5,32 %

Crida per Granollers-CUP-Alternativa municipalista (CG-CUP-AMU) 1.331 4,79 %

Podemos (PODEMOS) 838 3,02 %

Partido Popular/ Partit Popular (PP) 832 3,00 %

Granollers en comú-En comú guanyem (GEC-ECG) 713 2,57 %

Vots en Blanc (BLANCS) 156 0,56 %

Som! Granollers (SOM) 63 0,23 %

Partit "Família i Vida" (PFiV) 47 0,17 %

Total vots: 27.775 100 %

Resultats per partits en el municipi

Llista de candidats escollits

1. Josep Mayoral Antigas (PSC-CP)

2. Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP)

3. Núria Maynou Hernández (ERC)

4. Álvaro Ferrer Vecilla (PSC-CP)

5. Àlex Sastre i Prieto (JUNTS)

6. Andrea Canelo Matito (PSC-CP)

7. Enrique Meseguer Casas (C’s)

8. Francesc Arolas Pou (PSC-CP)

9. Pau Llobet Roura (ERC-AM)

10. Mònica Oliveres i Guixer (PSC-CP) 

11. Laura Sabatés i Ortega (JUNTS)

12. Jordi Terrades Santacreu (PSC-CP) 

13. Gemma Giménez Torres (PSC-CP) 

14. Mònica Ribell Bachs (PRIMÀRIES)

15. Lorena Torró Garrido (ERC-AM)

16. Rudy Benza Alegria (PSC-CP)

17. Juan Manuel de Vargas Delgado (C’s)

18. Josep Maria Noguera i Amiel (JUNTS) 

19. Maria Villegas Rueda (PSC-CP)

20. Juan Manuel Segovia Ramos (PSC-CP)

21. Enric Gisbert Tomàs (ERC-AM)

22. Maria Mar Sánchez Martínez (PSC-CP)

23. Albert Camps Giró (PSC-CP)

24. Amanda Ramos i Gallego (JUNTS)

25. Pietat Sanjuan Trujillo (PSC-CP)

El diumenge 26 de maig s’han celebrat les elec-
cions municipals i les europees. El partit guan-
yador a Granollers a les Eleccions al Parlament 
Europeu ha estat Junts per Catalunya, amb 7.649 
vots (27,77 % ), seguit del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya, amb 7.154 vots (25,97 %). La 
tercera força ha estat Esquerra Republicana de 
Catalunya, amb 5.539 vots (20,11 %), seguida 

de Ciutadans, amb 5.539 vots; Unides podem 
canviar Europa, amb 2.077 vots, Partit Popular, 
amb 1.164 vots i VOX, amb 460 vots.
El cens d’aquestes eleccions europees a Gra-
nollers ha estat de 43.873 electors; dels quals 
27.607 han exercit el seu dret a vot (62,92 %). 
S’ha augmentat la participació respecte les 
darreres europees en 13,46 punts.

Junts per 
Catalunya 
guanya les 
eleccions 
europees a 
Granollers
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4
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria
Posada en marxa de l’empresa.
Gestió bàsica fiscal, laboral i mercantil 
que un emprenedor ha de conèixer 
abans d’obrir un negoci
Granollers Mercat

5
9 a 14 h. Formació bonificada de 15 h
Power BI: Gestiona les dades 
Aprèn a utilitzar les eines Power BI per 
l’anàlisi de dades des de qualsevol dis-
positiu amb connexió a Internet utilitzant 
únicament un navegador web
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

6
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i  
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

11
9 a 14h. Formació bonificada de 10 h
Gestió documental en comerç exte-
rior preparant el 2020
Actualització de la gestió documental 
amb la unificació de normes internacio-
nals i el recent Codi Duaner de la Unió 
(CAU)
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

12
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria
Presenta els teus impostos per Inter-
net i estalvia temps i diners
Granollers Mercat

18 a 20 h. Jornada. Empresa i  
emprenedoria
Taula rodona: Factors d’èxit en pro-
jectes d’innovació digital local
Trobada de la comunitat digital 
Etsdigital.cat al MAC Audiovisual
Granollers Mercat

13
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

14
9 a 14 h. Formació bonificada de 15 h
Entrena’t per ser un bon comunica-
dor
Millora les teves habilitats comunicatives 
escrites i orals
Cambra de Comerç - Delegació Granollers 

9 a 14 h. Formació bonificada de 15 h
Presenting with impact: influence 
your clients, colleagues and boss
Improving our ability to persuade an 
audience through effective presentations
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

18
9.30 a 14 h. Workshop
Empresa i emprenedoria
Taller d’innovació amb Design thin-
king
Lloc: Viver d’empreses de Roca Umbert
Organitza: Granollers Mercat

19
9 a 14 h. Formació
Empresa i emprenedoria
Eines creatives per construir una 
marca poderosa
Granollers Mercat

9.30 a 12.30 h. Jornada. Empresa
Oportunitats de negoci amb Portugal
Granollers Mercat & Boil BCN Internacional S.L.

20
9 a 15 h. Formació bonificada de 15 h
Gestió i control del manteniment 
industrial
Proporcionar els conceptes i fonaments 
bàsics de les diferents eines de gestió i 
control del manteniment industrial
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

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

26
9 a 15 h. Formació bonificada de 10 h
Incoterms 2010 avançats
La negociació
Conèixer amb profunditat els incoterms 
2010 i la seva aplicació pràctica
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

27
9 a 14 h. Jornada
Empresa i emprenedoria
4t. Cicle tècnic d’energia a la indús-
tria
Beneficis del Manteniment industrial en el 
consum energètic
Granollers Mercat

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

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

Juny 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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A partir del 17 de juny Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts inicia la programació d’estiu Obert X 
Vacances amb més activitats obertes a tots els 
públics i també d’específiques per als profes-
sionals del sector. S’adequen els espais, amb 
una zona de gandules on els assistents podran 
gaudir de les activitats a la fresca. La progra-
mació musical estarà protagonitzada per Judit 
Neddermann, que presentarà el seu darrer disc 
Nua el dijous 4 de juliol. A continuació, el dijous 
11 de juliol, Joan Miquel Oliver presentarà 
Elektra; i el darrer concert serà el dijous 18 de 
juliol amb Cesk Freixas, que vindrà a celebrar 
els seus quinze anys de trajectòria artística amb 
un nou disc sota el braç, Festa Major. Una de 
les novetats de la programació són els diàlegs, 
pensats com una conversa entre dos artistes 
o creadors de diferents àmbits. Per una banda 
es reflexionarà sobre el procés d’escriure per 
a diferents mitjans, serà dimecres 3 de juliol 
amb l’escriptora Sílvia Soler conversant amb el 
músic David Carabén (Mishima); i el 10 de juliol 
amb la cineasta i guionista Mar Coll i el drama-
turg Jordi Oriol. Aquests dos diàlegs estaran 

La Fura dels 
Baus, Judit 

Neddermann, 
Joan Miquel 

Oliver, David 
Carabén, Sílvia 

Soler són alguns 
dels noms 

destacats de la 
programació 
d’estiu de la 

fàbrica 

conduïts pel poeta i periodista Esteve Plantada. 
També hi haurà els diàlegs d’arts visuals, amb 
l’artista Eulàlia Valldosera, guardonada amb 
el Premi Nacional d’Arts Plàstiques el 2002; 
Marcel·lí Antúnez, un dels artistes catalans 
més reconeguts en l’ús de les tecnologies digi-
tals en l’àmbit de la performance mecatrònica i 
la instal·lació; i Pep Bou, conegut arreu del món 
pel teatre de bombolles de sabó. Tots tres dialo-
garan amb artistes residents a l’Espai d’Arts. El 
27 de juny la Fura dels Baus recupera un dels 
espectacles de la seva època inicial, Manes, on 
el llenguatge furero impactarà a l’espectador i 
el submergirà en la seva natura més animal. La 
Fura oferirà un workshop gratuït de teatre físic.

CURSOS INTENSIUS D’ESTIU
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES (EOI) – CENTRE VALLÈS

ANGLÈS, ALEMANY I FRANCÉS (al juliol, matins)

Matricula’t ara a: www.eoivallesoriental.com
Generalitat de Catalunya
Departament d Ensenyament
Escola Oficial dʼIdiomes
Vallès Oriental
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El Ral·li Fotogràfic celebra la 21a edició

El proper diumenge 16 de juny se celebrarà 
la 21a edició del Ral·li Fotogràfic, un projecte 
iniciat l’any 1988 per la Xarxa de Centres Cívics 
de Granollers amb l’objectiu de donar a conèixer   
espais de la ciutat que potser són poc coneguts 
i que destaquen per la seva singularitat i interès 
i, a la vegada, potenciar la pràctica de la foto-
grafia de manera professional o aficionada. Un 
any més es proposarà als participants un tema 
amb quatre punts a fotografiar, que es donaran 
a conèixer a l’inici de l’activitat, amb un temps 
limitat per fer-ho.
Les inscripcions es faran el mateix dia al Centre 
Cívic Nord (C. Lledoner, 6) de 9 a 11 h, s’hi pot 
participar amb càmera o mòbil, i la descàrrega 
de les imatges es pot fer fins a les 13.30 h. Els 
participants competiran en dues categories, 
infantil i adulta, i el jurat estarà format per 
representants de la Federació Catalana de Foto-
grafia, professionals de la fotografia i entitats de 
la ciutat. 

Totes les col·leccions s’exposaran al públic, del 
8 al 19 de juliol, al Centre Cívic Nord. El lliura-
ment de premis es farà el dijous 18 de juliol, a 
les 20 h, al mateix Centre Cívic.

Les millors fotografies 
de la 20a edició

A partir del 7 de juny es podrà visitar al carrer 
d’Anselm Clavé una exposició interactiva amb 
les imatges guanyadores del passat Ral·li Foto-
gràfic. El 20è Ral·li, una edició d’aniversari, va 
tenir justament com a tema “20 anys fent Ral·li” 
i va proposar als participants quatre idees a fo-
tografiar: Mostra’ns el Granollers que només tu 
veus; L’organització: el Centre Cívic Jaume Oller 
i l’Associació Fotogràfica Jaume Oller; Fotogra-
fia al fotògraf; i El color del ral·li.
Trobaràs més informació i les bases de la 19a 
edició del Ral·li Fotogràfic a:
www.granollers.cat/rallifotografic

L’Arxiu Municipal de Granollers se suma un any més al Dia Internacional dels 
Arxius, que es commemora el 9 de juny. En aquesta ocasió, ha organitzat tot un 
seguit d’activitats, a partir del 3 de juny, per celebrar la Setmana Internacional dels 
Arxius. El 10 de juny es farà una tertúlia dedicada a la Societat Coral Amics de la 
Unió a Can Jonch, els dies 11 i 12 de juny es faran portes obertes a l’Arxiu i mostra 
de documents, també es publicarà un nou document del mes a la web munici-
pal i el 6 de juny s’inaugurarà l’exposició «El Granollers de 1979» al vestíbul de 
l’Ajuntament.

Més informació a: www.granollers.cat/arxiu

Dues de les imatges guanya-
dores de la darrera edició del 
Ral·li fetes per Jordi Vila (es-
querra) i Pol Casero (dreta).

Setmana Internacional dels Arxius
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DISSABTE, 1

11.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música. Cantània: A de Brossa, amb 
alumnes de la comarca. Es repeteix a 
les 16.30 h i a les 20 h. Dg. 2 a les 11.30 
h, 16.30 h i 20 h. Dt. 4 a les 18.30 h i a 
les 20 h. Dj. 6 a les 20 h. Dv. 7 a les 20 
h. Ds. 8 a les 11.30 h, 16.30 h, 18 h i 20 
h. Dg. 9 a les 11.30 h, 16.30 h i 20 h

12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers. En cas de 
pluja, directament a la Porxada

18  Cinema Edison
Projecció doblada en castellà de Gloria 
Bell de Sebastián Lelio. Es repeteix a 
les 20.30 h en VOSE

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

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

DIUMENGE, 2

11 h Roca Umbert
Taller de moviment familiar Balla’m un 
llibre, amb Clàudia Solwat (6 i 10 anys) 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

11.30 h Plaça de la Porxada
Actuació de Xics de l’Ascensió
Org.: Xics de Granollers

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Vsita comentada a l'exposició «Tu 
investigues». Primer i segon diumenge 
a les 11.30 h i a les 12.30 h

18 h Casino de Granollers
Ball social amb David Magen

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada  
de Green Book de Peter Farrelly

Musik N Viu, Porta a l’estiu
El festival Musik N Viu de Granollers torna sota el lema Porta a l’estiu. El 
proper dissabte 15 de juny a partir de les 18 h se celebrarà l’edició Kids, 
una tarda familiar a la plaça de l’Església. La 7a edició del Musik N Viu 
Kids començarà amb una cercavila pels carrers de la ciutat. A les 18.15 
h es faran sessions de tallers musicals i hi haurà berenar de fruita fres-
ca per a tothom. A les 19.30 h hi haurà un taller participatiu de batucada 
i percussió i, tot seguit, a les 20 h, serà el moment del concert de Lali 
BeGood i el seu espectacle Futur-Oh! i el nen que portes dins.
La 15a edició del Musik N Viu continuarà ja el cap de setmana del 28 i 29 
de juny al parc de Torras Villà i el 12 i 13 de juliol al Parc Firal. Un total 
de 16 grups amb estils i propostes diverses actuaran a l’aire lliure. Se-
ran Crim, Zapato i Cordón, Aldarull, Isla Iglú, Ljubliana & The Seawolf, 
Golíat, Psychotropic Swamp, NoLogo, Auxili, Poro Bello, Miquel del Roig, 
Cuarto Segunda, Adala & The Same Song Band, Sr. Wilson & The Island 
Defenders i Andada.
Aquest certamen, que té com a objectiu oferir un espai d’oci nocturn 
als joves, està coorganitzat per l’Ajuntament de Granollers a través del 
Servei de Joventut, i cinc entitats de la ciutat: Jovent Republicà, Associa-
ció Granollerina de Músics (ASGRAM), Associació Urbana de Sons i Arts 
(AUSA), Jovent Ignorat i Diables de Granollers. 
Totes les actuacions són obertes a tothom i gratuïtes. 
Més informació: www.musiknviu.cat
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DIMARTS, 4

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Reduir la mortalitat 
infantil als països de renda baixa”, amb 
Jaume Ordi
Org.: AGEVO

20 h Cinema Edison
Edison singular. Projecció en versió 
original subtitulada de Giulietta de los 
espíritus de Federico Fellini

DIMECRES, 5

10 h Arxiu Comarcal
Taller Com organitzar i conservar les 
fotografies familiars, amb Susanna 
Muriel 

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondèn-
cia. Descobreix què passava a Gra-
nollers els anys 30. Més informació i 
inscripció al 93 842 67 37 / 93 842 67 62 
/ arxiu@granollers.cat. Es repeteix cada 
dimecres en el mateix horari

19.30 h Espai d’Arts
Conversa entre els artistes Pilar Ro-
sado i Daniel G. Andújar «La fotografia 
com una eina per pensar la realitat»

DIJOUS, 6

19.30 h Museu de Granollers
Conferència «Granollers, 1900-1930: 
de vila a ciutat», amb Jordi Planas i 
Maresma

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada 
de Como pez fuera del agua de Riccardo 
Milani. Es repeteix dv. 7 a les 21.30 h i 
ds. 8 a les 18 h doblada i a les 20.30 h 
en VOSE

DIVENDRES, 7

17.30 h Plaça Sant Miquel
DiverDivendres. Concert Vola la imagi-
nació amb Ail’as
Org.: Xarxa de Centres Cívics

Cinc noves propostes d’”Alesplaces!”
Aquest juny torna la programació “Alesplaces!” d’accions socioculturals 
a l’espai públic, un programa municipal transversal en què participen 
entitats de lleure, centres oberts, col·lectius de joves, centres educatius, 
i agents socials culturals i educatius, amb l’objectiu d’enfortir els vincles 
entre la ciutadania i les entitats locals, i de promoure les places com a 
espai de relació i cultura.
En aquesta ocasió la programació inclou cinc propostes dividides en 
diversos dies que s’allargaran fins al 17 de juny i que es faran totes a la 
plaça Joan Oliver del barri de Can Bassa.
Són activitats gratuïtes i obertes a tothom. 
Més informació: http://wp.granollers.cat/alesplaces 

La Biblioteca de Can Pedrals proposa per tercera vegada Lletra Este-
sa, cicle de lletres i arts, amb tres activitats que es faran al terrat de 
l’equipament durant el mes de juny. La iniciativa té com a objectiu oferir 
una programació cultural singular i de qualitat, un cicle on les lletres 
conviuen amb les arts escèniques i la música en viu.
El primer espectacle, el dia 7 de juny, serà una lectura dramatitza-
da amb música en directe de relats de Manuel Baixauli que oferirà la 
companyia Cos de Lletra. En la segona cita del cicle, el 14 de juny, Òscar 
Intente presentarà un recull de poemes de poetes catalans. I, per últim, 
el 21 de juny Joan Reig i Joan-Pau Chaves posaran veu i piano a una 
revisió de temes històrics de la cançó catalana.
Totes les activitats d’aquest cicle són gratuïtes però cal fer inscripció 
prèvia a www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

3r cicle Lletra Estesa
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17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència «Mens sana in corpore 
sa”, amb Rafa Lucas»
Org.:UPG

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller aranyes i insectes a les vostres 
mans! Inscripcions 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51/ reserves@
museugranollersciencies.org. Tots els 
divendres de juny a les 17. 30 h i a les 
18.30 h. Es repeteix dg. 16 a les 11 h  

18 h Espai Tranquil de Barbany
Col·loqui del Camí de Sant Jaume, amb 
Joan Mercader

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

18.30 h Centre Cívic Palou
La Mostra. Mostra dels treballs realit-
zats durant el curs

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada 
de La casa junto al mar de Robert Gué-
diguian. Es repeteix dg. 9 en el mateix 
horari

20 h Biblioteca Can Pedrals- Al terrat
Lletra Estesa Espiral contes de Manuel 
Baixauli

21 h GRA
Dnit. Música amb Los Intocables de 
Mike LaMotta

21.30 h Centre Cívic Nord
Improshow amb Planeta Impro

DISSABTE, 8

9 h Al costat de l’INS Celestí Bellera
Caminada popular fins a Can Cabanyes 
i tallers
Org. Associació de Veïns de Can Bassa

10 h Espai d’Arts
Workshop de collage artístic 
 amb Maria Bartrons

11 h Plaça de l’Església
2a Fira de l’Economia Social i Consum 
Responsable
Org.: ANC Granollers i CDR Granollers
Col.: Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental

16 h Centre Cívic Palou
Xerrada «Com actuar amb els gossos 
quan hi ha petards»
Org.: GRRC

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar L’estiu s’apropa. Es 
repeteix a les 17.30 h i a les 18.15 h. 
Dg. 9 a les 11.05 h, a les 11.45 h, a les 
12.30 h i a les 13.15 h. Reserves 15 dies 
abans de l’activitat al 938709651 
reserves@museugranollersciencies.org

17 h Plaça de Josep Barangé
Festa Blanca
Org.: Colla dels Blancs

18 h La Troca
Sarau final de curs
Més informació a info@passaltpas.cat
Org.: Passaltpas

18 h L’Adoberia
Taller de realització d’un còdex relligat 
amb cuir amb Elena Pérez
Cal inscripció prèvia

18.30 h Plaça de la Porxada
L’Ascensió en dansa
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

22.30 h Casino de Granollers
Festa de Country

DIUMENGE, 9

11 h Museu de Granollers
Visita a la Doma de La Garriga. Punt de 
trobada a la Doma
Activitat amb inscripció prèvia

12 h Plaça de la Porxada
Cloenda 40a ronda d’Esbarts
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Chus

DILLUNS, 10

18 h Can Jonch
Dia internacional dels arxius. "La 
Societat Coral Amics de la Unió", amb 
mostra de documents. Es repeteix dt. 
11 a les 11 h a l’Arxiu Municipal. Dc. 12 
també es repeteix les 11 h i les 16 h

DIMARTS, 11

11 h Can Jonch
Grup de treball. Ajuda’ns a identificar 
fotografies antigues de Granollers
Més informació i inscripció al 93 842 67 
37 / 93 842 67 62 / arxiu@granollers.cat

17.30 h Centre Cívic Can Bassa
Alesplaces La volta al món en 77 jocs

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “L’assalt de Granollers 
pels carlins”, amb Josep Maria Farnés
Org.: AGEVO

19 h Centre Cívic Nord
Conferència «Que puc fer per comba-
tre l’insomni», amb les doctores Anna 
Calone i Eugeneia Martinez
Org.: AV Lledoner

DIJOUS, 13

17.30 h Centre Cívic Jaume Oller
La Mostra. Mostra de labors en públic

20 h Cinema Edison
Projecció de la pel·lícula Dolor y gloria 
de Pedro Almodóvar. Es repeteix dv. 14 
a les 21.30 h i ds. 15 a les 18 h i 20.30 h

DIVENDRES, 14

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada 
de Lejos de Praga de Zedek Sverák. Es 
repeteix dg. 16 en el mateix horari
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20 h Biblioteca Can Pedrals
Lletra Estesa. Vinguts del que fórem, 
restem el que som, amb Òscar Intente
Inscripció prèvia

DISSABTE, 15

10 h Casino de Granollers
Taller de Gospel. Preu: 2 kg. aliments a 
favor de la ONG "Grup de Projecció" 

18 h Plaça de l’Església
Festival Musik N Viu Kids. Taller Fem 
música totes plegades! i concert amb 
Lali Begood

18.30 h Plaça de la Porxada
70è Aplec de la sardana
Org.: Agrupació Sardanista

18.30 h Centre Cívic Can Bassa
Festa final de curs Àrab
Org.: Associació Almaghfira

20 h Casino de Granollers
Concert de Gospel amb “The Gospel 
Viu Choir”. Preu: 2 kg. aliments a favor 
de la ONG "Grup de Projecció"

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

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

23 h Casino de Granollers 
Festa de Sevillanes

DIUMENGE, 16

9 h Centre Cívic Nord
XXI Ral·li Fotogràfic
Org.: Xarxa Centres Cívics

9 h Plaça Jaume I el Conqueridor
VII Pedalada popular amb bici
Org.: AV Lledoner

9 h Centre Cívic Can Bassa
Festa del Rocío
Org.: Hermandad Rociera

10 h Plaça de la Corona
Pedalada
Org.: Granollers Pedala

12 h L’Adoberia
Visita a l'Adoberia dels Ginebreda

12 h Sala Francesc Tarafa
Concert de final de curs 
Un secret al fins del mar
Org.: Coral ART-9

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Hector i Esmeralda

18 h Església de Sant Esteve
Concert Sons de festa a la plaça del cel. 
La gralla i l’orgue
Org.: Fundació Pro Música Sacra

DILLUNS, 17

10 h Espai d’Arts
Workshops SÓC COS. Introducció a la 
llum, cos i bombolles amb Joan Font-
cuberta

DIMARTS, 18

10 h Espai d’Arts
Workshops SÓC COS. La pell de l’aigua 
amb Pep Bou
Es repeteix dc. 19 en el mateix horari

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Els perfums: un món”, 
amb Agustí Vidal
Org.: AGEVO

19 h Centre Cívic Can Bassa
La Mostra. Mostra de treballs realitzats 
durant el curs

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (+ 17 anys). Descobrint 
els clàssics. Feliçment, jo sóc una dona, 
de Maria Aurèlia Capmany

20 h Cinema Edison
Edison singular. Projecció de 7 raons 
per fugir d’Esteve Soler, Gerard Quinto i 
David Torras

DIMECRES, 19

20 h Parròquia de Sant Esteve
Concert solidari en benefici de 
l’Hospital Goundi (Txad) i Càrites de 
Granollers amb la Coral del Col·legi ofi-
cial de Metges de Barcelona i Hospital 
de Sant Pau i la Coral Polifònica de 
Granollers

DIJOUS, 20

10 h Espai d’Arts
Workshops SÓC COS. Fets de llum amb 
Eulàlia Valldosera
Es repeteix dv. 21 en el mateix horari

17 h Museu de Ciències Naturals
Tallers pràctics “Dibuixem la Natu-
ra III”. Les molses: dibuixant amb el 
microscopi. Inscripcions al 938709651 / 
reserves@museugranollersciencies.org

19 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició «Agustí 
Centelles. Una crònica fotogràfica. Anys 
30», amb  Núria F. Rius

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada 
de La última locura de Clare Darling de 
Julie Bertucelli. Es repeteix dv. 21 a les 
21.30 h, ds. 22 a les 18 h doblada i a les 
20.30 h en VOSE

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència «El tarot i la seva dimensió 
artística», amb Núria Pujolàs
Org.: Gran Centre Granollers

DIVENDRES, 21

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada 
de Larga vida y prosperidad de Ben Lewin
Es repeteix dg. 23 en el mateix horari

20 h Biblioteca Can Pedrals- Al terrat
Lletra Estesa. Concert de Refugi, una 
revisió de la cançó catalana.
Amb inscripció prèvia

DISSABTE, 22

22 h Centre Cívic Nord
Revetlla de Sant Joan
Org.: AV Hostal
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23 h Casino de Granollers 
Festa de salsa i bachata

DIUMENGE, 23

22.30 h Casino de Granollers
Gran Revetlla de Sant Joan

DILLUNS, 24

17 h Plaça Joan Oliver
24a Trobada de puntaires
Org.: Grup d’Afeccionades a les Puntes 
de Coixí de Can Bassa i AV Can Bassa

DIMARTS, 25

10 h Centre de Normalització Lingüísti-
ca del Vallès Oriental
Inici inscripcions als cursos de català 
per a adults (fins al 27 de juny)

20.15 h Biblioteca Can Pedrals
El Dia Més Curt. Curtmetratges per a 
infants de 4 a 12 anys

DIMECRES, 26

10 h Espai d’Arts
Workshops SÓC COS. Luies sistorgi-
ques amb Marcel·lí Antúnez
Es repeteix dj. 27 en el mateix horari

18 h Plaça de Maluquer i Salvador
Festa final de curs
Org. Entremares

19 h Centre Cívic Can Bassa
Tardes Obertes Taller d’estampació de 
samarretes
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

20.15 h Biblioteca Can Pedrals
El Dia Més Curt. Curtmetratges per a 
infants de 4 a 12 anys

DIJOUS, 27

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada  
De la India a París en un armario de Ikea 
de Ken Scott. Es repeteix dv. 28 a les 
21.30 h, ds. 29 a les 18 h doblada i a les 
20.30 h en VOSE

20.15 h Biblioteca Can Pedrals
El Dia Més Curt. Curtmetratge per a 
infants de 4 a 12 anys

21 h Roca Umbert
Espectacle Manes, amb la Fura dels 
Baus

DIVENDRES, 28

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada 
de Girl de Lukas Dhont
Es repeteix dg. 30 en el mateix horari

20.15 h Biblioteca Can Pedrals
El Dia Més Curt. Curtmetratge per a 
infants de 4 a 12 anys

20.30 h Plaça de Lluís Perpinyà
Revetlla sardanista
Org.: Agrupacio Sardanista

21.30 h Exterior Centre Cívic Can Gili
Nits d’estiu als Centres Cívics. Les 
dones prenem l’escenari.
Concert amb Mabel Flores & La Kyangó

22 h Parc de Torras Villà
Festival Musik N Viu amb Crim, Zapato 
y cordón i Aldarull

22h Parc de Ponent
Liceu a la fresca. “Tosca” de Giacomo 
Puccini

DISSABTE, 29

12 h Barri de Can Gili
Festes del barri
Org.: AV Can Gili

20 h Parc de Torras Villà
Festival Musik N Viu amb Isgla igl’u, 
Ljubliana and the seawolf, Goliat, 
Psychotropic swamp i Nologo

21 h Centre Cívic Nord
Sopar-espectacle amb Vallés Music
Org.: AV Hostal

21 h Casino de Granollers
Concert d'Havaneres amb Barquerola

DIUMENGE, 30

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Camelot 

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“El Granollers de 1979” 
Del 6 de juny al 2 d’agost
CARRER D’ANSELM CLAVÉ
“Fotos guanyadores del XXè Ral·li 
Fotogràfic” Del 7 al 17 de juny

MUSEU DE GRANOLLERS 
“Afinitats. Sobre les col·leccions del 
Museu de Granollers”
Exposició permanent 
”Retorn a Granollers del retaule gòtic de 
sant Esteve”Fins al 22 de març de 2020
“Agustí Centelles. Una crònica 
fotogràfica. Anys 30“ Fins al 23 de juny
“ART+ESCOLA+REFUGI“ Fins al 9 de juny

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Tu investigues!“ Exposició permanent

CENTRE CÍVIC PALOU
“Mostra dels treballs fets durant el curs“
Del 7 al 14 de juny

CENTRE CÍVIC CAN BASSA
“Mostra dels treballs fets durant el curs“
Del 18 al 26 de juny

CAN JONCH
“I tu, balles amb violència?“ del Centre 
Obert Ponent Fins al 21 de juny
“The backway“ de Ruido Photo
Fins l’11 de juny 

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“Un mar sense plàstics“, d’alumnes 
d’infantil, primària i secundària
Del 4 al 17 de juny
Projecció de “Vídeo musical català dels 
2000“, del programa Km.0
Del 10 al 13 de juny, a les 19.45 h

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

EQUIPAMENTS MUNICIPALS
“Brossam!“ Fins al 10 de juny

GALERIA SOL 
“Lliures mirades“, de Xavier Roig 
Fins al 3 de juny

LLIBRERIA LA GRALLA 
“BCN“, de Beatriz Sánchez Ledo 
Fins al 21 de juny 
ESPAI TRANQUIL DE BARBANY
“Un món en que el gènere no definirà la 
mesura dels nostres somnis“, d’Elena 
Favilli Del 3 de juny al 8 de juliol

EL MIRALLET
“Cromàtica“, de Alain Pol Vanmaelsacke 
Fins al 30 de juny de 2019



Acabem de sortir del CAP Sant Miquel, on es va 
jubilar. Quines sensacions té quan hi torna?
Que no ho hagués deixat. Ho trobo a faltar, penso 
que encara hi podria aportar. Al princicipi, no, va 
ser com… bufff, però ara sí. Potser no al ritme que 
treballen elles, però sí una jornada reduïda.

En el pregó feia un repàs a la seva vida, del pas 
per les vedrunes i, sobretot, per l’escoltisme…  
L’internat em va servir per espavilar-me, però a 
l’escoltisme vaig trobar valors importants com 
saber conviure i, sobretot, el valor de l’amistat, que 
per mi és importantíssim. M’ho creia i m’ho crec 
molt, allà vaig trobar gent diferent de la que havia 
conegut fins aquell moment, sobretot, les caps.

La seva primera feina va ser venent fruita a la 
Porxada i al mercat de Sant Carles, tota una 
universitat de vida, diu.
Amb 14-15 anys ja anava a les dues del matí amb 
els meus pares al Born a buscar la fruita. El mer-
cat del Born era un lloc especial de viure’l… Em 
posaven un senyor, en Joaquim, al costat, per no 
anar sola. La mare comprava, jo pagava i el pare 
s’ocupava de carregar el camió. 

La seva mare la va empènyer a fer pràctiques 
d’auxiliar d’infermeria a la Policlínica, on va 
treballar amb el Dr. Pius Canal.

 
La primera feina de Carme Climent 
(Granollers, 1951) va ser venent fruita 
al mercat ajudant al negoci familiar. 
Va estudiar infermeria al Clínic de 
Barcelona. Ha treballat al CAP Vallès 
i als hospitals de Vall d’Hebron i de 
Mollet. Cap d’Infermeria a l’Atenció 
Primària, ha impulsat i viscut en 
primera persona la transformació de 
la sanitat pública, on ha treballat 40 
anys. Ha estat membre de la junta de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, i  
professora de pràctiques d’Infermeria a 
la UB i del màster de Pediatria de Sant 
Joan de Déu. Actualment jubilada, fa 
de voluntària educativa en un taller de 
criança per a pares novells. Ha estat la 
pregonera de l’Ascensió 2019.  

La mare em va dir: “És bo que les dones sàpiguen 
cuidar.” I com que teníem tracte amb la Policlínica 
perquè hi portàvem la fruita va demanar si hi podia 
anar a les tardes. Allà se’m va despertar la vocació, 
veient com treballaven aquelles infermeres. 

Va estudiar infermeria al Clínic i abans d’acabar 
ja va començar a treballar al CAP Museu, un 
any després d’inaugurar-se, l’any 1970. 
Allà hi va fer d’auxiliar de clínica, administra-
tiva i, finalment, d’infermera. Però no s’hi va 
quedar…
Primer vaig anar a treballar a Vall d’Hebron 
i després a l’Hospital de Mollet, com a cap 
d’Infermeria… I no ho devíem fer malament per-
què el Dr. Trias, conseller de Sanitat aleshores, ens 
va felicitar. 

Com ha viscut els càrrecs de responsabilitat 
que ha desenvolupat en el camp de la inferme-
ria a Primària?
Amb alts i baixos… Amb molta il·lusió la Refor-
ma de l’Atenció a la Primària, perquè potenciava 
el paper de la infermera, com a molt més que una 
simple ajudant del metge, amb el seu propi despatx 
per atendre els pacients. Jo era molt de treball con-
junt entre metge i infermera portant els mateixos 
malalts, fins i tot la mateixa família, i això ara s’ha 
trencat. 

ENTREVISTA A

“Vaig viure amb 
molta il·lusió 

la Reforma 
de l’Atenció a 

Primària, perquè 
potenciava el 

paper de la 
infermera”

Carme Climent López
infermera, pregonera de l’Ascensió 2019
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“Per mi la infermeria és com un art: ha de combinar la ciència i 
la tècnica amb saber parlar, somriure i donar la mà”

Explica que sovint topava amb reticències dels 
treballadors a l’hora d’implantar canvis…
Em va anar bé el fet d’implicar i comptar amb la 
gent. Jo podia tenir una decisió clara, però consul-
tant-la amb l’equip, la podia modificar una mica i 
buscava el pacte. Ara es treballa molt per objectius 
que marquen persones que no estan al peu del 
canó de l’assistència. Per mi és molt important estar 
al costat de l’equip amb qui treballes. Segur que 
no ho he fet bé per tothom, però estic contenta de 
com he treballat.  

Defineix la sanitat pública com un patrimoni na-
cional. Com veu actualment aquest patrimoni? 
El veig que trontolla una miqueta, falten metges, 
d’infermeres n’agafen poques, políticament cal 
replantejar-se’n el perquè. Jo el motiu no el sé, 
potser són els sous, potser no se senten ben cuidats 
pels polítics… Tot i que davant del pacient tots 
treballen molt bé: és per treure’s el barret, davant 
metges i infermeres.   

L’any 2000 opta per deixar la direcció i torna a 
la trinxera de la infermeria assistencial.
No em veia capaç de transmetre a l’equip el que 
em demanaven els superiors. I vaig dir “fins aquí 
he arribat”. Sempre havia dit, també, que quan fes 
els 50 anys tornaria a l’assistència. Va ser un cúmul 
de coses. 

Defensa que l’atenció al malalt va més enllà 
dels aspectes tècnic i científic. 
Per mi la infermeria és com un art, ha de combinar 
la ciència i la tècnica amb saber parlar, donar la mà, 
somriure, presentar-se i posar-se a disposició del 
pacient. Quan vas l’hospital, et quedes molt més 
tranquil·la si et diuen “em dic tal i avui estaré per 
vostè, qualsevol cosa que necessiti…” Són paraules 
que no costen i que són una inversió per a tot el 
dia. A una persona gran, per exemple, no el pots 
tractar de tu, ni dir-li “avi”; d’entrada li has de dir 
“senyor tal” i ja et dirà més endavant com vol que 
el tractis. 

Això s’ensenya a la facultat?
Jo ho explicava a les classes del màster, però això ve 
de fàbrica. Jo deia a les alumnes: quan ve una cria-
tura, heu d’estar per ella i també pels pares. Només 
amb això ja els teniu guanyats.

Insisteix també en l’educació a l’usuari…
Quan a un usuari el sents que crida a la sala 
d’espera, primer l’atents i quan el tens calmat, li 
expliques la propera vegada, faci això, faci allò… 
Així anem educant. Amb les persones immigrades, 
igual, hem de fer un esforç per entendre la seva 
cultura i, al mateix temps, adreçar aquella mare 
magribina als cursos de català, perquè pugui parlar 
amb el seu fill que l’aprèn a l’escola, però sense 
perdre la seva llengua materna… Tot això porta 
estona: sovint em faltava temps i em retardava.  

Creu que la sanitat pública s’està deshumanit-
zant? 
Les noves tecnologies són perfectes, sempre que 
se sàpiguen fer servir. Jo a la consulta sempre me 
n’anava amb la cadira, que duia rodes, al costat del 
pacient, no sabia fer-ho de cap altra manera. 

Des que es va jubilar, fa uns quatre anys, fa de 
voluntària.  
Em vaig despertar un dia i vaig veure que ja en 
tenia prou: venia a treballar molt nerviosa… I vaig 
començar a fer de voluntària al Servei d’Educació 
i aquest any també al CAP de Cardedeu, acompan-
yant pares i mares novells. Tinc dos grups de mares, 
al whatsapp són les Mares Anònimes de Granollers 
i Cardedeu. El voluntariat em manté molt activa. 
El meu paper és desangoixar-les perquè gaudeixin 
del seu fill i que no tinguin tantes pors… Tinc el 
telèfon obert fins a les 9 del vespre perquè em 
truquin si tenen dubtes o estan preocupades… En-
tre elles també s’ajuden molt. Tot el que rebo dels 
pares i mares és el millor sou!

“Com a 
voluntària 

educativa, tot el 
que rebo dels 

pares i mares és 
el millor sou” 

La Carme en una sessió de 
voluntariat educatiu amb pares i 
mares novells a l'Escola Bressol  
Tortuga.  
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