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Nous patis més verds per a les escoles 
Mestres Montaña i Salvador Llobet
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amb més de 60 espectacles
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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 

El setè projecte “murs que parlen” pintat per l’artista Núria Mora té 
com a motiu d’inspiració el concepte de cruïlla. Foto: Toni Torrillas

Agents innovadors
> Nerea Granado, Laia 

Boixader, Armand 
Jordana i Yolanda 
Jiménez són 4 joves 
que han dissenyat 
projectes innovadors 
per a la ciutat

> Ho han fet gràcies 
a la 1a edició de 
la beca d’Agents 
Innovadors convocada 
per l’Ajuntament de 
Granollers

> Valoren positivament 
l’experiència i 
voldrien que els seus 
projectes es fessin 
realitat

Pots mirar
sense 
jutjar?

Treball artístic i participatiu 
contra l’estigma

- De l’1 de juliol al 7 de juliol
 Centre Cívic Can Bassa

- Del 8 de juliol al 14 de juliol
 Centre Cívic Jaume Oller

- Del 15 de juliol al 21 de juliol
 Centre Cívic Palou

- Del 22 de juliol al 28 de juliol
 Centre Cívic Can Gili

- Del 29 de juliol al 15 de setembre
 Roca Umbert. Fàbrica de les Arts 

(zona de la biblioteca)

www.granollers.cat/antiestigma
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L’Escola Cervetó 
acaba de tancar el 
seu 50è. aniversari. 
L’octubre de 1968 
va començar la 
seva activitat al 
carrer Sant Roc, 
núm. 8 gràcies a 
la iniciativa de Concepció Brecha i Que-
rol. Amb els anys i el creixement de l’alumnat 
aquest centre concertat es va traslladar al 
carrer d’Isabel de Villena, on es pot cursar tota 
l’etapa educativa obligatòria, des de d’Infantil 
fins a 4t d’ESO i també diverses modalitats de 
batxillerat. Des de fa uns anys la directora del 
centre és Montse Vilà, filla de la fundadora de 
l’escola. 

PARVULARI DE L’ESCOLA CERVETÓ 
QUE ESTAVA SITUAT AL CARRER DE 

SANT ROC, ANY 1974. 
FOTO: JOAN ANTON BALLBÉ/AMGR

50

FIRA DEL DISC
Divendres 5 i dissabte 6 de juliol 
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

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

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

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 6 de juliol
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 6, 13, 20 i 27 de juliol
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 6, 13, 20 i 27 de juliol
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

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

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters,  
artesans i col·leccionistes)
Dissabte 13 de juliol
Dissabte 27 de juliol, també Fira Tot a 1 €
De 9 a 14 h. Parc Firal 

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora Vilanimal
Dissabte 6, 13, 20 i 27 de juliol
Tot el dia. Plaça de Perpinyà 

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

MERCAT MEDIEVAL DE PONENT
Dia 12 de juliol, a la tarda / Dies 13 i 14, matí i tarda
Passeig del parc de Ponent

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 13 i 27 de juliol
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE SEGONA MÀ AV TRES TORRES
Diumenge 21 de juliol
De 9 a 14 h. Rambla Mare de Déu de Montserrat

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 28 de juliol
Matí. C. de Rafael Casanova, pg. del parc de Ponent

Festa Major de Blancs i 
Blaus de Granollers
Del 24 d’agost a l’1 de setembre Granollers torna a viure la 
Festa Major de Blancs i Blaus. La cita festiva més esperada 
de l’any. Torna a ser moment de sortir a participar activament 
de la gresca, la rauxa i la festa amb els dos colors que ens 
identifiquen.
Les colles de Blancs i Blaus ja fa mesos que treballen inten-
sament des de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, on es cuina 
la festa.
El proper dilluns 22 de juliol a les 20 hores tindrà lloc, a Roca 
Umbert, la presentació de la Festa Major, coneixerem la imat-
ge d’enguany i detalls de la programació. Bona Festa Major!!!
Més info, www.granollers.cat/festamajor
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REPORTATGE

Josep Mayoral reelegit alcalde de Granollers

El nou govern de Granollers ja ha 
començat a treballar. Després del Ple 
de constitució del nou ajuntament, 
l’alcalde Josep Mayoral va signar els 
decrets que atribuïen les diferents 
responsabilitats als 14 regidors i 
regidores del seu equip. Per primera 
vegada en aquest onzè consistori de 
la democràcia recuperada, el Ple 
municipal s’acosta molt a la paritat, 
12 regidors, 12 regidores i l’alcalde, 
distribuïts així: PSC, 14; ERC, 4; 
Junts per Granollers, 4; Ciutadans, 
2 i Primàries, 1. Aquest darrer grup 
s’incorpora per primera vegada a 
l’Ajuntament.

Josep Mayoral va prendre possessió de nou com 
a alcalde de Granollers el passat dissabte 15 de 
juny, després de guanyar les darreres eleccions 
municipals per tercera vegada amb majoria 
absoluta, incrementada en un regidor respec-
te el mandat anterior. Per aquest motiu les 
seves primeres paraules després de ser investit 
alcalde van ser d’agraïment cap a les 11.974 
persones que havien votat la candidatura que 
encapçalava.
Mayoral va enumerar un seguit de reptes que 
caldrà abordar amb decisió en els propers qua-
tre anys: una ciutat que no oblidi ningú, en què 
va destacar tres grans projectes: la construcció 
d’una residència per a gent gran; l’increment 
de llits d’atenció sociosanitària i la construcció 
d’un nou centre de radioteràpia, que evitarà 
els desplaçaments a Barcelona als malalts de 
càncer per fer determinats tractaments. A més 
va anunciar que mentre l’atur segueixi per sobre 
del 10% es continuaran fent plans d’ocupació 
per contractar temporalment 400 persones 
durant aquest mandat.

Dinamitzar l’economia i l’habitatge, claus

Com a segon repte, la dinamització de 
l’economia, Mayoral va anunciar que es refor-
marà de manera integral el polígon de la Font 
del Ràdium i es crearà el nou polígon del Coll 
de la Manya. I es construiran 30 nous habitat-

ges de lloguer de protecció oficial, mentre que 
l’Ajuntament en seguirà comprant per posar-los 
a lloguer social. Respecte a la necessitat de se-
guir construint comunitat des de la diversitat va 
anunciar que es continuarà desplegant la policia 
de barri i que, entre d’altres, s’abordarà la re-
forma integral de les cases barates. En el capí-
tol de ciutat endreçada, atractiva i tranquil·la, va 
destacar que s’intensificarà la vigilància sobre 
la neteja i el manteniment de la ciutat, i que 
s’invertiran 40 milions durant aquests quatre 
anys en actuacions com la reforma de l’avinguda 
de Sant Esteve, l’increment de nous espais per 
a vianants als carrers de Sant Jaume, Ricomà i 
Sol; l’acabament de les rampes mecàniques del 
carrer de Carles Riba i la reforma de l’entrada a 
Granollers per la carretera de Lliçà, etc. 

Cap a un nou model energètic

Com a sisè repte l’alcalde va enumerar la lluita 
contra el canvi climàtic i promoure un nou 
model energètic, amb les propostes següents: 
la construcció de dues plantes de biomassa 
que permetran escalfar diversos equipaments 
de la zona escolar i d’equipaments del carrer 
de Roger de Flor i la zona esportiva i escolar 
dels carrers de Lluís Companys i de Camp de 
les Moreres, per a les quals ja es disposa de 
finançament; la implementació d’àrees verdes 
en els barris de Sota el Camí Ral, Sant Miquel i 

Mayoral va 
anunciar una 

inversió de 40 
milions d’euros 

durant els 
propers quatre 

anys

Josep Mayoral va ser reelegit 
alcalde, després d’ampliar la 
majoria absoluta del mandat 
anterior. En la foto, flanquejat 
per les regidores Alba Barnu-
sell i Maria Villegas, la regi-
dora més jove del consistori, 
que va fer un discurs a favor 
del paper de les dones, posant 
de relleu que només el 28,1 
% dels regidors de tots els 
consistoris de la democràcia 
havien estat dones
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Font Verda amb prioritat per a l’aparcament del 
veïnat; la remodelació de l’estació de tren de la 
línia del nord, i seguir treballant per traslladar 
l’estació de mercaderies.
Quant a educació, va ratificar l’aposta per reac-
tivar la formació professional; la conversió de 
l’escola Ponent en un institut-escola i el crei-
xement del centre Joan Solans i l’ampliació de 
Can Muntanyola per acollir el grau d’enginyeria 
de l’automoció de la Ugranollers, entre d’altres. 
En matèria esportiva va anunciar la construcció 
de pistes cobertes a Can Bassa, la renovació de 
la gespa artificial del camp de futbol de Primer 
de maig i la millora del Palau d’Esports, esce-
nari clau del Mundial d’Handbol femení que ha 
d’acollir la ciutat l’any 2021.
 
Roca Umbert, salt qualiitatiu

Respecte a ciutat creativa, que treballa en xarxa 
va anunciar que Roca Umbert està en condi-

Lluitar contra el canvi climàtic i promoure un nou 
model energètic, un dels principals reptes

Un consistori gairebé paritari: 
l’alcalde, 12 regidors i 12 
regidores composen el nou 
ajuntament que té cinc grups 
municipals

cions de donar el salt endavant definitiu amb 
projectes com la rehabilitació i museïtzació de 
la Tèrmica, el Refrescador i la xemeneia amb 
fons europeus i la construcció d’una plaça amb 
aparcament soterrani, entre d’altres. Pel que 
respecta al Teatre Auditori va destacar que 
s’obriran nous espais d’assaig i s’habilitarà la 
sala oberta com a espai econòmic. Quant el 
Museu de Granollers va destacar que es posarà 
en valor el patrimoni local amb dos objectius: el 
llegat romà i la rehabilitació dels corredossos. 
En relació a una administració oberta, transpa-
rent i participativa, l’alcalde va anunciar que es 
consolidaran els pressupostos participatius i es 
desplegarà el nou reglament de participació ciu-
tadana, alhora que es posarà en marxa el tercer 
Pla estratègic. Com a marc de treball Grano-
llers es fixarà en els 17 objectius de desenvo-
lupament sostenible proposats per les Nacions 
Unides. Respecte el treball de Granollers en 
diverses xarxes, Mayoral va anunciar que des de 
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Acabat de constituir el nou 
ajuntament, l’alcalde va 
signar electrònicament les 
diferents responsabilitats dels 
regidors i regidores de l’equip 
de govern

que el seu grup pot aportar moltes idees per 
reduir, en la seva opinió, la diferència molt gran 
que existeix entre el centre i els barris de la ciu-
tat. A més, va afegir, que en aquesta legislatura 
s’hauria de començar a construir la residència 
per a la gent gran. 
Àlex Sastre, en nom de Junts per Granollers 
que repetia representació amb 4 regidors, va 
expressar que Granollers té reptes polítics in-
teressants com la lluita contra el canvi climàtic 
i la contaminació, l’envelliment de la població, 
l’accés a l’habitatge i un nou paradigma de mo-
bilitat i de consum. Sastre va reclamar, respecte 
a la sentència que s’emetrà sobre el conflicte 
català una resposta ferma i contundent de la 
ciutadania i també del món municipal. 
En nom d’ERC, que ha guanyat un regidor res-
pecte el mandat anterior, la cap de l’oposició 
Núria Maynou, va destacar que el seu grup farà 
de l’habitatge i de la lluita contra la segregació 
escolar els principals eixos d’actuació. A més va 
afegir que cal repensar la mobilitat i apostar per 
polítiques mediambientals ambicioses que ajudin 
a reduir la contaminació. Finalment va reclamar 
que el govern municipal es posicioni clarament 
en contra de les “injustícies de l’estat espanyol” i 
va demanar que Granollers sigui una ciutat femi-
nista que planti cara a l’extrema dreta. 
Per la seva part el portaveu socialista Jordi Ter-
rades va dir que l’equip de govern vol generar 
noves oportunitats, reforçar el teixit industrial i 
fer de Granollers un pol de creativitat que sigui 
un factor diferencial i de identitat de la nostra 
ciutat. “Seguirem fent de la transparència i 
de la participació una forma de governar”, va 
concloure.

“L’única sortida en la relació entre Catalunya i 
Espanya és el diàleg”, va assegurar l’alcalde

Granollers s’articularà la xarxa d’alcaldes per la 
pau a Europa. Segons l’alcalde, la ciutat neces-
sita un govern que posi Granollers i la seva gent 
en el centre de la seva acció. En aquest sentit 
va lamentar que molta gent no hagi pogut votar, 
malgrat els anys de residència i compromís 
amb la ciutat. Va afegir que cal un govern que 
sàpiga parlar i escoltar, especialment amb els 
que costa fer sentir la seva veu, i capaç d’arribar 
a acords amb totes les administracions i els 
agents econòmics i socials. A més va assegurar 
que Granollers necessita un govern que, en els 
moments difícils que vivim, aposti pel diàleg. 
“L’única sortida en la relació entre Catalunya 
i Espanya és el diàleg. Ens agradaria que la 
sentència del judici fos una part de la solució”, 
va assegurar.

La intervenció dels portaveus municipals

En el Ple de constitució del nou ajuntament 
els portaveus dels diversos grups municipals 
van exposar les seves expectatives amb vista 
als propers quatre anys. La primera en inter-
venir va ser Mònica Ribell de Granollers per la 
Independència-Primàries, grup que va acon-
seguir representació per primera vegada en el 
consistori. Entre d’altres Ribell va enumerar els 
temes que, al seu parer, caldria abordar entre 
els quals el dèficit estructural sanitari, el suport 
a la gent gran, l’habitatge de lloguer, lluitar 
contra la segregació escolar, un nou contracte 
de recollida de residus i neteja viària, més zones 
verdes i més ben mantingudes, entre d’altres.
Enric Meseguer, portaveu de Ciutadans, que re-
peteix representació amb dos regidors, va afegir 

La Sala de Plens va quedar 
petita per acollir les persones 
que van voler presenciar en 
directe el ple de constitució 
del nou ajuntament. Per això 
es va habilitar per al públic la 
sala on se celebra la junta de 
govern. A més per primera ve-
gada es va retrasmetre el Ple 
en directe a través del canal 
de Youtube de l’Ajuntament
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La 
corporació 
municipal

Més informació a:
www.granollers.cat

Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Regidor

Sra. Amanda Ramos i Gallego
Regidora

Sr. Enric Meseguer Casas
Regidor

Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado
Regidor

Grup Municipal Ciutadans

Sra. Mònica Ribell i Bachs
Regidora

Grup Municipal Primàries

Sr. Pau Llobet i Roura
Regidor

Sra. Lorena Torró i Garrido
Regidora

Sr. Enric Gisbert Tomàs
Regidor

Sr. Àlex Sastre i Prieto
Regidor

Sra. Laura Sabatés i Ortega
Regidora

Grup Municipal Junts

Sra. Mònica Oliveres i Guixer
5è tinent d’alcade i regidora 
d’Urbanisme, Planejament i 
Habitatge

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
6è tinent d’alcade i regidor 
d’Hisenda; Contractació i 
Patrimoni; Recursos Humans i 
Organització; Sistemes Tecnolò-
gics i Societat del Coneixement

Sra. Gemma Giménez i Torres
7è tinent d’alcade i regidora de 
Promoció Econòmica

Sr. Rudy Benza Alegría
Regidor de Civisme, Convivència 
i Relacions amb la Comunitat; 
Nova Ciutadania; Seguretat 
Ciutadana

Sra. Maria Villegas Rueda
Regidora de Cultura

Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas
Alcalde

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
1a tinent d’alcade i regidora 
de Planificació Estratègica i 
Governança

Sr. Álvaro Ferrer Vecilla
2n tinent d’alcade i regidor de 
Comunicació i Imatge i Promoció 
de Ciutat; Cooperació i Drets 
Humans; Esports

Sra. Andrea Canelo Matito
3r tinent d’alcade i regidora de 
Serveis i Via Pública; Processos 
Participatius

Sr. Francesc Arolas Pou
4t tinent d’alcade i regidor 
d’Educació i Infància; Joventut

Grup Municipal PSC

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Regidor de Transició Energètica i  
Mobilitat; Activitats, 
Instal·lacions i Protecció Civil

Sra. M. del Mar Sánchez Martínez 
Regidora de Salut Pública i 
Serveis Socials; Igualtat

Sr. Albert Camps i Giró
8è tinent d’alcade i regidor de 
Medi Ambient i Espais Verds; 
Obres i Projectes

Sra. Pietat Sanjuán Trujillo
Regidora de Roca Umbert

Sra. Núria Maynou i Hernández
Regidora

Grup Municipal ERC
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Treballs de pintura en una 
trentena de carrers

Aquest mes de juny han començat un seguit de treballs de pintura de 
la senyalització horitzontal de diversos carrers de la ciutat. En concret, 
el pintat de carrils de circulació, passos de vianants, símbols, etc. El 
primer carrer on s’ha actuat ha estat el d’Enric Prat de la Riba. Els tre-
balls els porta a terme l’empresa ImesAPI, a qui s’ha adjudicat la feina 
per 95.515 euros. Mentre es portin a terme els treballs de pintura es 
donarà pas alternatiu al trànsit. La majoria de carrers que es repinta-
ran, en els pròxims tres mesos, són del barri Congost, la zona centre, 
el polígon industrial del Congost i l’àmbit de l’Hospital. En concret, 
l’eix Ramon Llull-Francesc Ribas; l’eix Lluís Companys-Roger de Flor i 
l’avinguda del Parc. Els treballs seguiran en diverses vies com el carrer 
Joan Camps, carrer Sant Josep, carrer Mare de Déu de Núria, carrer 
Pompeu Fabra, carrer Navarra, carrer Bisbe Grivé, carrer Francesc Ma-
cià, avinguda Sant Esteve, carrer Roger de Llúria, carrer de la Princesa, 
plaça Constitució, carretera de Caldes, carrer Camí Vell de Canovelles, 
carrer Maria Palau, carrer Narcís Monturiol, carrer Antoni Gaudí, carrer 
Vidal i Jumbert, carrer Céllecs, carrer Puiggraciós, carrer Magallanes, 
carrer Isabel de Villena, carrer Sant Jaume, carrer Camí del Cementiri, 
avinguda de Sant Julià i carrer Marconi. A banda d’aquests carrers la 
Unitat Operativa de Serveis en pintarà d’altres com la plaça de les Arts.

Fa uns dies es van iniciar les obres de renovació del clavegueram 
del carrer Aragó. Els treballs, que executa l’empresa Obres i Ser-
veis Roig, SA, tenen una durada prevista de nou setmanes i s’han 
adjudicat per 160.060,01 euros, IVA inclòs. L’obra, que dotarà al 
car-rer d’una claveguera de major capacitat, es desenvoluparà en 
dues fases. La primera, entre les interseccions del carrer d’Aragó 
amb Magallanes i Mallorca; i la segona, entre els carrers de Mallor-
ca i Comerç. Durant el desenvolupament dels treballs el trànsit de 
vehicles es manté tallat en l’àmbit de l’obra.

Nou clavegueram al carrer Aragó

Com és habitual, l’Ajuntament aprofita les 
vacances escolars per adequar els dife-
rents centres educatius. Entre les interven-
cions previstes per a aquest estiu destaca 
les accions destinades a incrementar les 
ombres en els patis. Així, en les escoles 
Salvador Espriu, Ferrer i Guàrdia i Granulla-
rius es dotaran els patis de diverses zones 
d’ombra amb la instal·lació de tendals fets 
de roba que bloqueja els rajos ultraviolats. 
En les escoles Lledoner i Joan Solans s’hi 
instal·laran unes pèrgoles metàl·liques amb 
unes lones que també protegiran dels rajos 
solars. 
Coincidint amb el centenari de l’Escola Pe-
reanton es faran diverses intervencions en 
el pati del centre com la reparació del pavi-
ment, zones de gespa artificial, creació d’un 
nou sorral, plantació d’arbres, instal·lació 
d’una font nova i obertura d’una altra porta 
d’accés al pati. A la pàgina següent podeu 
consultar els projectes de renovació de les 
escoles Mestres Montaña i Salvador Llobet. 
A l’escola Salvador Espriu es pintarà la tota-
litat de les dependències de la planta baixa 
de l’edifici. A l’escola municipal Salvador 
Llobet es milloraran les instal·lacions de la 
cuina, es repararà el paviment i s’establirà 
una línia de bufet d’autoservei en el men-
jador. Pel que fa a l’Escola Municipal de 
Treball es construirà una caseta per allotjar 
el compresor d’aire comprimit i desplaçar-
lo a l’exterior del taller de mecanització. 
D’aquesta manera es millorarà la seguretat 
del taller.

Les escoles renoven 
instal·lacions pensant 
en el proper curs
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Nous patis més verds per a les escoles Mestres 
Montaña i Salvador Llobet

Durant el proper curs l’escola Mestres Montaña 
i l’escola municipal Salvador Llobet estrena-
ran nous patis. Els projectes van encaminats a 
convertir els patis en jardins, amb una aposta 
potent per la vegetació, la creació de petites 
elevacions del terreny i la presència de l’aigua 
com a element de joc. 
Totes dues escoles van comptar amb 
l’assessorament de professionals de 
l’arquitectura per fer els projectes bàsics, que 
van resultar ser una de les propostes més 
votades en el procés de pressupostos participa-
tius que va impulsar l’Ajuntament. Els tècnics 
municipals van convertir els projectes bàsics en 
executius.
Al Mestres Montaña la proposta per al nou pati 
va sorgir de la comunitat educativa i es van re-
collir idees de l’alumnat i de l’equip de mestres. 
El nou projecte resoldrà les inundacions al pati 
infantil; separarà físicament la pista i el pati on 

juguen els nens i les nenes petits; potenciarà 
els desnivells perquè els nens i nenes puguin 
escalar; disposarà de llocs tranquils i diversifi-
carà les possibilitats de joc, etc.
En el cas de l’Escola Municipal Salvador Llobet 
la proposta de remodelació va sorgir de l’AMPA.
El seu projecte preveu que l’alumnat pugui gau-
dir d’un pati amb més plantes i arbrat, elements 
lúdics i espais diferenciats de joc, tenint en 
compte també que es tracta d’un espai públic 
obert a l’ús de la ciutadania en horari extraes-
colar. En termes generals es transformarà la 
gran superfície plana de sauló, entre l’edifici de 
l’escola i la pista poliesportiva. Es preveu mo-
dificar el relleu de l’espai i introduir vegetació, 
creant set zones diferenciades, tant per l’ús com 
pels elements que les definiran. Les diferents 
zones queden connectades entre elles per un 
camí d’accés que assegura el pas de vianants i 
el de vehicles en cas d’emergència.

A l’esquerra, plànol de la nova 
proposta del pati de l’escola 
Mestres Montaña; a la dreta, 
plànol del pati de l’escola 
municipal Salvador Llobet. 
L’alumnat podrà gaudir dels 
nous espais el curs vinent

10 cooperatives escolars han venut els seus 
productes al mercat 
Granollers ha participat per 8a vegada al projecte Cultura Emprenedora 
a l’Escola a través de la creació de cooperatives escolars organitzades i 
gestionades per l’alumnat de 5è i 6è de primària. Aquest curs s’han creat 
deu cooperatives, dues més que el curs passat, de cinc escoles (Joan 
Solans, Salvador Llobet, Lledoner, Granullarius i Mestres Montaña). Els 
deu grups han instal·lat punts de venda al mercat del dijous els dies 6 i 
13 de juny per vendre-hi els productes manufacturats i creats pels propis 
alumnes després d’un estudi de mercat que els ha ajudat a determinar-
ne també el preu que destina el 20% a entitats sense ànim de lucre.

ACTUALITAT
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L’audiència de L’Arrel amb l’alcalde 
visibilitza la feina de tot el curs

A principis de juny els nois i noies que formen L’Arrel, el Fòrum de les 
Adolescències, celebraven una audiència amb l’alcalde, Josep Mayoral, 
a la Sala de Plens per fer balanç de la feina feta al llarg del curs. L’Arrel 
va començar a caminar l’octubre passat, integrat per 40 nois i noies de 
12 a 16 anys de tots els centres educatius, públics i concertats, el CEE 
M. Montero, quatre entitats de lleure i dos centres oberts. Es tracta d’un 
òrgan de participació ciutadana que representa els 3.138 adolescents que 
hi ha a la ciutat i que dona continuïtat al Consell dels Infants. 
El nom de L’Arrel el van escollir els mateixos nois i noies en la primera 
trobada de treball i cohesió de grup, celebrada a l’alberg de Cabrera de 
Mar. Els dinamitzadors són els tècnics municipals Toni Cobos, responsa-
ble de programes de Joventut; Francesc Reverter, d’Educació i Infància, i 
Joan Camps i Núria Jubany, dinamitzadors del Gra.
El fòrum s’organitza en quatre comissions: igualtat i salut; cultura i 
temps de lleure; mobilitat, barris i espai públic educatiu; i comunicació. 
En aquests àmbits els adolescents han reflexionat al voltant de temes 
que els preocupen com l’assetjament escolar, les violències masclistes, 
l’atenció a la sexualitat des d’una perspectiva LGBTI, l’oci nocturn o la 
promoció de la bicicleta. 
Durant l’audiència cadascun dels nois i noies va prendre la paraula, 
per dir coses com que “el fòrum ens ofereix veu i visibilitat sobre el que 
ens afecta”; que cal treballar perquè tothom “tingui les mateixes opor-
tunitats”; i que “volem dir la nostra, que se’ns valori i tingui en compte 
l’opinió”.
L’alcalde va destacar l’important paper d’aquests joves, en la mesura que 
tenen la responsabilitat de representar els seus companys i companyes, 
perquè el fòrum és “parlar i escoltar, una construcció col·lectiva”. “Es diu 
que sou el futur, però sou el present. La vostra veu és imprescindible per 
construir la ciutat que volem”.
A la tardor, L’Arrel començarà el curs amb una festa a la Nau B1.

La meva experiència 
a L’Arrel
Em dic Mireia Mallorquí i la meva escola em 
va escollir com a representant de L’Arrel, el 
nom que vam escollir entre tots els repre-
sentants del Fòrum de les Adolescències. 
D’aquell moment inicial on ens van propo-
sar participar en una activitat innovadora ja 
fa més de vuit mesos. Aquest darrer curs 
he acumulat una pila de vivències úniques 
(convivència amb gent que no coneixia, 
debats per tractar temes que ens afecten 
com a adolescents, conèixer altres mirades 
sobre les coses, ens hem sentit escoltats 
i hem pogut proposar, sentir la confiança 
dels altres...)
Crec que participar-hi m’ha enriquit com a 
persona, ja que he hagut de convertir-me en 
representant de tots els joves del meu ins-
titut, juntament amb la Maria Padilla, l’altra 
representant de la meva escola. 
A més, he conegut gent nova, he guanyat 
experiència en coses que una persona de 
la meva edat no acostuma a fer (com ara 
exposar a l’alcalde plans de millora per a la 
ciutat) i, el més important, he adquirit més 
seguretat en mi mateixa, ja que en mirar 
enrere i veure tot això que he fet i que un any 
abans no em creia capaç d’assolir em fa dir, 
senzillament: “Ostres! Quantes coses que 
he fet!”
Formar part de L’Arrel ha estat una gran 
vivència i crec que en gaudiré molt també 
durant el proper curs.

Mireia Mallorquí
Membre del Fòrum en representació 
de l’Escola Cervetó
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Aquest curs 
han participat 
80 empreses 
i 77 alumnes, 

dels quals han 
pogut acabar el 

projecte 69

El projectes singular Junts comemora 10 anys

Aquest curs s’han commemorat els 10 anys del 
projecte singular Junts. En aquests anys han 
participat un total de 516 alumnes, i gran part 
d’aquests alumnes avui ja han completat una 
formació post obligatòria, un grau en formació 
professional en la major part dels casos. 
Avui molts d’aquests joves que van fer el seu 
tastet d’ofici en un taller mecànic, en una 
oficina, en una perruqueria, en un hospital o 
en un restaurant són mecànics, administratius, 
perruquers, infermers o cuiners.

El primer contacte amb el món laboral

L’èxit d’aquest projecte, que pretén acostar als 
joves de 3r i 4t d’ESO al món laboral per tal de 
poder orientar-los en la seva tria de la forma-
ció post obligatòria, està en què cada any s’han 
incorporat noves empreses que acullen alum-
nes durant el curs escolar. Concretament 143 
empreses, la majoria de les quals repeteixen 
any rere any. I és que projectes com aquest, 
que es fan amb la implicació d’una banda del 
centre educatiu i de les famílies, i de l’altra del 
món empresarial i de les administracions, són 
un clar exemple que el treball en xarxa permet 
sumar esforços i augmentar resultats.
Des del curs 2008-2009, l’Ajuntament de Gra-
nollers, amb la col·laboració del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
participa en aquest projecte educatiu que cada 

any permet graduar a més alumnes de 4t d’ESO 
i, per tant, ajuda a reduir el fracàs escolar a 
Granollers, que segons dades del curs 2017-
2018 se situa en el 6,75 % (joves amb 16 anys o 
més que surten dels centres educatius sense 
la ESO, xifra extreta a partir de la informació 
facilitada pels mateixos centres).
Per això, aquest projecte, no només té l’objectiu 
que l’alumne de 3r pugui passar amb bons 
resultats a 4t i que els de 4t es puguin graduar, 
sinó que també ajuda a orientar als joves en 
la presa de decisions que s’han d’enfrontar a 
l’acabar l’etapa obligatòria de l’escolarització. 
Els permet veure quin camí seguir en la for-
mació professionalitzadora, a través dels 
Programes de Formació Inicial per aquells que 
no aconsegueixen treure’s el graduat i en la For-
mació Professional de Grau Mitjà aquells que sí 
que han pogut acreditar-ho.
Al llarg del curs, els diferents alumnes que 
han participat han compartit temps i espai 
amb personal sanitari, administratiu, mecà-
nics, personal de manteniment, comerciants 
o veterinaris,... I això els ha permès un primer 
contacte amb el món laboral que els ha donat 
d’una banda una primera experiència, i de l’altra 
els ha permès adquirir competències assimila-
bles per poder acreditar la ESO. A més de poder 
tastar un ofici que si els ha agradat el podran 
continuar aprenent a través d’un cicle formatiu.
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Un miler d’alumnes de 22 centres educatius de 
primària i secundària de Granollers, Canovelles, 
la Roca del Vallès i les Franqueses del Vallès 
han participat aquest curs a la 2a edició de la 
VallèsBot. 14 dels centres participants són de 
Granollers. Aquest projecte proposa a l’alumnat 
participant una temàtica i li demana trobar-hi 
solucions desenvolupant projectes tecnològics i 
de robòtica.
En aquesta ocasió, el repte ha estat «millora 
el teu parc». Repartits en 37 projectes, els i les 
alumnes es van trobar el 29 de maig al parc 
del Congost per presentar les seves creacions. 
Les propostes van ser diverses i hi va haver, per 
exemple, gronxadors adaptats, tobogans més 

Tecnologia i robòtica per millorar els parcs

segurs, fonts d’alçada regulable, una corda de 
saltar que gira sola o una cistella que compta 
els cops que encistellem la pilota. Un jurat va 
valorar tots els projectes i tots els participants 
van rebre un diploma al final de la jornada. 
El projecte VallèsBot va néixer el curs 2017-18 
del treball en xarxa entre professors, centres 
educatius, els Ajuntaments de Granollers, Cano-
velles i la Roca del Vallès i el Centre de Recur-
sos Pedagògics. En aquesta segona edició s’hi 
ha sumat també l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès. Es tracta d’una activitat intermuni-
cipal per la implementació dels coneixements 
de la robòtica i el pensament computacional tot 
donant solucions a reptes quotidians del nostre 
entorn més proper. A diferència d’altres projec-
tes de vocació i cultura tecnològica, la VallèsBot 
no és competitiva i es fa en horari lectiu, fet 
pel qual tot l’alumnat pren part de la proposta i 
aprèn de la construcció i programació de robots.

Aquest curs, 157 persones han fet de voluntàries a 22 centres educatius 
de la ciutat, distribuïdes entre les escoles bressol Giravoltes, El Teler, 
Tortuga; les escoles Ferrer i Guàrdia, Granollers, Granullarius, Joan 
Solans, Lledoner, Mestres Montaña, Pereanton, Ponent, S. Espriu i S. 
Llobet; els instituts EMT, C. Bellera, M. Estrada ; i Educem, L’Estel, 
Parc Estudi, Escola Pia, Centre de Formació d’Adults i CEE M. Montero.
Les tasques desenvolupades per les persones voluntàries han anat des 
de l’acompanyament a les sortides, al suport a l’aula, reforç en lectoes-
criptura, estudi assistit, biblioteca escolar, decoració d’espais, suport 
a l’activitat artística, atenció a l’alumnat nouvingut, padrins de lectura, 
suport a l’hort, suport a la criança i renovació de llibres. Dos dels vo-
luntaris també han impartit tallers per a famílies i de petita infància.
El nombre de voluntaris ha anat augmentant any rere any. El perfil més 
habitual és el de familiars, persones jubilades i estudiants. 
El projecte del Voluntariat Educatiu està liderat per RELLA Granollers.

157 persones voluntàries a 22 centres educatius de Granollers
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Arrenca la nova temporada 
d’Escena gran amb més 
de 60 espectacles

Escena grAn presenta una programació d’allò 
més variada de setembre de 2019 a gener 
de 2020 amb un objectiu clar: fer-te gaudir 
al màxim de l’experiència de venir al teatre i 
oferir-te una cartellera de màxim nivell i plena 
d’activitats al voltant de la programació. Pas-
saran pels escenaris de Granollers i Canovelles 
noms tan coneguts en el món del teatre com 
Pere Arquillué, Pablo Derqui, Julio Manrique, 
Flyhard Produccions, T de Teatre, Dagoll Da-
gom, Clara Segura, Bruno Oro o Lola Herrera; 
grups musicals com Sau, Pupil·les, Delafé, 
Mishima o In Crescendo; noves tendències 
escèniques de la companyia Agrupació Señor 
Serrano o Les impuxibles, amb Clara i Ariadna 
Peya; i la millor música clàssica de mans de les 
formacions locals residents al Teatre Auditori: 
l’Orquestra de Cambra de Granollers i Veus-Cor 
Infantil Amics de la Unió i el Cicle Carles Riera 
de l’Escola Municipal de Música de Granollers. 
En aquesta primera part de la temporada gaudi-
rem també de l’òpera La Cenerentola de Rossini 
de mans dels Amics de l’Òpera de Sabadell, així 
com d’un nou cicle de Sarsuela que encetarà 
l’Aula Lírica de Granollers, amb la seva Gran 
Gala Lírica Catalana. 
Els nostres petits gaudiran, com sempre, de les 
arts escèniques de mans dels intrèpids viatgers, 
els Patinautes, que els convidaran a veure peti-
tes joies com Canto i Jungla, incloses en el fes-
tival El més petits de tots, divertits espectacles 
de titelles i música de la Roda d’Espectacles 
Infantils o propostes musicals televisives com 
els Lunnis de leyenda. La programació, a més, 
es completarà amb una programació de Nadal 
intensa per tal que visquem les festes de Nadal 
també des dels escenaris, amb el musical Arta-
ban, la llegenda del quart Rei Mag, el clàssic de 
dansa clàssica El Trencanous i els tradicionals 
(però innovadors!) Pastorets de Granollers i 
Canovelles. 
La programació inclou: les activitats 360º, 
tallers, assajos oberts, presentacions, conver-
ses... per obrir al públic l’experiència escènica 
i musical, abans i després de l’espectacle, amb 
la idea d’aprofundir molt més en el treball dels 
artistes, créixer i compartir sensacions. 
Venda d’entrades: www.escenagran.cat

El 2 de juliol 
comença 
la venda 

d’abonaments 
i el dia 3 es 

vendran també 
entrades 

individuals
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Subvencions a l’empresa i 
l’emprenedoria 2019

Oberta convocatòria

Termini per presentar les sol·licituds  
fins al 30 de setembre

Més informació a:
https://seuelectronica.granollers.cat

3
9 a 14 h. Formació bonificada de 
15 hores
Iniciació a l’Excel
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9.30 a 13.30 h. Formació de 8 
hores. Empresa i emprenedoria
Què és el que més convé per 
finançar el meu projecte?
Granollers Mercat

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

9 a 14 h. Formació bonificada de 
8 hores
Taller d’estiu per a directius: 
disseny motivacional corporatiu. 
Gamificació i narrativa transmèdia
Ser capaç de dissenyar una estructura 
motivacional que ens ajudi a captar, 
retenir i desenvolupar el talent
Cambra de Comerç - Delegació 
Granollers

8
10 a 14 h. Jornada. Empresa i 
emprenedoria
Troba la teva empresa ideal
Vols reemprendre i no saps per on 
començar. Vine, t’ajudarem!
Organitza: Reempresa i Granollers Mercat

10
11 a 14 h. Jornada tècnica ajunta-
ments
Jornada de presentació del Quadre 
Comparatiu d’Indicadors
Granollers Mercat

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

18
9.30 a 12 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

25
9.30 a 12 h. Formació. Empresa i 
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

Juliol 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

Fins al 13 de setembre es poden presentar les sol·licituds per de-
manar ajuts econòmics per a la pràctica esportiva destinats a nois i 
noies de 6 a 16 anys, empadronats/des a Granollers. 

Per ser beneficiaris/àries de l’ajut cal que el club sigui de Grano-
llers i inscrit en el registre d’entitats esportives de l’Ajuntament 
de Granollers, i que faci esport de competició en la mateixa ciutat. 
També pot ser una de les escoles esportives municipals o per a 
activitats organitzades fora de l’horari escolar en una associació 
esportiva d’un centre d’ensenyament públic o concertat.

Consulteu la documentació que cal aportar a seuelectronica.grano-
llers.cat. Dins de l’apartat Catàleg de tràmits (Ajuts per a la promo-
ció de l’esport).

Més informació: Servei d’Esports (c. Joan Camps i Lloreda, 1), 
telèfon 93 842 68 47

Sol·licitud d’ajuts 
per a activitats 
esportives, per a 
nois i noies de 6 a 
16 anys.  
Temporada 2019-2020
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DILLUNS, 1

10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller de repertori Radical Light amb 
Salva Sanchis. Amb inscripció prèvia. 
(De l’1 al 5 de juliol)

DIMARTS, 2

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

22 h Parc de Torras Villà
Cinemafreshhh! Projecció de la pe·lícula 
Campeones de Javier Fesser
Org.: AC

DIMECRES, 3

19.30 h Roca Umbert
Diàleg a la fresca. “Gandulegem amb 
Sílvia Soler i David Carabén“, 
dinamitzat per Esteve Plantada

21 h El Mirallet
Miramecres amb Noreverbdub
Org.: El Mirallet

DIJOUS, 4

18.30 h Davant del restaurant La Gamba 
c/ de Santa Elisabet, 6
Recital poètic amb Josep Pedrals. Es 
convidarà a cervesa als assistents
Org.: La Gralla

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Concert amb Judith Nerddermann

DIVENDRES, 5

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!“ Taller sobre petits animals per 
a tots els públics. Reserva a partir de 15 
dies abans de l’activitat al 93 870 96 51/ 
reserves@museugranollersciencies.org 
(Es repeteix el mateix dia a les 18.30 h)

20 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Dansa Carn, cendra i somni, a càrrec de 
Liant la Troca

Fins 25 de juliol, Cinemafreshhh!!!
La setena edició del Cinemafreshhh organitzat pel Cinema Edison 
presenta un nou escenari per a les projeccions. Es tracta del Parc de 
Ponent que se suma als espais ja estrenats en d’altres edicions, com 
són la Piscina exterior del Club Natació Granollers, el Parc Torras Villà i
Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Hi haurà Cinemafreshhh!!! del 28 
de juny al 25 de juliol. Les sessions comencen a les 22 h, l’entrada és 
gratuïta i hi haurà servei de bar i de menjar i de lloguer de gandules.
Campeones de Javier Fesser, dimarts 2 de juliol a les 22h al Parc Torras 
Villà, en el mateix espai, dimarts 9 de juliol El Gran Showman de Mi-
chael Gracey (The Greatest Showman). El divendres 12 de juliol a les 22 
h, a Roca Umbert: Nit de curtmetratges fantàstics i de terror. El dia 16 
tornem al Parc Torras Villà, amb E.T. El Extraterrestre de Steven Spiel-
berg, i dimarts 23 de juliol a les 22 h, Jurassic World: El Reino Caído de 
J.A. Bayona. El dijous 18 de juliol a les 22 h, al Parc de Ponent West Side 
Story de la Societat Coral Amics de la Unió (El musical de teatre).
L’última projecció serà dijous 25 de juliol a les 22 h Piscina exterior del 
Club Natació Granollers amb Coco de Lee Unkrich i Adrian Molina.
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21 h GRA Equipament Juvenil
Dnit. Música amb La Rateta ja no es-
combrava l’escaleta. 
Més info: www.grajove.cat
Org.: El Gra

21.30 h Plaça Joan Oliver
Nits d’estiu als Centres Cívics. Les do-
nes prenem l’escenari. 
Concert amb Dtumbaga
Org.: Xarxa de Centres Cívics

DISSABTE, 6

10 h Barri de Tres Torres
Festes del barri de Tres Torres (6 i 7 de 
juliol)
Org.: AV Tres Torres

10 h Centre Cívic Palou- Pati de les Anti-
gues Escoles
Festa de Palou: La Lluïda. Consulta la 
programació al Facebook de la Lluïda
Org.: Col·lectiu La Lluïda i AV Sant Julià 
de Palou

12 h Davant de l’església de Palou
Castellers. Actuació dels Xics a la Festa 
de La Lluïda de Palou

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

18 h GRA i plaça de l’Església
Xerrades i tallers. Eco-Party, save the 
planet
Org.: El Gra amb el programa de Suport 
a Iniciatives Juvenils

21 h Centre Cívic Palou- Pati de les Anti-
gues Escoles
Nits d’estiu als Centres Cívics. Les do-
nes prenem l’escenari.
Concert amb Paula Peso (dins dels actes 
de la Lluïda de Palou)
Org.: Xarxa de Centres Cívics

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

DIUMENGE, 7

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició “Tu 
investigues“(Es repeteix el mateix dia a 
les 12.30 h)

”Les dones prenem l’escenari” als 
centres cívics
Entre el 28 de juny i el 26 de juliol, els centres cívics proposen, per 
cinquè any consecutiu, espectacles per als vespres d’estiu a l’aire lliure. 
Són 5 propostes que en aquesta ocasió tenen a les dones com a protago-
nistes. Sota el títol «Les dones prenem l’escenari» s’han programat un 
total de 5 concerts gratuïts.
El primer concert serà el divendres 28 de juny (22.30 h), davant del 
Centre Cívic Can Gili, amb la música fusió de la cantautora Mabel Flores 
i la banda La Kayangó. Presentaran noves cançons i antigues joies amb 
lletres viscerals, compromeses i carregades de sensibilitat i força.
El divendres 5 de juliol (21.30 h) a la plaça Joan Oliver de Can Bassa el 
grup Dtumbaga oferirà un concert que combina temes propis i versions de 
coples de tota la vida i inclou també grans rumbes de la dècada dels 80.
El dissabte 6 de juliol (21 h), al pati de les antigues escoles de Palou i 
dins del programa d’actes de La Lluïda, el R’n’B i el soul prendran el 
protagonisme de la mà de Paula Peso i la seva poderosa veu. 
La música d’arrel jamaicana també serà present en aquest cicle de 
concerts amb l’actuació de The Kinky Coo Coo’s, el divendres 19 de juliol 
(21.30 h) a la plaça Sant Miquel. Aquesta banda recrea amb elegància i 
talent a música negra dels 60, manté l’esperit de les grans orquestres 
jamaicanes i sorprèn amb l’adaptació dels clàssics del soul. 
El punt i final a aquest cicle el posarà Karamba amb un concert el diven-
dres 26 de juliol (21.30 h) davant del Centre Cívic Nord. Aquesta banda 
de dones fusiona el son, el txa-txa, el boogaloo, la timba i la salsa, amb 
el rap i el hip-hop. 
Més info a: www.granollers.cat/centrescivics
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12 h Museu de Granollers
Visita comentada a l'exposició “Retorn 
a Granollers del retaule gòtic de sant 
Esteve“, amb Cinta Cantarell
(Hi haurà intèrpret de signes en llengua 
catalana)

19 h Pati del Casino de Granollers
Ball social amb Eulogio

DIMARTS, 9

22 h Parc de Torras Villà
Cinemafreshhh! Projecció de la 
pel·lícula El gran showman de Michael 
Gracey
Org.: AC

DIMECRES, 10

19.30 h Roca Umbert. F. de les Arts
Diàleg a la fresca. Gandulegem amb 
Mar Coll i Jordi Oriol, dinamitzat per 
Esteve Plantada

21 h El Mirallet
Miramecres amb Duet Acustic
Org.: El Mirallet

DIJOUS, 11

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Concert amb Joan Miquel Oliver

DIVENDRES, 12

19.30 h Centre Cívic Jaume Oller
Xerrada “Aprèn a gestionar
les teves pors“
Org.: AV Tres Torres

21 h Parc de Ponent
Festa Major del Barri de Ponent
(del 12 al 14 de juliol)
Org.: AV Ponent

22 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts 
Cinemafreshhh! Projecció de curtme-
tratges. Nit de curtmetratges
fantàstics i de terror
Org.: AC

22 h Parc Firal
Festival Musik N Viu amb Auxili, Porto 
Bello, Miquel del Roig i Cuarto Segunda. 
Més informació a
www.musiknviu.cat
Org.: Jovent Ignorat 

“Tardes Kanalla” per a nens i nenes 
de 6 a 12 anys als centres cívics
Els centres cívics de Granollers ofereixen, fins al 18 de juliol, activitats 
obertes d’estiu i gratuïtes pensades per a infants de 6 a 12 anys. Sota el 
títol de «Tardes Kanalla», de dilluns a dijous de 17.30 a 19.30 h es fan 
activitats d’aigua i a l’aire lliure per les que no cal inscripció prèvia. Els 
dilluns i dimarts les activitats es faran a l’exterior del Centre Cívic Can 
Bassa i els dimecres i dijous serà a l’exterior del Centre Cívic Can Gili. 

Entre els dies 8 i 19 de juliol al Centre Cívic Nord es podrà visitar 
l’exposició corresponent al XXI Ral·li Fotogràfic «Granollers es Reve-
la», celebrat el passat 16 de juny amb un total de 60 inscrits. La mostra 
es podrà visitar de dilluns a divendres, de 17 a 21 h. D’altra banda, el 
dijous 18 de juliol es donaran a conèixer els guanyadors i guanyadores 
d’enguany i s’entregaran els premis (Centre Cívic Nord, 20 h). Aquesta 
edició, els temes a fotografiar eren els barris del Lledoner i de l’Hostal: 
l’arquitectura, els espais verds, la vida quotidiana... S’atorgaran 4 premis 
en la categoria infantil, 6 premis a la categoria adulta i un premi a la 
millor foto per votació popular.
Les fotografies guanyadores també es publicaran a la web del projecte 
on també hi ha les fotos premiades d’edicions anteriors: 
 www.granollers.cat/rallifotografic

El XXI Ral·li Fotogràfic posa imatge 
als barris del Lledoner i de l’Hostal
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22 h Parc de Ponent
Cinema a la fresca. Dins la festa
major del barri de Ponent
Org.: AV Ponent

DISSABTE, 13

10 h Plaça Can Mònic
Festa Major de Can Mònic
(13 i 14 de juliol) Mes informació a 
www.canmonic.com
Org.: AV Can Mònic

19 h Plaça de Maluquer i Salvador
Castellers. Diada d’estiu dels Xics de 
Granollers amb els Castellers de la Vila 
de Gracia i els Sagals d’Osona
Org.: Xics de Granollers

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Revetlla swing amb Six and the Guest

21 h Parc de Torras Villà
Sardanes. 70è Aplec de la Sardana 
“Aplec de nit”, amb les cobles Princi-
pal del Llobregat, Jovenívola de Saba-
dell i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i 
l’acompanyament de timbalers
Org.: Agrupació Sardanista

21.30 h Plaça Can Mònic
Concurs ”Can Mònic Got Talent” (activi-
tat dins de la festa major de Can Mònic) 
Inscripcions fins el 8 de juliol a l’AV del 
barri
Org.: AV Can Mònic

22 h Parc Firal
Festival Musik N Viu amb Adala & The 
Same Song Band, Sr.Wilson & The Island 
Defenders, Andana i Cool Down. Més 
informació 
a www.musiknviu.cat
Org.: Diables de Granollers

23 h Casino de Granollers
Festa sevillanes: IV Verbena del
Carmen fira d'estiu

DIUMENGE, 14

19 h Pati del Casino de Granollers 
Ball social amb Duo Tucan

DIMARTS, 16

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Teatre La Festa, a càrrec de Mambo 
Project

 · BIBLIOTECA ROCA UMBERT: 
Dl. a dv. 9 de 14.30 h

 · BIBLIOTECA CAN PEDRALS:
Dl. a dv. de 15 a 20.30 h 

 · MUSEU DE GRANOLLERS
Dt. a dg. de 18 a 21 h 
Dg. matí 11 a 14 h)

 · MUSEU DE LES CIÈNCIES NATURALS
Dt. a ds. I festius de 16 a 19 h
Dg. d’11 a 14 h

 · GRA JOVE
Matins de dt. a dv. de 9 a 13 h
Tardes de dl. a dj. de 16 a 20 h
Dilluns matí i divendres tarda, oficina jove 
tancada, la resta de serveis funcionen
fins el 26 de juliol

 · XARXA DE CENTRES CÍVICS
Dl. a dv. de 17 a 21 h

 · ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS
Consulta de documents de dl. a dv. de 11 
a 14.30 h

EQUIPAMENTS CULTURALS HORARI D’ESTIU

A partir del 22 de juliol s’obren les inscripcions al nou programa de 
cursos i tallers de setembre a desembre 2019. Com a novetat aquesta 
programació s’aposta per cursos de caràcter formatiu i es pretén oferir 
un certificat o titulació oficial en algunes de les formacions. Et podràs 
inscriure en els tallers a través de la web www.inscripcions.grajove.cat o 
bé de forma presencial dins l’horari de l’Oficina Jove.
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22 h Parc de Torras Villà
Cinemafreshhh! Projecció de la 
pel·lícula E. T. d’Steven Spielberg
Org.: AC

DIMECRES, 17

21 h El Mirallet
Miramecres amb The Jartbreikers
Org.: El Mirallet

DIJOUS, 18

20 h Centre Cívic Nord
Veredicte del jurat del XXI Ral·li foto-
gràfic, Granollers es revela
Org.: Xarxa de Centres Cívics

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Concert amb Cesc Freixas

22 h Parc de Ponent 
Cinemafreshhh! Projecció del musical  
West Side Story (teatre musical)
Org.: AC i TAG

DIVENDRES, 19

21.30 h Plaça de Sant Miquel
Nits d’estiu als Centres Cívics. Les do-
nes prenem l’escenari. 
Concert amb The Kinky Coo Coo’s
Org.: Xarxa de Centres Cívics

DISSABTE, 20

11 h Plaça de la Porxada
XXVII Mostra de bestiari
de Granollers, durant tot el dia a dife-
rents punts de la ciutat (pl. Porxada, pl. 
de l’Església, La Troca i
pl. Barangé)
Org.: Drac de Granollers

20 h Pati del Casino de Granollers 
Concurs i festa country

DIUMENGE, 21

19 h Pati del Casino de Granollers 
Ball social amb Choffers

DILLUNS, 22

10 h GRA Equipament Juvenil
Nou programa de cursos i tallers del Gra 
(setembre- desembre 2019)
Més informació i inscripcions a
www.grajove.cat

DIMARTS, 23

22 h Parc de Torras Villà
Cinemafreshhh! Projecció de la pe·lícula 
Jurassic Park: El reino caído de J. A. 
Bayona
Org.: AC

DIMECRES, 24

21 h El Mirallet
Miramecres amb Dominique Gagne 
Quartet
Org.: El Mirallet

DIJOUS, 25

18.30 h Nau B1
Cloenda d’Itineraris d’estiu
Org.: Gra

22 h Piscines Municipals de
Granollers
Cinemafreshhh! Projecció de la 
pel·lícula Coco de Lee Unkrich i
Adrian Molina
Org.: AC

DIVENDRES, 26

19 h Plaça de la Caserna
Sardanes. Ballada de sardanes de Santa 
Anna amb la Cobla Ciutat de Granollers
Org.: Agrupació Sardanista

21.30 h Exterior del Centre Cívic Nord
Nits d’estiu als Centres Cívics. 
Les dones prenem l’escenari. 
Concert amb Karamba
Org.: Xarxa de Centres Cívics

DISSABTE, 27

21 h Casino de Granollers
Fi de curs Salsa i Bachata, amb butifa-
rrada

DIUMENGE, 28

19 h Pati del Casino de Granollers
Ball social amb David Magenj

DIMECRES, 30

21 h El Mirallet
Miramecres amb Laura Gouria and The 
Rising Band
Org.: El Mirallet

Festa Major de Blancs i Blaus de 
Granollers del 24 d’agost a l’1 de 

setembre

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“El Granollers de 1979”
Fotos dels fons de l’Arxiu Municipal de 
Granollers 
Fins al 2 d’agost

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

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Tu investigues!“ 
Exposició permanent 

ESPAI TRANQUIL DE BARBANY
“Un món en que el gènere no definirà 
la mesura dels nostres somnis“, 
d’Elena Favilli
Fins al 8 de juliol
CC CAN BASSA
“Pots mirar sense jutjar?“
De l’1 al 7 de juliol

CENTRE CÍVIC NORD
“XXI Ral·li fotogràfic“
Del 8 al 19 de juliol 

CC JAUME OLLER
“Pots mirar sense jutjar?“
Del 8 al 14 de juliol

CENTRE CÍVIC PALOU
“Pots mirar sense jutjar?“
Del 15 al 21 de juliol

CC CAN GILI
“Pots mirar sense jutjar?“
Del 22 al 28 de juliol

ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES 
ARTS
“Pots mirar sense jutjar?“
Del 29 de juliol al 15



Nerea Granado García 
Grau en Psicologia (UB)
28 anys

Quina ha estat la teva experiència com 
a agent innovadora?
Molt bona, no només per l’oportunitat de 
desenvolupar una idea innovadora, també 
per la gent que m’he trobat pel camí i 
amb qui ho he pogut compartir.

Quina és l’essència del teu projecte?
Donar cabuda a dues realitats socials a tra-
vés d’una mentoria intergeneracional, en 
què les persones grans, a través de la seva 
experiència personal i coneixement, pu-
guin orientar els joves en les seves incerte-
ses acadèmiques i laborals. Així, l’essència 
és donar valor a aquestes persones. 

Veus factible aplicar-lo a la nostra 
ciutat? 
El projecte es pot extrapolar a qualsevol 
municipi, especialment aquí, on considero 
que comptem amb els serveis, recursos i 
entitats de valors afins per fer-ho realitat. 

També us heu format en emprenedoria. 
Sí, m’emporto molt coneixement, no 
només conceptualment, també en recur-
sos i serveis de la ciutat de promoció de 
l’emprenedoria.

Què voldries que passés a partir d’ara? 
Espero que el projecte sigui acollit amb 
les mateixes ganes i il·lusió amb què 
hi he treballat. Si aquesta aportació a la 
ciutat serveix per posar-lo en marxa, per 
desplegar altres idees en la mateixa línia 
o simplement d’inspiració per assimilar 
nous contextos socials i la manera de fer-
hi front, ja serà tot un èxit personal.

Recomanes a altres joves que es pre-
sentin a la beca d’Agents Innovadors?
Si, és una bona oportunitat per desenvo-
lupar-te personalment i professionalment, 
alhora que intentes aportar una idea de 
millora i promoció a la ciutat on vius.

 
La Nerea, la Laia, l’Armand i la Yolanda són quatre joves de 
Granollers que des d’octubre de 2018 fins a juny de 2019 han estat 
desenvolupant els seus projectes com a agents innovadors, en la 
primera convocatòria d’aquesta beca de l’Ajuntament de Granollers, 
impulsada pel Pla Estratègic. Després de treballar-hi per espai de 
nou mesos, acompanyats per responsables municipals que han 
tutoritzat els projectes, han presentat públicament el seu treball. 
Mentoring intergeneracional (o com treure profit de l’experiència i 
coneixement de la gent gran); impulsar la producció audiovisual a 
la nostra ciutat amb la creació d’una oficina específica; el futur de 
la mobilitat a la nostra ciutat (potenciant una mobilitat sostenible, 
innovadora i autònoma); i l’envelliment actiu amb una alimentació 
adequada i saludable són els quatre projectes desenvolupats per 
cadascun dels agents innovadors, que expliquen amb més detall a 
les columnes del costat.
Els treballs presentats a la primera edició d’Agents Innovadors 
permeten conèixer projectes proposats per joves que aporten idees 
i noves accions per a la millora de la ciutat. En aquests moments 
ja està convocada la segona edició de la beca, que ara és en fase 
d’avaluació dels projectes presentats. Aquestes beques proposen 
treballar en àmbits d’interès com mobilitat, indústria cultural o 
audiovisual, habitatge, sostenibilitat, innovació i emprenedoria 
social. Els joves seleccionats desenvoluparan els seus projectes a 
partir d’octubre vinent, amb una dedicació de 20 h setmanals i amb 
l’acompanyament de tècnics municipals.

ENTREVISTA A

Agents innovadors
Nerea Granado, Laia Boixader, Armand Jordana i Yolanda Jiménez 

©
 T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S

20

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JULIOL-AGOST DE 2019 NÚM. 175



Quatre joves granollerins han desenvolupat projectes 
innovadors per a la ciutat, en els àmbits

intergeneracional, audiovisual, de mobilitat i nutrició 
 

Laia Boixader Balcells 
Grau en Comunicació i Indústries 
Culturals (UB) - 24 anys

Per què et vas presentar a la beca?
Per poder tirar endavant un projecte per 
a la ciutat que fos compaginable amb una 
altra feina.

Quina ha estat la teva experiència?
Molt satisfactòria. He après molt, sobretot 
gràcies al meu tutor, Josep M. Codina; al 
coordinador, Joan Bellavista; i als com-
panys, la Nerea, la Yolanda i l’Armand.

En què consisteix el teu projecte?
A organitzar i impulsar la producció 
audiovisual a Granollers, fent més fàcil 
la creació de continguts audiovisuals per 
beneficiar professionals i empreses del 
sector i, de retruc, impulsar l’economia 
local i promocionar Granollers com una 
destinació cinematogràfica.

Quin procés de treball has seguit?
He comparat casos d’altres municipis amb 
una activitat audiovisual més consolidada i 
he analitzat quins beneficis econòmics, tu-
rístics i culturals suposa. Això m’ha portat 
a la creació d’una Film Office, una oficina 
encarregada d’aconseguir que l’àrea 
d’influència sigui escenari del màxim de 
produccions audiovisuals.

Què t’ha aportat la formació rebuda? 
He après moltes coses que no sabia del 
teixit empresarial i associatiu. També he 
conegut professionals que m’han aportat 
idees i coneixements per al projecte.

Què t’agradaria que passés a partir 
d’ara? 
M’agradaria poder impulsar la Film Office 
a Granollers i que la ciutat passés a estar 
dins del radar cinematogràfic de Catalunya 
i del món.

Recomanaries la beca a altres joves?
Ho recomano 100%.

Armand Jordana Garcia 
Grau en Economia (UAB)
25 anys

Per què et va interessar la beca?
Vaig considerar que la beca incloïa diver-
sos components motivadors per a mi: po-
tencia la innovació a la ciutat com a motor 
de transformació i creixement, i em dona-
va l’oportunitat de desenvolupar una idea 
pròpia. Alhora, podia combinar-la amb 
el màster de Gestió i Creació d’Empreses 
Tecnològiques que he fet aquest curs. 

Explica’ns el teu projecte.
Consisteix a adaptar els aparcaments 
d’avui per a la mobilitat de demà, ente-
nent els dissuasoris, els que podem trobar 
als voltants de la ciutat, com un recurs 
estratègic de la mobilitat del futur. 

Com s’hauria d’implementar? 
Actualment, la mobilitat està experimen-
tant canvis sense precedents impulsats 
per la innovació i els avenços tecnològics. 
Tenim l’oportunitat d’aprofitar-los per 
tirar endavant projectes que aportin valor 
a la ciutat, com ara reduir la contaminació 
allunyant els vehicles privats motoritzats 
del centre.

Què voldries fer a partir d’ara?
M’agradaria seguir treballant en projectes 
de mobilitat amb l’objectiu de posar les 
persones en el centre de l’equació. Crec 
que en el futur ens semblarà impensable 
conviure amb els cotxes i respirar-ne els 
gasos contaminants, com avui dia ens 
sembla impensable fumar al cinema o a 
l’avió. 

La recomanaries?
I tant, és una gran oportunitat i sense dub-
te recomano a les i els joves de Granollers 
que es plantegin la beca d’Agents Innova-
dors com una opció per desenvolupar un 
projecte propi, amb el guiatge d’un expert 
o experta en la matèria de l’Ajuntament.

Yolanda Jiménez Ramalho
Grau en Nutrició i Dietètica (UB)
25 anys

Què et va fer presentar-te a la beca?
Volia fer alguna cosa diferent que 
m’ajudés a completar el meu currículum. 
Al ser un projecte a Granollers, per proxi-
mitat, m’hi vaig animar. Es podia combi-
nar amb altres feines. 

De què va el teu projecte?
Consisteix a mostrar la importància i els 
beneficis que té l’alimentació com a base 
de la promoció de l’envelliment actiu en 
la gent gran. 

Quin procés de treball has seguit?
Vaig fer una recerca d’informació del 
tema i dels serveis existents enfocats a 
gent gran. Vaig entrevistar voluntaris i vaig 
treure conclusions de les dades obtin-
gudes. Finalment, vaig crear un progra-
ma d’educació nutricional tenint com a 
referència la mostra. 

Com t’ha ajudat la formació rebuda?
Abans, quan imaginava el meu futur, crear 
el meu propi negoci em feia por, no em 
veia amb el valor suficient. Ara, he vist que 
emprendre pot ser una bona alternativa si 
les condicions laborals amb què et trobes 
no són bones o si tens una idea de projec-
te per la qual vols apostar. 

Què voldries que passés a partir d’ara 
pel que fa al teu projecte?
M’agradaria que es poguessin fer els pro-
grames d’educació nutricional en
diferents espais descrits en el treball i 
d’altres com centres geriàtrics, centres 
d’atenció primària, hospitals, empreses 
privades, etc.

La recomanaries?
Sí! És una oportunitat per donar-te a 
conèixer i realitzar el teu propi projecte 
ajudant alhora la teva ciutat. 
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Els grups municipals opinen

Aportar y sumar

En primer lugar, dar las gracias a cada una 
de las 2.538 personas que nos votaron 
el pasado 26 de mayo. Gracias a su voto 
hemos renovado nuestra presencia en el 
consistorio. Porque lo difícil no es lle-
gar, sino mantenerse. Hemos crecido en 
número de votos quedándonos a tan sólo 
28 de conseguir un tercer concejal. Esto 
supone un enorme respaldo a nuestro 
proyecto, un punto de consolidación 
importante. 
Nuestro objetivo fundamental es buscar 
y proponer soluciones a los problemas 
reales de Granollers. Por ello, seguiremos 
respaldando y felicitando todas aquellas 
ideas y proyectos que puedan repercutir 
en un beneficio para la ciudad, en una 
mejora de la calidad de vida, independien-
temente de su color político o del partido 
que las proponga. Granollers será el eje 
fundamental de nuestro trabajo.
Hay retos importantes como la construc-
ción de la nueva residencia para nuestros 
mayores, alejar la estación de mercancías 
peligrosas del casco urbano, revitalizar 
nuestros barrios o luchar contra el alto 
índice de contaminación que padecemos 
en Granollers.
Apostamos por un Granollers que no 
deja a nadie atrás. Que cuida de aquellas 
personas en riesgo de exclusión social. 
Por un municipio más abierto al mundo, 
amable, solidario y accesible. Una ciudad 
firme defensora de los derechos del 
movimiento LGTBI e implacable con la 
violencia machista. Un Granollers más 
limpio, seguro y tranquilo, un buen lugar 
donde vivir. Una capital de comarca más 
competitiva y conectada, orgullosa de sus 
tradiciones y raíces a la vez que mira al fu-
turo a los ojos con optimismo y confianza.
Son muchos los retos que tenemos por 
delante en esta legislatura. Y Ciutadans 
Granollers estará a disposición del equipo 
de gobierno y del resto de partidos po-
líticos, de asociaciones y entidades para 
buscar puntos de encuentro, aportar y 
sumar… con mirada amplia y serena, 
siempre con humildad y perseverancia.
Por un Granollers de todos y para todos.

Enric Meseguer, portavoz
Juan Manuel de Vargas, concejal
¡Síguenos en las redes sociales!
granollers@ciudadanos-cs.org

Durant la tardor de 2018, un grup de gent 
entusiasta va engegar un projecte de cons-
trucció d’un espai polític nou i transversal 
en el món sobiranista, que ha estat compar-
tit amb la ciutadania, sotmès a la participació 
i al debat, per tal de dinamitzar Granollers. 
Gent del carrer, aliena a la participació políti-
ca en el seu gruix, d’oficis i ideologies diver-
ses, per treballar per Granollers amb una altra 
mirada. Ser avui a l’Ajuntament ens omple 
de satisfacció i ens avala per intentar donar 
resposta a les inquietuds, petites o grans, que 
ens han transmès els ciutadans.
Els moviments demogràfics han fet créixer 
Granollers al llarg de la història, l’han enri-
quit en estructura, en capital humà i en pro-
grés econòmic. Però ser part del segon cintu-
ró metropolità de Barcelona i la globalització 
ens interpel·la per canviar les formes tradi-
cionals de fer política. La població demana 
transparència en l’ús dels seus impostos, 
més participació i corresponsabilitat en les 
decisions que es prenen. Granollers té mol-
tes oportunitats de millora. Hi ha un dèficit 
greu de serveis sanitaris. Manca d’estructures 
de suport a la gent gran i a la dependència, 
i escàs habitatge de lloguer. Granollers ha 
de seguir refermant l’aposta per la formació 
professional, lligant-la a l’accés al treball. Cal 
un nou contracte de recollida de residus i 
neteja viària. Augmentar i mantenir les zones 
verdes, les voreres, els carrers i el mobiliari 
urbà. Cal un nou model de gestió de l’aigua, 
per assegurar capacitat d’abastament, qualitat, 
estalvi, reutilització i un cost raonable. Cal 
reimpulsar la Fira de l’Ascensió i la música 
al carrer. Apropar l’administració al ciutadà, 
treballar per la descongestió de la Ronda Sud, 
per l’acollida dels nouvinguts i les persones 
en risc d’exclusió social. I, sobretot, cal reim-
pulsar el lideratge a la comarca.
Aquests són alguns dels punts del nostre 
programa. Un programa que volem treballar 
amb fermesa i perseverança, amb mà estesa a 
totes les formacions del consistori i també a 
totes aquelles que l’actual llei electoral no ha 
permès que hi fossin. Un repte per construir 
també un espai unitari en el món indepen-
dentista –els municipis també pateixen mal-
tractament polític en competències, recursos 
i drets fonamentals. Un repte immens, difícil 
i enormement responsable. Hi posarem 
el nostre coneixement, el nostre esforç i 
les nostres conviccions. Un projecte per a 
tothom, per a tots aquells que formen part de 
Granollers, per als que hi varen ser i per als 
que vindran.

Mònica Ribell i Bachs 
granollersxindependencia@granollers.cat

La gent de Primàries

CsPrimàries
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Comença un nou mandat a 
l’Ajuntament. Primer de tot, volem 
agrair a les 27.849 granollerines i 
granollerins que van exercir el seu dret 
democràtic i van anar a votar per triar 
les 25 regidores i regidors que represen-
ten la majoria de sensibilitats polítiques 
de la ciutat.
Un afecte especial a les 11.974 persones 
que ens han tornat a mostrar la seva 
confiança per seguir governant Grano-
llers.
Una majoria democràtica clara. 
Exercirem aquesta majoria amb 
prudència, modèstia, humilitat i, com 
sempre, amb diàleg. 
Estem convençuts que necessitem un 
govern sòlid, però també un govern que 
teixeixi acords amplis.
La nostra guia, que ningú quedi al 
marge.
El nostre objectiu, la cohesió social, la 
igualtat d’oportunitats, avançar sabent 
que tenim un problema amb un nom 
que és canvi climàtic, al qual també 
farem front des de Granollers.
Reforçarem el teixit econòmic de la 
ciutat i farem de la creativitat un factor 
diferencial i d’identitat; de la trans-
parència i de la participació, una forma 
de governar.
Tenim i l’exercirem, la responsabilitat 
de definir propostes sensates, possibles, 
però plenes d’ambició.
Les nostres són paraules de compro-
mís, de proximitat, d’ideals, de passió i 
d’emocions, de suma i de diàleg. 
No hem perdut ni un bri d’empenta, 
ni un bri d’ambició pels nous reptes. 
I volem construir un nou futur per a 
Granollers i fer-ho amb tothom.
Estem al servei de les 61.000 persones 
que viuen a Granollers.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Hem constituït un nou Ajuntament i 
encarem un nou mandat municipal ple 
de reptes, oportunitats i, sobretot, res-
ponsabilitats. Primer de tot, volem donar 
les gràcies a les 4.206 persones que ens 
van donar la seva confiança a les passades 
eleccions municipals. Gràcies a totes elles 
hem aconseguit els millors resultats de la 
història de la formació i ens hem convertit 
en la principal força de l’oposició.
Tal com ha quedat el consistori, pensem 
que tenim una gran responsabilitat: la de 
ser l’única força nítidament d’esquerres 
a l’oposició. Per aquest motiu, en Pau, la 
Lorena, l’Enric i jo mateixa assumim el 
repte de treballar molt per fer una oposi-
ció incisiva i constructiva, reivindicant els 
valors d’esquerres, ecologistes, feministes i 
republicans.
En aquesta nova etapa, ens plantegem dife-
rents línies d’acció per poder tirar endavant 
el model de ciutat que volem i en el qual 
creiem. Seguim més convençudes i con-
vençuts que mai que ens cal avançar per fer 
de Granollers una ciutat més dinàmica, 
cohesionada i radicalment republicana.
Més dinàmica, perquè ens cal que la polí-
tica baixi al carrer, al costat de les associa-
cions, de les entitats, de la gent, que és qui 
en definitiva mou i fa vibrar la ciutat.
Més cohesionada, perquè ens cal seguir 
avançant per cohesionar els barris de 
la nostra ciutat. Insistint en polítiques 
d’esquerres i valentes, farem de l’habitatge 
i la lluita contra la segregació escolar els 
nostres principals eixos d’actuació. La 
cohesió i justícia social com a eixos clau de 
treball.
Més republicana i per això que ens com-
prometem a la unitat d’acció indepen-
dentista. Cal que tots els grups indepen-
dentistes, tant els que formen part del Ple 
com els que no, treballem conjuntament 
amb els moviments socials de la ciutat, per 
situar Granollers al costat just de la balança.
La ciutat republicana que volem és una ciu-
tat feminista i que planta cara a l’extrema 
dreta, un fenomen global que també ens 
amenaça. Som vila antifeixista i els hem 
de deixar ben clar que no passaran.

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana
esquerra@granollers.cat
WhatsApp: 690 08 26 30
@ERCGranollers

Un nou mandat

Encetem un nou mandat a l’Ajuntament, 
amb el consistori sorgit de les eleccions 
del passat 26 de maig. Cal felicitar en 
Josep Mayoral i la seva llista pel resultat 
que li atorga una nova majoria absolu-
ta. Li desitgem el major dels èxits en la 
seva tasca. I volem donar les gràcies a les 
3.600 persones que van confiar en Junts 
per Granollers: no els fallarem a l’hora 
de defensar el projecte amb el qual ens 
vam presentar a les eleccions.
El 2023, quan acabi la tasca d’aquesta 
corporació que avui constituïm, hauran 
transcorregut 16 anys on només el PSC 
ha pres decisions transcendentals per a 
la ciutat, on només el PSC ha governat 
la ciutat. Cap altre espai polític hi haurà 
pres part. I malgrat que els electors 
granollerins em diguin el contrari, 
nosaltres seguim pensant que 36 de 40 
anys de govern municipal en mans d’un 
mateix partit polític requereix d’una 
alternativa i d’un canvi. 
Tindrem reptes polítics interessants, on 
haurem de seguir donant resposta als 
reptes que es plantegen a Granollers: la 
lluita contra el canvi climàtic i la conta-
minació; l’envelliment de la població; la 
garantia de l’accés a l’habitatge; un nou 
paradigma de mobilitat i de consum… i 
també els que ens afectaran com a país: 
la repressió de l’Estat, amb una sentèn-
cia que requerirà una resposta ferma de 
la ciutadania; i la cerca de solucions per 
al conflicte polític que viu Catalunya: el 
dret a l’autodeterminació i l’aplicació 
del seu resultat democràtic. 
Junts per Granollers hi serà a l’hora 
d’afrontar aquests horitzons, com a con-
trolador de l’acció de govern i, sobretot, 
com un grup que representa una candi-
datura amb un programa sòlid i complet 
de ciutat, que el posa a disposició de la 
gent per sumar i construir Granollers. I 
uns regidors, la Laura Sabatés, en Josep 
Maria Noguera, l’Amanda Ramos i jo 
mateix, que treballarem incansablement 
per fer d’aquesta una ciutat on viure 
dignament. 

Àlex Sastre
Junts per Granollers

Ara parlem de Granollers4.206 gràcies!

PSCERCJunts
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Consulta la programació a www.rocaumbert.cat

 OBERT X
VACANCES

2019
17

18

JUN

JUL

CONCERTS AMB Judit 
Neddermann, Cesk Freixas 
i Joan Miquel Oliver. 
DIALÈGS AMB Sílvia Soler, 
David Carabén, Mar Coll 
i Jordi Oriol. DANSA, CINEMA 
I MOLT MÉS!

PROGRAMACIÓ D′ESTIU ROCA UMBERT 
FÀBRICA DE LES ARTS  —  GRANOLLERS




