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Granollers reconeix la feina dels 142 
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Més de 60 concerts i espectacles 
per a tots els públics a la nova 

temporada d’Escena Gran
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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 plaça del Cotó a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 
Foto: Xavi Solanas 

Aurora Morata
> Exgimnasta olímpica, va 

coincidir amb Nadia Comaneci 
als jocs de Moscou’80

> Impulsora durant 40 anys de la 
secció de gimnàstica artística 
del Club Natació Granollers

> La Medalla de la Ciutat 
reconeix els fruits d’una vida 
dedicada a la gimnàstica 
artística

4a edició de 

l’ALLSTAR 
de Copa Catalunya 

Dissabte 25 de gener
ALLSTAR masculí 
i concurs d’esmaixades

Diumenge 26 de gener
ALLSTAR femení 
i concurs de triples

Al Pavelló del CB Granollers 
(C. Girona, 222)

Organitza: 

Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), amb 
el suport de La Xarxa de Comunicació Local, la 
col·laboració del CB Granollers, l’Ajuntament de 
Granollers i la Diputació de Barcelona

Més informació: 

www.basquetcatala.cat
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Al gener de 1961 
s’accepta per unanimi-
tat l’accés de les dones 
com a sòcies protec-
tores de la Societat 
Coral Amics de la Unió, 
amb els mateixos drets i deures que la 
resta d’integrants. Malgrat això les dones no van 
participar com a cantaires fins a la dècada dels 
anys vuitanta quan s’incorporen al Cor Mixt. 
La Societat Coral Amics de la Unió va començar 
l’activitat l’any 1877 seguint l’impuls de tantes 
altres entitats que des de 1850 s’havien afegit 
al moviment coral impulsat per Josep Anselm 
Clavé, que pretenia acostar les classes popu-
lars més desfavorides al món de la música i la 
cultura a través del cant coral.

IMATGE DEL COR MIXT QUE DIRIGIA 
JOSEP MARQUÈS BARÓ, 1983. 

FONS AMICS DE LA UNIÓ / AMGR 

59

FIRA D’ARTESANS
Divendres 3, 10 i 24 de gener
Tot el dia. Plaça de la Corona

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

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 4 i diumenge 5 de gener
De 9 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé, 40

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de gener 
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de gener 
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

FIRA DEL DISC
Divendres 10 i dissabte 11 de gener
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 11 i 18 de gener
Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA DE BROCANTERS i COL·LECCIONISTES
Dissabte 11 i 18 de gener
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

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

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans i 
col·leccionistes)
Dissabte 11 i 25 de gener
De 9 a 14 h. Parc Firal 

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 12 i 26 de gener
Matí. Passeig del parc de Ponent / carrer de 
Rafael de Casanova

FIRA DE L’OLI I EL PA
Dissabte 25 de gener
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

LLOTJA DEL DISSENY 
Dissabte 25 de gener
Tot el dia. Plaça de la Porxada

Us agrada cuinar amb cereals com la quinoa o el mill? Voleu 
aprendre receptes detox per depurar l’organisme després de fes-
tes? O fer-vos barretes energètiques i power balls per disposar de 
refrigeris saludables entre hores? La Xarxa de Centres Cívics ofe-
reix aquestes i moltes més propostes per començar bé l’any. Com 
reduir el malbaratament alimentari, descobrir que el menjar ràpid 
no està renyit amb el saludable i equilibrat, fer sabó eco i sosteni-
ble..., són altres possibilitats d’aquesta programació. En l’apartat 
de recursos, hi haurà xerrades sobre economia social i solidària, 
economia feminista o alternatives per accedir a l’habitatge, orga-
nitzades amb l’Ateneu Cooperatiu del VO.  Mireu el llibret i trieu el  
curs que més us convingui a: www.granollers.cat/centrescivics 

Del 13 al 30 de gener, inscripcions 
als cursos de centres cívics!
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REPORTATGE

El pressupost municipal prioritza polítiques 
socials i manteniment de la ciutat

L’Ajuntament de Granollers disposarà 
d’un pressupost per a aquest any 
de prop de 91 milions d’euros i una 
inversió que s’acosta als 10 milions. 
D’aquest pressupost destaquen els 
recursos que es destinen a polítiques 
socials i al manteniment de la ciutat, 
en particular a la neteja viària i al nou 
model de recollida selectiva. Entre 
els projectes que tenen dotació per 
aquest any 2020 hi ha el tram restant 
de les rampes mecàniques del carrer 
Carles Riba, l’adequació del Palau 
d’Esports, pensant en el Mundial 
d’Handbol femení de 2021, i de les 
piscines municipals cobertes.

2019, de 3,46 milions d’euros dels ingressos 
corrents en impostos i en la participació en els 
tributs de l’Estat (més de 2 milions d’euros) i 
de la Generalitat, en aquest darrer cas per al 
finançament de les escoles.

Deu milions d’euros d’inversió

La inversió prevista és de poc més de 10 milions 
d’euros, que es finançaran amb endeutament, 
amb l’aplicació del romanent de tresoreria i tam-
bé, entre d’altres, amb subvencions procedents 
dels fons FEDER de la Unió Europea, en el cas de 
la construcció d’una xarxa de biomassa (545.000 
euros) i d’un projecte de turisme industrial a 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts (808.000 euros). 
La creació de la xarxa de biomassa permetrà 
subministrar energia tèrmica a set equipa-
ments públics: la impremta municipal, el taller 
d’artistes i el Centre de Cultura Popular i Tradi-
cional La Troca, a Roca Umbert; l’escola Ferrer 
i Guàrdia, les pistes municipals d’atletisme, el 
Pavelló municipal el Parquet, el Pavelló munici-
pal El Tub i l’Institut Carles Vallbona. En aquests 
espais es substituiran les calderes de gas natu-
ral per calderes de biomassa d’última generació 
i el màxim d’eficients. Es tracta de la mateixa 
actuació que ja s’està fent en altres cinc equi-
paments: el Cinema Edison, l’escola Salvador 
Espriu, l’EMT, l’EM Salvador Llobet i l’Institut 
Antoni Cumella. Pel que fa al projecte de turis-

Amb els vots a favor del PSC, les abstencions 
de Junts per Granollers i Ciutadans i els vots 
contraris d’ERC i Primàries, el Ple del mes de 
novembre va aprovar el pressupost general per 
a l’any que ve que és de 90.831.704,38 euros. 
Aquesta xifra, de magnitud similar a la de l’any 
passat, inclou el pressupost de l’Ajuntament, el 
Museu de Granollers, Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts, Granollers Mercat, Granollers Escena i 
Granollers Promocions.
Pel que fa a la despesa ordinària es produirà un 
augment del 4,5 % respecte el pressupost de 
2019, que s’aplicarà majoritàriament en el per-
sonal i en la compra de béns corrents i serveis.

Més despesa per a la neteja de la ciutat

Destaca l’augment de la despesa per al man-
teniment i neteja de la ciutat en més d’1,5 
milions d’euros, amb un increment del 31 % en 
la despesa per recollida i tractament; i 135.000 
euros en el manteniment d’espais verds. També 
augmenta en 492.000 euros les actuacions 
destinades a cohesió social: gestió dels centres 
oberts per a infants i joves (40.000 euros), trans-
port adaptat (29.000 euros), beques de menjador 
de primària (80.000 euros), pla d’acollida per a 
persones immigrades (61.000 euros), i igualtat 
de gènere (69.000 euros).
Aquest increment de la despesa ordinària és 
possible gràcies a un augment, respecte l’any 

Al Palau 
d’Esports s’hi 

farà la pista de 
joc més gran i, 
entre d’altres, 

s’hi posaran 
plaques solars 

que estalviaran 
al voltant d’un 

30% del consum 
d’electricitat de 

la instal·lació
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Es reformaran dues de les instal·lacions 
més utilitzades: el Palau d’Esports 

i les piscines municipals esportives

me industrial la inversió es destinarà a rehabili-
tar elements singulars com el Refrescador, les 
antigues passarel·les entre naus, i l’enllumenat 
ornamental de la xemeneia de Roca Umbert. 
A més també es preveu museïtzar la Tèrmica 
i diversos punts d’interès de Roca Umbert. El 
projecte inclou també quatre xemeneies més de 
la ciutat que permetran crear un itinerari turís-
tic específic que sortirà de Roca Umbert.
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A l’esquerra, el Palau 
d’Esports, que acollirà el 
Mundial d’handbol femení de 
2021, i les piscines munici-
pals, es reformaran amb el 
pressupost d’aquest any. A 
sota, imatge virtual de les 
rampes mecàniques que 
s’instal·laran al carrer de 
Carles Riba, entre el pg. de 
la Muntanya i el carrer Lluís 
Vives

Preparar el Palau per al Mundial 2021

Així mateix, es preveu rebre una subvenció del 
Consejo Superior de Deportes per a l’adequació 
del Palau d’Esports (600.000 euros), que portarà  
a terme l’Ajuntament fins a assolir una inversió 
total d’1,25 milions d’euros. En aquest equi-
pament es preveu canviar les grades retràctils 
per unes d’automàtiques i la pista es farà nova 
i s’engrandirà, de manera que es podrà dispo-

Ingressos ordinaris
80.799.881 €

Ingressos per al finançament 
d’inversions 10.119.175 €
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31 % 1 % 19 % 37 % 1 % 0 % 0 % 0 % 3 % 8 %
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Principals inversions del pressupost de 2020

Segona fase de les rampes mecàniques de la Font Verda .......................................1.563.000 euros

Millores en el Palau d’Esports ...................................................................................1.250.000 euros

Projecte d’adequació de Roca Umbert (fons europeus) ...........................................1.186.934 euros

Reforma de les piscines cobertes .................................................................................800.000 euros

Xarxes de biomassa (fons europeus) ............................................................................691.741 euros

Edifici habitatges de lloguer ..........................................................................................500.000 euros

Pressupostos participatius ............................................................................................500.000 euros

Adequació de Can Relats ...............................................................................................341.000 euros

Informàtica i telecomunicacions ...................................................................................250.000 euros

Espais urbans ..................................................................................................................200.000 euros

Millores en instal·lacions esportives ...........................................................................190.000 euros

Adequació de paviments i camins de Palou .................................................................180.000 euros

Inversions en equipaments educatius ..........................................................................150.000 euros

Intervencions a l’Escola Montserrat Montero ..............................................................150.000 euros

Adequació del cementiri i millores accessibilitat .......................................................140.000 euros

Grans reparacions maquinària edificis .........................................................................125.000 euros

Renovació de la xarxa de clavegueram .........................................................................120.000 euros

Obertura del c. Pompeu Fabra. 2a fase .........................................................................100.000 euros

Renovació de voreres i accessiblitat ............................................................................100.000 euros

Arbres i jardins ................................................................................................................100.000 euros

Inversions Teatre Auditori i Centre Cultural .................................................................100.000 euros

En què es gasten els diners

8 %

4 %

20 %

10 %

10 %

1 %

3 %

18 %

4 %

3 %

19 %

Seguretat

Activitat econòmica

Educació

Cohesió social

Cultura i comunicació

Infància i joventut

Esports

Manteniment i neteja

Mobilitat

Urbanisme i habitatge

Despeses generals

sar de dues pistes transversals. A més, en la 
coberta del Palau, s’hi col·locaran tres camps 
de panells solars que possibilitaran estalviar al 
voltant d’un 30 % del consum d’electricitat de la 
instal·lació.

Acabar les rampes i començar habitatge

Dins de la inversió que farà directament 
l’Ajuntament destaca l’execució de les rampes 
mecàniques del carrer de Carles Riba, entre 
el pg. de la Muntanya i el carrer Lluís Vives, al 
barri de la Font Verda (1,5 milions), així com 
l’inici dels projectes per construir dos edifi-
cis d’habitatges de lloguer social al pg. de la 
Muntanya i al c. Ramon Berenguer III (500.000 
euros).
També està prevista una dotació de 500.000 
euros per a la segona edició dels pressupostos 
participatius, on la ciutadania proposa i decideix 
a quins projectes es destina aquesta inversió. 
Igualment també s’ha reservat pressupost per 
a la construcció d’un nou equipament municipal 
de serveis socials a Can Relats, al carrer del 
Bisbe Grivé.
A banda d’aquest llistat d’inversions caldrà 
abordar-ne d’altres a mesura que es concretin 
projectes com la construcció de la residència 
per a la gent gran del carrer de Tetuan, quan hi 
hagi un acord amb la Generalitat de Catalunya; 
la remodelació de l’estació de tren de Grano-
llers Canovelles, amb ADIF; o la construcció del 
centre de radioteràpia a tocar de l’Hospital de 
Granollers, que ha de prestar tractament als 
pacients de càncer del Vallès Oriental, Osona i 
municipis de l’eix de la C17.
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L’EM Salvador Llobet inaugurarà el pati 
aquest mes de gener

El proper 18 de gener al matí s’inaugurarà el 
nou pati de l’Escola Municipal Salvador Llobet, 
que compta amb més plantes i arbrat, a més 
d’elements lúdics i espais diferenciats per al joc. 
La proposta de remodelació d’aquest pati va sor-
gir de l’AMPA del centre i va ser un dels projectes 
més votats en els pressupostos participatius. 
A partir d’un primer dibuix de l’arquitecta M. 
Carmen Artero, l’Ajuntament va fer-ne el projecte 
executiu. El pati té diversos espais diferenciats. 

Mobiliari urbà per pacificar un 
tram del carrer Vinyamata 
L’Ajuntament de Granollers ha instal·lat al carrer Vinyamata, en el 
tram comprès entre l’avinguda del Parc i la Fonda Europa, diferents 
elements de mobiliari urbà amb l’objectiu de pacificar aquest espai. 
Mesos enrere, l’espai ja es va pavimentar a un sol nivell i ara s’ha 
completat la pacificació amb la instal·lació de jardineres, bancs i 
seients de formigó que ajuden a trencar la visualització de que es 
tracta d’un carrer pensat per al vehicle i on els i les vianants poden 
sentir-se més còmodes i ocupar més espai.  Així, es reserva úni-
cament un traçat sinuós per al pas de vehicles per als veïnat i per 
accedir als dos aparcaments existents en aquest punt. 

ACTUALITAT
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Una zona amb una gran olivera, tarongers i dos 
tipis; un espai sorral-riu, amb llimoners, dos 
espais de joc amb sorra i altres dos tipis. El pati 
inclou també una àgora, amb capacitat per a unes 
50 persones assegudes, on es poden fer repre-
sentacions o sessions de treball amb l’alumnat.

Un pati amb terra i més verd

Un altre espai diferenciat és la plaça, el lloc de 
trobada que inclou un muret de pedra a mode de 
banc. El pati té també quatre taules de fusta que 
poden funcionar com una aula a l’aire lliure. En 
l’espai anomenat la muntanyeta, s’hi han plantat 
ametllers i algunes lleguminoses, mentre que en 
la zona perimetral s’hi ha col·locat un tipi gran. 
En la zona nord hi ha un espai per a jocs de pilota 
i al voltant de la font un joc d’aigua, amb diverses 
jardineres i bancs per afavorir les converses entre 
infants. També s’han recol·locat les cistelles de 
bàsquet per crear una àrea d’esbarjo connectada 
a la pista. A més, també s’ha adequat i condicio-
nat la zona pavimentada d’accés principal al pati 
des del carrer Roger de Flor. El pati de l’escola 
Mestres Montaña, també remodelat gràcies als 
pressupostos participatius, s’inaugurarà la pro-
pera primavera.

S’instal·len papereres 
fetes amb plàstic del 
contenidor groc
Recentment s’han instal·lat en l’àmbit de 
l’illa de vianants 24 papereres que substi-
tueixen les que s’havien fet malbé. Es tracta 
de papereres fabricades a partir dels enva-
sos i embalatges que la ciutadania diposita 
en el contenidor groc. El fet que estiguin 
construïdes amb aquest tipus de plàstic fa 
que siguin també 100% reciclables i que es 
puguin reutilitzar per fabricar noves papere-
res. Les papereres inclouen una referència 
als Objectius de Desenvolupament Soste-
nible, amb el compliment dels quals s’ha 
compromès Granollers. Aquest model per-
metrà estalviar 32 kg d’emissions de CO2 a 
l’atmosfera, equivalent al que emet un cotxe 
durant 183 quilòmetres, les emissions que 
generen 22 vehicles en un dia o l’absorció de 
CO2 de plantar un arbre.
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Granollers reconeix la feina dels 142 
regidors i regidores durant 40 anys

1979-1983. El primer consistori de la democràcia recuperada, presidit per l’alcalde 
Rafael Ballús, estava format per 21 regidors i regidores. A baix, d’esquerra a dreta, 
Josep Pujadas, Rafael Ballús, Alexandre Codinach i Santiago Rodríguez. A dalt, Antonio 
Morillas, Anna M. Palé i Toni Cornellas.

1983-1987. A baix, d’esquerra a dreta, Carles Campàs, Josep Mayoral, Ricard Saurí, 
Esteve Garrell, Ernest González. A dalt, d’esquerra a dreta, Josep Pujadas, Rafael Ba-
llús, Anna M. Palé, Francesc Rubio, Josep Triquell, Andrés Segovia, Santiago Rodríguez 
i Josep Sampera. 

1987-1991. A baix, d’esquerra a dreta, Ernest González, Josep Mayoral, Esteve Garrell. 
A dalt, d’esquerra a dreta, Jordi Pujol, Ramon Font, Josep Pujadas, Francesc Rubio, 
Anna M. Palé, Josep Icart, Santiago Rodríguez, Andrés Segovia i Josep Sampera. 

1991-1995. A baix, d’esquerra a dreta, Josep Sampera, Elena Manso i Álex García. Al 
mig, Josep Mayoral, Josep Pujadas, Anna M. Palé, Santiago Rodríguez i Francesc Ru-
bio. Al darrera, Albert Camps, Ramon Daví, Jordi Pujol, Andrés Segovia, Josep Ventura 
i Santiago Sáenz. 

40 anys d’Ajuntaments democràtics

Els regidors i regidores assistents a l’acte de reconeixement dels deu consistoris des des la democràcia recuperada. Fotos: T. Torrillas.

8

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | GENER DE 2020 NÚM. 180



Gairebé un centenar de regidors i regidores van assistir el 
27 de novembre a l’acte institucional de reconeixement a la 
tasca dels últims deu consistoris de la democràcia recupe-
rada, des de 1979 fins a 2019. 142 persones, 37 regidores i 
105 regidors, han treballat per a la ciutat aquests quaranta 
anys, ja sigui des del govern o des de l’oposició. De resul-
tes de les eleccions municipals del 19 d’abril de 1979 es va 
constituir el primer ajuntament després del franquisme, 

1995-1999. A baix, d’esquerra a dreta, Conce Acedo, Carme Esplugas, Josep Mayoral, 
Cristina Tarrés, Álex García. Darrera, d’esquerra a dreta, Ramon Daví, Jordi Pujol, 
Jaume Vernet, Juan María Pérez, Josep Pujadas, Anna M. Palé, Santiago Sáenz, Manel 
Balcells, Francesc Rubio i Francesc Sala. 

1999-2003. A baix, d’esquerra a dreta, Laura Tintó, Conce Acedo, Jordi Herms, Josep 
Mayoral, Montse Cuevas, Mònica Llorente, Albert Camps, Juan Manuel Segovia. A dalt, 
d’esquerra a dreta, Francesc Rubio, Àlex García, Ferran Casamitjana, Carme Esplugas, 
Ramon Daví, Carme Batlle, Josep Pujadas, Montserrat Roca, Francesca Alaminos, 
Manel Balcells i Francesc Sala. 

2003-2007. A baix, d’esquerra a dreta, Albert Camps, Montse Cuevas, Jordi Herms, 
Carme Garrido, Josep Mayoral, M. del Mar Sánchez, Alba Barnusell, Isabel Alcalde, 
Pedro José González, Lourdes Garrell. A dalt, d’esquerra a dreta, Juan Manuel Segovia, 
Laura Tintó, Jaume Vernet, Jaume Profitós, Carme Esplugas, Montserrat Roca, Josep 
Pujadas, Pietat Sanjuán, Manel Balcells i Francesc Sala. 

2007-2011. A baix, d’esquerra a dreta, Albert Camps, Aroa Ortego, Carme Garrido, 
Alba Barnusell, Josep Mayoral, Pietat Sanjuán, Isabel Alcalde, Andrea Canelo, Òscar 
Riu. A dalt, d’esquerra a dreta, Joan Valero, Juan Manuel Segovia, Fermín Gutiérrez, 
Laura Tintó, Salvador Pardo, Enrique Hernández, Mariona Pons, M. del Mar Sánchez, 
Juan Antonio Corchado, Pep Mur i Albert Canet. 

2011-2015. A baix, d’esquerra a dreta, Fermín Gutiérrez, Alejandro Esparza, Alba Bar-
nusell, Josep Mayoral, Andrea Canelo, Pietat Sanjuan, Àlex Sastre. A dalt, d’esquerra a 
dreta, Albert Camps, Aroa Ortego, Juan Manuel Segovia, Carme Garrido, Mariona Pons, 
Verónica Navarro, Josep Casasnovas, M. del Mar Sánchez, Juan Antonio Corchado, Pep 
Mur i Josep M. Noguera. 

2015-2019. A baix, d’esquerra a dreta, Mònica Oliveres, M. del Mar Sánchez, Josep 
Mayoral, Núria Maynou, Andrea Canelo, Gemma Giménez, José M. Moya i Albert 
Camps. A dalt, d’esquerra a dreta, Álvaro Ferrer, Rudy Benza, Francesc Arolas, Alba 
Barnusell, Josep M. Noguera, Àlex Sastre, Pau Llobet, Pep Mur, Mireia López i Juan 
Manuel Segovia.

format per 21 regidors i regidores, que va presidir l’alcalde 
Rafael Ballús. Aquest primer consistori va iniciar un camí 
difícil alhora que il·lusionant i ple de reptes, després de 
rebre una ciutat desordenada, amb barris aïllats, amb 
manca d’equipaments i serveis i amb una complicada 
situació econòmica. Des de 1979 Granollers ha tingut com 
a alcaldes, a més de Rafael Ballús, Josep Pujadas, Josep 
Serratusell, Carme Esplugas i Josep Mayoral.
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1a trobada del mandat de la Taula Intermunicipal 
per a la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental

Aquest primer de gener ha entrat en funcio-
nament la zona de baixes emissions (ZBE) a 
les rondes de Barcelona, la qual s’estendrà 
més enllà de l’àrea metropolitana per incloure 
l’anomenat Àmbit 40, que aplega municipis de 
la nostra comarca, Granollers entre ells. Una de 
les conseqüències de la implantació de la ZBE 
serà un augment del nombre d’usuaris del tren, 
de fins a un 3,7 %. 
Va ser un dels punts que va tractar la Taula 
Intermunicipal per a la Qualitat de l’Aire del 
Vallès Oriental, en la primera reunió de mandat 
celebrada a final de novembre amb la partici-
pació d’una vintena de municipis de la comarca 
i representants de la Generalitat i del Consell 
Comarcal.
L’alcalde, Josep Mayoral, va insistir en la “mi-
rada regional” que cal donar a la qüestió de 
la qualitat de l’aire, sovint centrada només en 
l’àrea metropolitana, perquè “l’aire es mou i no 
sap de termes municipals”. El regidor de Medi 
Ambient, Albert Camps, va explicar que comar-
ques com Osona, el Baix Llobregat i el Vallès 
Occidental han adoptat el model d’aquesta taula 
com a espai de trobada. “Volem pobles i ciutats 
saludables”, va recordar. 

Durant la reunió es van plantejar propostes 
encaminades a millorar la mobilitat i la qualitat 
de l’aire, com pot ser l’establiment de xar-
xes ciclables entre els diferents municipis i la 
necessitat que la xarxa ferroviària connecti els 
dos vallesos. Igualment, es demana millorar en 
la recollida de dades (partícules en suspensió, 
diòxid de nitrogen), que es fa manualment en 
estacions situades a Montornès i a Mollet, i de 
manera automatitzada a Granollers.

Granollers ja ha recollit oficialment el testi-
moni per organitzar la 25a. edició del Campio-
nat del Món d’Handbol Femení, que es des-
envoluparà del 2 al 19 de desembre de 2021. 
L’alcalde de Granollers Josep Mayoral es va 
desplaçar a Kumamoto, al Japó, on va poder 
seguir el bon paper de la selecció nacional i 
felicitar la feina dels entrenadors Carlos Viver, 
Robert Cuesta i Vicente Álamo, vinculats a 
Granollers i al Club Balonmano Granollers.
A més de a Granollers, el Mundial també 
tindrà com a seus les ciutats de Castelló, 
Llíria, Torrevella i Barcelona. Sota la tutela de 
la Federació Internacional d’Handbol i de la 
Real Federación Española de Balonmano, el 
campionat comptarà amb la participació de 32 
equips nacionals dels cinc continents. 
Granollers ja va ser una de les seus que del 
campionat del món masculí l’any 2013.

Kumamoto passa el testimoni a Granollers com a seu 
del Campionat del Món d’Handbol Femení de 2021
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L’Àrea familiar, es pre-
senta el 25 de gener
L’Ajuntament de Granollers programa di-
versos espais, conferències, tallers i debats 
adreçats a les famílies de petita infància, 
infants i adolescents. Aquest programa, 
Àrea familiar, es presentarà el dissabte 
25 de gener, a les 11 h a la Sala Tarafa. La 
conferència inaugural serà a càrrec de Rosa 
Jové, psicòloga especialitzada en criança 
natural que parlarà de “La criança feliç“. A 
continuació es presentaran els treballs fets  
des de l’Espai de Debat Educatiu, a càrrec 
de M. Jesús Comellas, professora emèrita 
UAB. Per poder assistir cal inscripció prèvia 
i gratuïta a www.granollers.cat/educació.

La programació inclou noms tan coneguts Ma-
zoni, El Petit de cal Eril, Joan Garriga, Toundra, 
Itaca Band i Las Migas. Ja estan a la venda les 
entrades de la nova temporada de la Sala Nau 
B1 de Roca Umbert Fàbrica de les Arts (Gra-
nollers), de febrer a juny de 2020. El primer 
concert serà el 15 de febrer amb dos caps de 
cartell, Mazoni presentant el seu nou disc Desig 
Imbècil i El petit de cal Eril amb el seu nou 
treball Energia Fosca. El 22 de febrer la Sala 
NAUB1 acollirà la nit de Carnaval que organitza 
el Jovent Ignorat, i que tindrà com a protagonis-
ta el grup Seguirem, una banda tribut al grup 
valencià Obrint Pas, desaparegut l’any 2013.
Amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia 
de la Dona, i després de l’èxit de la primera 
edició, torna el Fem Pop. El festival que no vol 
existir. Serà el divendres 6 de març ens racons 
secrets de la fàbrica Roca Umbert, i ens portarà 
tres de les promeses més fascinants de l’escena 
independent nacional i internacional: Anna Tivel 
(EUA), Julie Arsenault (Canadà) i Raquel Lúa 
(Catalunya). El 14 de març arribaran els madri-
lenys Toundra, una banda de rock instrumental 
formada el 2007 que ha participat en alguns 
dels festivals de més renom com el Primavera 
Sound i el FIB, i que han esdevingut un referent 
de l’escena independent. El 28 de març tocaran 
una de les referències de la música festival als 
Països Catalans, els Itaca Band, presentant 
el seu darrer treball La lengua de los pájaros, 
amb el qual s’han situat com una de les bandes 

A la venda les entrades de la temporada 
de la Sala Nau B1

imprescindibles de totes les programacions 
nacionals i internacionals. El flamenc tindrà un 
lloc en la programació de la NauB1 per primera 
vegada de la mà de Las Migas. Quatre dones va-
lentes i guerreres que presentaran el seu quart 
disc, Cuatro, el 18 d’abril. En aquest nou àlbum 
fan un recorregut pels temes més estimats dels 
discos anteriors i un parell de cançons inèdites.
Dissabte 25 d’abril el músic Joan Garriga, que 
estava al capdavant de Dusminguet i La Troba 
Kung-Fú, torna amb la seva nova banda, El 
Mariatxi Galàctic. Un híbrid de rumba catalana i 
cúmbia llatina amb denominació d’origen valle-
sana, inventada per ell. 

El 19 de gener a les 11 h des del Museu de Granollers s’inicia un 
itinerari de ciutat pels espais que van ser bombardejats els dies 24, 
25 i 26 de gener de l’any 1939 i que van provocar una quarantena de 
víctimes. Aquest recorregut pretén preservar la memòria del que no 
ha de tornar a passar. I el proper divendres 24 de gener, a les 21 h 
a Llevant Teatre, per commemorar el Dia Internacional en Memòria 
de les Víctimes de l’Holocaust, Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau programa La cançó dels deportats, una adaptació de la novel·la 
de Teresa Pous. Un relat commovedor sobre catalans (amb cognom 
alemany) obligats a lluitar amb l’exèrcit nazi durant la Segona Guerra 
Mundial i que van ser fets presoners pels russos. És una mirada di-
ferent sobre els efectes del nazisme i la reconstrucció d’una tragèdia 
personal i col·lectiva en què l’amistat, l’amor i la força de l’art com-
partit prenen tot el seu valor pel fet d’enfortir l’esperit dels deportats.

Un itinerari de record als espais
bombardejats al gener de 1939
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L’entitat En-Raonar, premiada amb la 15a Beca 
Maria Gaja per enfortir els valors democràtics

En-Raonar és l’entitat guanyadora de la 15a Beca 
Maria Gaja a projectes didàctics en valors cívics 
que convoca el Consell Escolar Municipal, valo-
rada en 3.000 euros i que es va atorgar a inicis de 
desembre.
Nascuda l’octubre del 2017 en el marc del pro-
cés independentista, En-Raonar és una entitat 
formada per persones de diferents procedències 
i sensibilitats polítiques que promou la reflexió 
i el pensament crític, el debat lliure i el diàleg 

al voltant de temes complexos d’actualitat, amb 
l’objectiu de construir des de la participació i el 
compromís en allò comú. 
El jurat ha reconegut el projecte presentat 
per dur a terme aquest any, que té per objec-
tiu l’enfortiment dels valors de la democràcia. 
L’entitat posa l’accent en l’educació, “fonament 
de la democràcia i no un eslògan”.    
El jurat ha valorat el treball en xarxa que es pro-
posa dur a terme En-Raonar amb altres entitats 
per engegar projectes conjunts (de l’àmbit català, 
com el Cercle d’Economia o el Grup Treva i Pau; 
o local, com la Universitat Popular o Granollers 
en Transició...). També, accions de comunicació 
visual, com la publicació de fotos o gravacions 
de parelles de persones conegudes amb idees 
polítiques diferents; conferències-col·loqui amb 
ponents com ara el filòsof Josep Ramoneda, el 
periodista Salvador Alsius o la sociòloga Mari-
na Subirats; sessions de cinema i lectura per 
a l’anàlisi i el debat... Els destinataris de les 
accions d’En-Raonar són tots els ciutadans i 
ciutadanes i l’objectiu, contribuir a la convivència 
democràtica. Podeu consultar el projecte gua-
nyador a: https://www.granollers.cat/educacio/
beca-maria-gaja

L’Arrel, Fòrum de les Adolescències crea una zona jove a Roca Umbert 
de trobades mensuals per a nois i noies de 12 a 17 anys 

Uns 400 nois i noies van participar a la primera Gresk@-
Jove celebrada a final de novembre a la Nau B1 de Roca 
Umbert per Iniciativa de L’Arrel, Fòrum de les Adolescèn-
cies. L’activitat respon a una de les demandes d’aquest 
fòrum de participació que representa més de 3.000 adoles-
cents estudiants de secundària, per disposar de propostes 
musicals d’oci i lleure en un entorn saludable i segur.
L’Arrel ha dissenyat un programa d’accions per a aquest 
any pensat pels mateixos joves, organitzats en comissions 

de treball amb representants dels instituts, de l’Escola 
Montserrat Montero, dels Centres Oberts i de les entitats 
de lleure.
Així, hi haurà projeccions de pel·lícules al Cinema Edison, 
que els mateixos nois i noies escolliran per votació. La 
propera serà el dia 25 d’abril. S’ha creat també la Zona 
Jove, un espai relacional a Roca Umbert en què els adoles-
cents podran trobar-se i compartir estones de joc i lleure, 
sortides al teatre, concerts, tertúlies... Seran els dies 8 de 
febrer, 7 de març, 18 d’abril, 9 de maig i 6 de juny, de 17 a 
21 h. L’Arrel se suma al taller municipal de videoparticipa-
ció del projecte europeu Eyes. Es faran dues sessions (dies 
8 i 13 de febrer) guiades pel cineasta Agustí Corominas i 
la tècnica ambiental Cristina Bajet. El 19 d’abril es farà 
l’ecobicicletada, amb el suport de Granollers Pedala i el 
Servei d’Esports. També s’han previst xerrades experien-
cials i espais de debat sobre diversitats afectivosexuals i de 
gènere (Gra, 7 de febrer). L’Arrel tancarà l’activitat el 16 de 
maig amb una nova edició de la Gresk@Jove a la Nau B1.
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Més de 60 espectacles i concerts per
a tots els públics a la nova temporada 
d’Escena Gran

Il·lustració de Job Vives 
de l’espectacle Greta i els 
Trihumans

El públic més explorador, aquell que busca 
la novetat, l’espectacle de noves tendències, 
propostes en clau femenina o que remoguin 
consciències tractant problemàtiques socials té 
un munt de propostes aquesta temporada. Des-
taquen Trama, Rebota, rebota i en tu cara explota, 
Calma, Suite Toc núm. 6, Engrunes, Iphigenia en 
Vallecas, FemPop, La cançó dels deportats, El 
pequeño poni i Carles Marigó.
Els amants de la música clàssica tenen una 
nova temporada de concerts que emocionaran, 
amb obres de grans autors que ens faran viatjar 
a èpoques passades de la mà de les formacions 
residents del TAG (Orquestra de Cambra de 
Granollers, Veus – Cor Infantil Amics de la Unió 
i Cor de Cambra de Granollers) i la Coral Albada 
de Granollers, entre d’altres. Concerts com La 
Pastoral, Carnaval dels animals, Renaissance, 
Monteverdi, La guitarra mediterrània i Living the 
Rèquiem, en són un exemple.
Els programadors també han pensat en aquells 
que simplement volen desconnectar, riure i 
passar una estona amb amics. Per aquestes 
persones hi ha un ventall amplíssim de pro-
postes i concerts: Esta boca es mía, La cantant 
calva, Elles, Carnaval a la fàbrica, Joan Garriga, 
La Migas, Ítaca Band, Denominació d’Origen, 
Les coses excepcionals, Toundra, Mazoni, Todo
fluye, FEMAC.
També hi tenen cabuda en la nova programació 

L’Òpera Infantil 
“Greta i els 

Trihumans” 
és  un projecte 

compartit entre 
l’Orquestra 

de Cambra de 
Granollers, 

Veus, Cor Infantil 
Amics de la 

Unió i el Teatre 
Auditori de 
Granollers

#SecretJove
Espectacles 
al 50%

Aquesta temporada 
el Teatre Auditori de 
Granollers, Llevant Teatre, 
NauB1 i Teatre Auditori 
de Can Palots reserven un 
nombre limitat d’entrades 
a meitat de preu. 

T’ho posem fàcil!
Envia’ns un Whatsapp 
al 683 598 223 
i t’ho expliquem!

Tens menys de 29 anys?
Ara ja no tens excusa!

Consulta les condicions de la promoció a:
www.escenagran.cat

els “imprescindibles”, aquelles grans produc-
cions amb grans noms de l’escena teatral, 
grans clàssics i propostes plenes de cares 
conegudes. És el cas d’obres com Mrs Dalloway 
(Virginia Woolf), La Rambla de les Floristes,
Eva contra Eva (Emma Vilarasau), Esperant Go-
dot, La guerra de Troia que no es farà, Macbeth, La 
Traviata, Romeo i Julieta i La del manojo de rosas.
Els petits de casa seguiran viatjant de la mà 
dels Patinautes, a través dels equipaments 
d’Escena grAn, per espectacles plens de delica-
desa, divertits i pensats especialment pels més
menuts. Destaquen de la programació familiar 
l’espectacle Alma, Sons de colors, Aladín,
Cenicienta y las zapatillas de cristal i la gran 
aposta de la temporada: Greta i els Trihumans, 
la nova òpera infantil de mans de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers, Veus-Cor Infantil Amics
de la Unió i el Teatre Auditori de Granollers.
D’altra banda Granollers Escena assumeix el 
control de Llevant Teatre per no perdre un espai 
cultural d’aquestes característiques a la ciutat 
després que Txell Remolins, l’actual directo-
ra ha anunciat que deixa la direcció artística 
d’aquest equipament.
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13
9 a 14 h. Formació bonificable de 5 
hores
Incoterms 2020
Conèixer amb profunditat els Incoterms 
2020 i la seva aplicació pràctica
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

14
9 a 14 h. Formació bonificable de 
15 hores
Excel per a experts: Domina les 
macros
Automatització de processos amb MA-
CROS. Inserció de Controls ActiveX
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

15
9.30 a 12.30 h. Empresa i emprene-
doria. Workshop
Eines 3.0 per a la gestió de projec-
tes
Coneixerem les principals eines gratuïtes 
al núvol per la gestió de projectes (Drive, 
Slack,Trello, Billage)
Granollers Mercat

16
9 a 14 h i de 15 a 18 h. Formació 
bonificable de 8 hores
Orientació a beneficis (BAI) 2020
Actuacions que ens permetran recuperar 
B.A.I. per fer de l’empresa una entitat 
més rendible. 
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

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

22
10 a 12 h. Emprenedoria. Seminari
Nous models per emprendre: 
l’economia col·laborativa i digital
Granollers Mercat

23
9 a 14 h. Formació bonificable de 
10 hores.
Iniciació a l’Excel
Iniciar-se en el programa informàtic 
Excel amb la finalitat d’aplicar els nous 
coneixements de forma immediata al lloc 
de treball 
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

9.30 a 12 h. Emprenedoria. Forma-
ció
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa
Granollers Mercat

29
9 a 14 h. Formació bonificable de 
20 hores.
Anàlisi i interpretació d’estats finan-
cers
Entendre i interpretar els estats comp-
tables i financers de l’empresa per a 
aquelles persones que han de prendre 
decisions en conseqüència però que no 
són expertes financeres
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

10 a 12 h. Emprenedoria. Formació
Els autònoms i la seva protecció 
davant la Seguretat Social
Granollers Mercat

30
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Forma-
ció
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

Programa d’activitats 
per a l’empresa i 
l’emprenedoria
Gener 2020

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

Des del 2 de gener fins al 3 de febrer, inclòs, es poden presentar les 
sol·licituds per demanar ajuts econòmics per al pagament de l’Impost 
de Béns Immobles (IBIU).

La convocatòria s’adreça a persones amb escassa capacitat econòmi-
ca que siguin contribuents de l’Impost de Béns Immobles (IBIU) i que 
compleixin els requisits aprovats en les bases i que es poden con-
sultar a: https://seuelectronica.granollers.cat (apartat Subvencions, 
ajuts i beques).

Les persones beneficiaris/àries poden ser el/la titular de l’impost i 
el/la llogater/a, quan consti en el contracte que l’IBIU és a càrrec seu.

Ajuts econòmics 
per al pagament 
de l’IBIU
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIJOUS 2
19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Ballet nacional rus El Trencanous

DIVENDRES 3
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres mans!” 
Inscripcions a partir de 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org 
Es repeteix a les 18.30 h

DISSABTE 4
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de Swing
Org.: Lindy Frogs

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

DIUMENGE 5
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició “Tu investigues!” 
Es repeteix a les 12.30 h
Cal inscripció prèvia

18 h Casino de Granollers 
Ball Social, amb Juan Siqués 

DIMARTS 7
18.30 h Museu de Granollers
Assemblea i Conferència “La influència de la 
llengua catalana en la maltesa” amb Pere 
Alzina, llicenciat en Ciències Biològiques
Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
Org.: AGEVO

DIMECRES 8
10 h Gra. Equipament Juvenil
Nou programa de cursos del Gra
Més info a www.grajove.cat

16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet

18 h h Biblioteca Roca Umbert
Conferència. El fil de la Història... “Història 
contemporània de Catalunya. La Primera 
República. La Restauració Borbònica i les 
primeres passes del catalanisme polític 
(1873-1900)” amb Diego Valverde
Col·l.: UPG

Les Biblioteques Can Pedrals i Roca Umbert han preparat una nova pro-
gramació per al primer trimestre de 2020. Moltes de les propostes donen 
continuïtat a activitats dels mesos i edicions anteriors, però, entre elles, 
també podrem trobar algunes novetats. Aquest és el cas del nou club de 
lectura de cinema que dinamitzarà el periodista i escriptor Esteve Plan-
tada i que es farà al Cinema Edison, que col·labora amb aquesta activitat.
La Biblioteca Roca Umbert enceta, amb el Centre de Normalització 
Lingüística i amb la col·laboració de l’associació Jocs de Taula del Vallès 
Oriental, una nova activitat per a adults i famílies. “Juga en català” ens 
proposa un dissabte a la tarda al mes practicar la llegua tot jugant a 
diversos jocs de taula en català. En l’apartat de formació digital, l’any 
arriba amb l’estrena d’unes sessions per a usuaris, bloguers, dissenya-
dors, desenvolupadors, emprenedors i, en definitiva, tot aquell que utilitzi 
i li interessi WordPress. És una proposta organitzada per Meetup WPGra-
nollers amb el suport de la WordPress Foundation.
El club de lectura i cuina Reduccions oferirà un nou monogràfic en què 
Josep Sucarrats ens guiarà per la Barcelona gastronòmica. A més, 
la proposta Biblioteques amb DO oferirà una classe magistral amb el 
sommelier Xavier Bassa i Valls el dimecres 18 de març i l’endemà, el 19 
de març, hi haurà una trobada amb l’escriptora Alicia Kopf, autora de la 
novel·la Germà de gel, guanyadora del premi Documenta 2015.
Podeu consultar aquestes i la resta d’activitats de les Biblioteques de 
Granollers, així com la informació de les propostes que necessiten ins-
cripció prèvia, al web www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
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DIJOUS 9
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Conversa en anglès. Library Talks , Grace Kelly 
& life in the public eye, amb Cambridge School

19 h Cinema Edison
Club de lectura de Cinema. L’inici, Señales, 
de M. Night Shyamalan; Blue velvet, de David 
Lynch; i Ciudadano Kane i Sed de mal d’Orson 
Welles. Dinamitzat per Esteve Plantada
Col·l.: Cinema Edison

DIVENDRES 10
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres mans!” 
Inscripcions a partir de 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51,
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Primeres paraules en anglès
Kids Time (1-4 anys) The Messy Playground, 
amb Kids&Us

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (8-9 anys) L’illa de Mai 
Més, amb Glòria Gorchs, bibliotecària

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

DISSABTE 11
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda 0-15 mesos. Minimúsics, amb 
Albada Blay, mestra de música

12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers. De la pl. Corona 
fins La Porxada

13.30 h Biblioteca Can Pedrals
Lliurament de premis del concurs d’Instagram 
#NadalGranollers
Org.: Associacions de Comerciants i Ajunta-
ment de Granollers

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar: El màgic cel d’hivern
Es repeteix a les 17.30 h i a les 18.15 h
Cal inscripció prèvia

17 h Museu de Ciències Naturals
Taller Collage: maltracta animal
A partir de 12 anys
Inscripcions a partir de 15 dies abans de 
l’activitat a 
reserves@museugranollersciencies.org

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari: El vistós cel d’hivern
Activitat dirigida a partir de 9 anys
Cal inscripció prèvia

22 h Casino de Granollers 
Festa de country

Quatre equipaments de la ciutat 
ofereixen espais com a sales d’estudi 
 A Granollers hi ha diferents espais per estudiar i per a fer treballs 
en grup amb horaris diferents i adaptats a necessitats diverses. A 
l’equipament juvenil Gra s’hi poden fer deures i treballs, de manera 
individual o en grup, sense necessitat de reservar l’espai prèviament. 
L’horari és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h. Del 29 de 
juny al 10 de juliol l’horari serà de dilluns a divendres, de 16 a 20 h i, a 
partir del 13 de juliol, la sala d’estudi estarà tancada.
El museu de Ciències Naturals també ofereix servei de sala d’estudi els 
dimarts i dijous de 10 a 14 h i els dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19 
h. En aquest cas es recomana enviar prèviament un correu a biblioteca@
museugranollersciencies.org per consultar la disponibilitat de l’espai. 
El museu, a més, ofereix un espai de consulta amb llibres molt especia-
litzats en ciències naturals.
I les Biblioteques de Granollers també ofereixen espais on estudiar en 
silenci. A la Biblioteca Can Pedrals l’horari és els dilluns de 15.30 a 20 
h; de dimarts a divendres, de 9.30 a 14 h i de 15.30 a 20 h; i els dissabtes 
9.30 a 14 h. L’horari d’estiu, del 25 de juny a l’11 de setembre, serà de 
dilluns a divendres de 15 a 20 h.
En el cas de la Biblioteca Roca Umbert, l’horari de la sala d’estudis és 
de dilluns a divendres, de 15 a 20 h; els dimecres i divendres, de 9 a 14 
h; i el dissabte, de 15.30 a 20 h. Del 22 de juny al 10 de setembre l’horari 
serà de 9 a 14.30 h. A més, la Biblioteca Roca Umbert ofereix un horari 
intensiu del 9 de desembre al 31 de gener i del 4 de maig al 5 de juny. 
Durant aquests períodes, la sala d’actes de la biblioteca estarà oberta 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 23 h; i els dissabtes i diu-
menges de 9 a 23 h ininterrompudament.
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DIUMENGE 12
10.30 h CAM. Roca Umbert
Taller. Dansa amb nadons amb Aina de 
Gispert. Monogràfic per a nadons d’entre 2 i 20 
mesos
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició “Tu investigues!” 
Es repeteix a les 12.30 h
Cal inscripció prèvia

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d’Espectacles Infantils. Titelles: La Jana 
i els tres óssos, amb Centre de Titelles de 
Lleida. Recomanat a partir de 2 anys

18 h Casino de Granollers 
Ball Social amb Eulogio

DILLUNS 13
16 h Xarxa Centres Cívics de Granollers
Inici d’inscripcions als cursos de febrer-juny
Inscripcions presencialment a qualsevol cen-
tre cívic de la ciutat o a, 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina. Reduccions, Barcelona 
gastronòmica, amb Josep Sucarrats

DIMARTS 14
11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues de 
Granollers
Més info i inscripcions al 93 842 67 37, 
arxiu@granollers.cat

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) Contes que fan plorar 
de riure, amb Sandra Rossi

18 h Sala Francesc Tarafa
Jornada de Salut: El Tercer Sector i l'àmbit de 
la Salut
Org.: Fundació Hospital Asil de Granollers

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “El paper de TV3 en el sistema de 
medis de l’Estat” amb David Bassa, periodista
Org.: AGEVO

DIMECRES 15
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
històrica
Obrim les cartes de la postguerra
Lectura i síntesi de les cartes rebudes a 
l’Ajuntament durant els anys 40
Més info i inscripcions al 93 842 67 37, 
arxiu@granollers.cat
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

Inscripcions al concurs de 
comparses de Carnaval 2020
El diumenge 23 de febrer a les 18 h es farà la rua de Carnaval 2020 de 
Granollers. Els grups interessats a participar al concurs de comparses  
poden inscriure des del 22 de  gener i fins al 14 de febrer presencial-
ment, a  l’OAC (c. Sant Josep 7) o, si es disposa de certificat digital, la 
inscripció també es pot tramitar electrònicament a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Granollers (https://seuelectronica.granollers.cat).
El concurs de comparses constarà de 7 premis i dos accèssits que 
atorgarà un jurat format per cinc persones relacionades amb el món 
cultural, teatral i associatiu de la ciutat. Hi poden participar tots els 
grups o comparses formats per més de 15 persones que hagin fet la ins-
cripció prèvia i, per participar-hi, caldrà especificar en quina de les dues 
categories es concursa. La categoria carnavalesca inclou comparses o 
grups caracteritzats pels elements de transgressió i disbauxa propis del 
Carnaval, amb la creació del vestuari, carrossa o similar. La categoria de 
lluïment és per a grups o formacions de folklore o amb identitat pròpia 
ja constituïts que vulguin mostrar el seu vestuari, costums, tradicions 
a la rua, sense que hagin elaborat cap tipus de disfressa específica per 
participar-hi.
L’ordre de les comparses i grups a la rua es decidirà per sorteig, el 
dimarts 18 de febrer de 2020 a les 20 h a la planta baixa de l’edifici de 
Can Puntes. L’ordre el marcarà la categoria en què es participa: pri-
mer, la carnavalesca i després, la de lluïment. El veredicte i el nom de 
les comparses guanyadores es donarà a conèixer després de la rua, el 
mateix diumenge 23 de febrer, en el marc de la festa final a la plaça de 
la Porxada.
Més informació i bases a: www.granollers.cat/cultura
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17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys) De planetes i estrelles, 
amb Susagna Navó

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda 0-15 mesos. Minimúsics, amb 
Albada Blay

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia, La cacera de 
bruixes. Teatro reunido, d’Arthur Miller. Amb 
Ruth Vilar, de la companyia Cos de Lletra

DIJOUS 16
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (6-7 anys) La família 
Melops, amb Pilar Llorens, bibliotecària

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

19 h Museu de Granollers
Club de lectura. Novel·la, La dama de l’unicorn, 
de Tracy Chevalier. Amb Albert Rubio
Activitat a l’entorn de l’exposició “Retorn a 
Granollers del retaule gòtic de sant Esteve”

DIVENDRES 17
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (6-7 anys) La vall dels 
Mumin, amb Glòria Gorchs, bibliotecària

17.30 h Centre Cívic Jaume Oller
DiverDivendres. DiverFoto: Taller de 
lightpainting
Dirigit a famílies amb infants de 3 a 11 anys 
Activitat gratuïta amb inscripció familiar 
(1 adult + 1 o 2 infants), a partir del 7 de gener 
al 93 879 58 92 i, presencialment, al Centre 
Cívic Jaume Oller. Places limitades

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres mans!” 
Inscripcions a partir de 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51,
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h

18 h Llibreria La Gralla
Conte en anglès, amb Kids & Us 

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

19 h Biblioteca Can Pedrals
Inauguració de l’exposició “L'ànima dels per-
sonatges de la Festa Major de Blancs i Blaus” 
Il·lustracions d'Eduardo Abarca

DISSABTE 18
11 h Escola Salvador Llobet
Inauguració del pati de l’Escola Salvador 
Llobet

12 h Biblioteca Can Pedrals
Taller familiar en anglès (6-10 anys) 
Saturday Family Fun “Cientific potion. A magic 
potion. Do you like magic spells? Become a 
wizard for a morning”
Col·labora i dinamitza Inorbis

18 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició col·lectiva "Finger 
Art" Demostració artística a càrrec de 
Natalia Vas

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

22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de Swing

22 h Nau B1
Concert amb Delafé 

23 h Casino de Granollers
Festa de Sevillanes, “Noche de sevillanes i 
rumbitas" amb Manolo Veroni

DIUMENGE 19
11 h Museu de Granollers
Itineraris de ciutat. “Els bombardejos del 39”
Cal fer inscripció prèvia

12 h Cinema Edison
Petit Edison Les vides de Marona,
d’Anca Damian. Recomanada a partir de 6 anys

18h Casino de Granollers 
Ball Social amb Charli Music

DILLUNS 20
19 h Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura. Llegir el teatre La casa de les 
aranyes, de Paco Zarzoso. Amb Francesc Viñas

DIMARTS 21
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (10-11 anys) Asteroide 
B612, amb Íngrid Blanch

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Instruments jurídics de la pro-
tecció de la persona. Apunts sobre herència 
i testament” Amb Elisenda Torres i Mariona 
Pons. Llicenciades en dret per la UAB i advo-
cades en exercici
Org.: AGEVO

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

 20 h Cinema Edison
Projecció de la pel·lícula del Cicle Gaudí El 
viatge de la Marta, de Neus Ballús

DIMECRES 22
16.45 Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
històrica
Obrim les cartes de la postguerra
Lectura i síntesi de les cartes rebudes a 
l’Ajuntament durant els anys 40
Més info i inscripcions al 93 842 67 37,
arxiu@granollers.cat
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda 16-36 mesos. Contes amb olor 
de cel blau, amb Sherezade Bardají

19 Biblioteca Can Pedrals
Conversa en anglès. Literature and Art
Dinamitza Inorbis

DIJOUS 23
17.30 h Plaça de la Porxada
Taller infantil. Fem slime amb la botiga 
OH.KMAKU
Inscripcions a, 
entremares.granollers@gmail.com
Org.: EntreMares

19 Llibreria La Gralla
Presentació del llibre La sort de Sísif, de Mari-
na Miralles

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència. Més enllà del repte de ser perso-
na “Meditació i Silenci . Qui Sóc Més enllà de la 
ment?” Amb Swami Satyanada
Org.: Gran Centre

DIVENDRES 24
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres mans!” 
Inscripcions a partir de 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51,
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h

17.30 h Centre Cívic Palou
Passa’m la recepta “Tapes d'hivern”

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada "L'art del Qi Gong (Chi Kung) per la 
salut" amb Carolina H. León, Terapeuta 
acupuntora i Professora de Qi Gong (Chi Kung)

20 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura + 17 anys
Descobrint els clàssics Crónica de una muerte 
anunciada, de Gabriel García Márquez
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DISSABTE 25
11 h Sala Tarafa
Matinal Familiar. Presentació del programa 
“Àrea Familiar, espais de debats, conferències 
i tallers educatius”
Conferència “La criança feliç“a càrrec de 
Rosa Jové, psicòloga especialitzada en criança 
natural i presentació dels treballs de l’Espai de 
Debat Educatiu a càrrec de M. Jesús Comellas, 
professora emèrita UAB
Inscripcions a www.granollers.cat/educació

10 h CAM. Roca Umbert
Workshop. Iniciació a la dansa contemporània 
“La fisicalitat del buit” amb Nora Baylach

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda 16-36 mesos Ai... quin fred!!! 
Amb Anna Farrés

16 h Biblioteca Roca Umbert 
Juga en català. Jocs de taula per adults i 
famílies
Org.: CNL i Biblioteca Roca Umbert
Col·l.: Associació Jocs de Taula del Vallès 
Oriental

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar: El màgic cel d’hivern 
Es repeteix a les 17.30 h i a les 18.15 h
Cal inscripció prèvia

19 h Casino de Granollers
Festa de Salsa i Bachata

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari: El vistós cel d’hivern (+ 9 anys)
Cal inscripció prèvia

21 h Centre Cívic Nord
Sopar-Espectacle AV Hostal, amb el grup 
Vallès Music
Tiquets al 93 840 17 38 
Org.: AV Hostal

DIUMENGE 26
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “El Venadito. Fes el teu equí en feltre”
Cal inscripció prèvia

18 h Casino de Granollers 
Ball Social, amb Duo Tucan

DILLUNS 27
18 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura. Literatura i arts. De la 
literatura a la música i al cinema. La sonata a 
Kreutzer, de Lev Tolstoi. Amb Francesc Viñas
Col.:UPG

DIMARTS 28
11 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues de 
Granollers
Més info i inscripcions al 93 842 67 37, 
arxiu@granollers.cat

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Quin és el nostre lloc a 
l’univers?” Amb Ignasi Ribas, director de 
l’Institut de Ciències Espacials de Catalunya
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Taller de pràctica filosòfica. Debat 
“La revolució científica, un canvi de paradig-
ma” amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal
Col·l.: UPG

DIMECRES 29
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·laboració: Club Social el Portalet

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
històrica
Obrim les cartes de la postguerra
Lectura i síntesi de les cartes rebudes a 
l’Ajuntament durant els anys 40
Més info i inscripcions al 93 842 67 37,
arxiu@granollers.cat
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Contes en anglès (+4 anys) Story Time, Goldi-
locks and the Three Bears
Dinamitzat per Cambridge School

DIJOUS 30
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Jocs en anglès (8-12 anys) Crazy Quiz! Amb 
Cambridge School

19 h Biblioteca del Museu de Ciències Naturals
Club de lectura i ciències naturals. Taxonomia
Col·l.: Museu de Ciències Naturals

19.30 h Casino de Granollers
Debats del Casino “La resolució de conflictes: 
Alternatives emergents” amb Josep Redorta

DIVENDRES 31
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres mans!” 
Inscripcions a partir de 15 dies abans de 
l’activitat al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h

22 h Casino de Granollers
30è Festival de Jazz de Granollers. Michael 
Kanan Trio amb Mayte Auguacil

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Balonmano Granollers: un esport per 
a una ciutat” Fins al 22/11

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 22/03/2020
“Per Durar“Fins al 17/11
“Papers adormits“Fins al 24/11
“Space dogs“ de Martin Parr Del 17/10 
al 10/11

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Tu investigues!“ Exposició permanent
“El meu nom és Calotriton i només visc 
al Montseny!” Fins al 17/10
“Carrera espacial a la Luna”Del 17/10 
al 10/11

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Cartells pel Dia Mundial de la Salut 
Mental 2019 A partir del 4 d/10
Mostra de fotografies presentades al IV 
Concurs de Fotografia Matemàtica
Del 4 al 18/10
BIBLIOTECA ROCA UMBERT
“I si te les toques?”Del 26/10 al 9/11

ESPAI D’ARTS 
“Afronautes” Del 17/10 al 17/11 

CAN JONCH. CENTRE CULTURA PER LA 
PAU
“Pots mirar sense jutjar?“Fins al 25/10

DENTS DE SERRA. ROCA UMBERT 
“Moon Project” Del 17 al 27/10 
“Les coses que veieu al cel. Mostra de 
fotollibres” Del 17 al 27/10
CENTRE D’ARTS EN MOVIMENT
“Space Invader Panoramic” Mostra de 
videojocs a càrrec de Rex Arcade Del 17 
al 20/10 

LA TÈRMICA
“Transelenita” Del 17 al 27 d’octubre 

ESPAI TRANQUIL DE BARBANY
“Cromàtic” De l’1/10 al 3/11

ESPAI GRALLA
“Only you” Del 5/10 al 2/11

CINEMA EDISON
“Ultima Thule”Del 17/10 al 17/11



ENTREVISTA A

Dius que la Medalla de la Ciutat t’ha agafat per 
sorpresa... 
En saber que l’alcalde volia parlar amb mi, vaig 
pensar “què deu passar, hi deu haver alguna queixa 
d’algun pare...?”, l’últim que m’esperava era que fos 
per la Medalla. Li vaig dir que era un honor. Al llarg 
de la vida vas fent feina... Jo he tingut la sort de poder 
treballar en les meves dues passions: els nens -volia 
ser mestra-, i la gimnàstica artística, per la qual ho 
vaig deixar tot. 

Vas començar amb 11 anys en un gimnàs de Vilano-
va i la Geltrú amb qui va ser el teu entrenador per 
espai de 21 anys, Jaume Miró. I tu mateixa has estat 
entrenadora 40 anys. Quines qualitats ha de tenir un 
entrenador o entrenadora per treure el màxim dels 
seus esportistes? 
Has de sentir passió per la feina, per transmetre-
la als nois i noies, i psicologia: a l’alta competició, 
les nenes, quan entren al gimnàs, no estan sempre 
igual; cal adaptar les 5 o 6 hores d’entrenament a les 
possibilitats d’aquell dia i potser abaixar la intensitat. 
L’entrenador no pot avantposar el seu ego al del seu 
esportista. I has de ser un bon comunicador. 

Als 13 anys ja competeixes en la Federació Cata-
lana, als 15 quedes Campiona d’Espanya, als 16 
competeixes en l’àmbit europeu... i als 17 te’n vas a 
Gijón, on passes 3 anys. Quin paper té la família, els 
pares, en un camí que et porta lluny de casa?
El meu entrenador el fitxen al Grup Cultura Covadon-

 
Aurora Morata (Vilanova i la Geltrú,1961) 
ha dedicat la vida a la seva passió, la 
gimnàstica artística. Com a esportista 
d’alt nivell va arribar a competir als 
Jocs Olímpics de Moscou l’any 1980, on 
va coincidir amb l’aleshores reina de 
la gimnàstica, Nadia Comaneci. Com 
a entrenadora, ha impulsat per espai 
de 40 anys les seccions de gimnàstica 
artística femenina i masculina del Club 
Natació de Granollers, considerada un 
referent en l’àmbit estatal. Granollers 
li ha volgut reconèixer tota aquesta 
dedicació amb la Medalla de la Ciutat, 
atorgada aquest desembre. Sempre s’ha 
sentit molt ben acollida a Granollers, 
on té la família, si bé cada setmana 
s’escapa a Vilanova a veure el seu pare.

ga, ho veu com una oportunitat i em proposa que hi 
vagi. Vaig tenir el suport incondicional dels pares, tru-
cades diàries, ajuda econòmica, aleshores encara no hi 
havia beques... Allà vaig tenir molts èxits esportius, el 
1979 va ser el meu millor any: campiona d’Espanya 
absoluta i als Jocs Mediterranis, participo al Campio-
nat del Món i em classifico per a l’Olimpíada. Veia tot 
l’esforç recompensat. 

Què va significar per tu arribar als Jocs Olímpics, 
el somni de tots els esportistes, on vas coincidir 
amb un mite de la gimnàstica artística, la romanesa 
Nadia Comaneci? 
Sortís el que sortís, l’objectiu estava aconseguit. Em 
sento orgullosa de l’exercici fet. I competir darrere la 
Nadia va ser un honor. He tingut molta sort de coin-
cidir amb la millor gimnasta de la història d’aquells 
moments, va ser una revolució. És com nedar al costat 
del Mark Spitz o el Michael Phelps, persones que so-
bresurten, prodigis, que queden per a la història. 

En l’exercici de barra va ocórrer una anècdota...
Hi havia la Nadia, la favorita, i la Davidova, la russa. Al 
darrer aparell la Nadia va fer un petit desequilibri a la 
barra. Jo anava al darrere d’ella i vaig haver d’esperar 
tres quarts d’hora que diguessin la nota, cosa in-
sòlita. La competició acabada i jo anava escalfant, a 
baix. Quan vaig pujar les escales, tot el pavelló em 
va aplaudir! Pensava “ara no caiguis de la barra...”, 
encara m’emociono quan ho recordo. Cada element 

ENTREVISTA A

”He tingut la 
sort de poder 

treballar en 
les meves dues 

passions: els 
nens i nenes, i la 

gimnàstica” 

Aurora Morata Salvador
directora esportiva de les seccions de gimnàstica artística del CNG, 

exgimnasta olímpica, Medalla de la Ciutat 2019
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Aurora Morata aquest des-
embre a la sala de gimnàs-
tica artística del CN Natació 
Granollers, que el 2017 el 
club batejava amb el seu nom 
en homenatge a 40 anys de 
dedicació. Ara, com a direc-
tora esportiva de les seccions 
femenina i masculina, fa més 
feina de despatx i baixa al 
gimnàs més esporàdicament, 
quan falta algun entrenador. 
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“Per fer gimnàstica artística has de tenir caràcter, 
ser competitiu i bona persona”

era un aplaudiment general, semblava la meva afició. 
El públic rus en sap, de gimnàstica, i van valorar el 
meu esforç. 

Tornem a l’any 1980, quan comences a col·laborar 
amb el Club Natació Granollers com a mà dreta del 
teu entrenador. Sovint no és fàcil ressituar-se quan 
s’ha estat al més alt nivell esportiu....
Continuo dient que he estat una persona afortuna-
da, sí, de seguida vaig començar a treballar. Ara, els 
centres d’alt rendiment adapten els estudis als atletes 
perquè els compaginin amb l’esport: avui un gran es-
portista també pot ser un gran metge. A la meva èpo-
ca no hi havia cap ajuda. Però si em fallava l’esport, 
podia treballar al negoci familiar, a la carnisseria del 
mercat de Vilanova i la Geltrú. Tenia un coixí. 

Vas compaginar un temps la tasca d’entrenadora 
amb l’alta competició, que finalment deixes.  
Tenia clar que no hi seguiria, creia que ja hi havia 
dedicat prou hores de la meva vida. I opto per formar 
gimnastes d’iniciació i fer créixer l’escola, i vaig veure 
que així era feliç. Els entrenadors d’alt nivell és per 
treure’s el barret: és difícil mantenir aquest nivell 
molts anys. Crec que, al cap d’un temps, és saludable 
aparcar una cosa i fer-ne una altra. 

Quins són els reptes de la secció de gimnàstica?    
Volem fer créixer l’escola, tenim molta demanda i 
llista d’espera, no tenim prou espai i falten entrena-
dors. La meva idea és repescar les gimnastes que han 
fet carrera aquí i convidar-les a integrar-se a la secció, 
amb el títol d’entrenadores. Em proposo portar aquí 
la formació de nivell 1, d’acord amb la federació, 
perquè els sigui més fàcil. Amb més tècnics -ara en 
tenim 7-, buscaríem sala alternativa de gimnàstica i 
podríem agafar les nenes que volen apuntar-se. És trist 
ara no poder-ho fer.  

I els objectius de l’alt nivell? 
Com a entrenadora tenim l’Eli: és molt bona, com 
a gimnasta va estar als Jocs d’Atlanta. Hem estat dos 

”La gimnàstica 
artística és 

un esport 
tremendament 
formatiu. M’ha 

format com a 
persona”

D'esquerra a dreta, diversos 
moments de l'etapa d'Aurora 
Morata com a gimnasta d'alt 
nivell: amb el seu entrenador, 
Jaume Miró; al Campionat 
del Món de Texas (EUA, 1979); 
i als Jocs Olímpics de Mos-
cou'80, amb Nadia Comaneci.  

anys a la màxima divisió de la Lliga Iberdrola, ara 
estem a segona. També tenim l’Anna, que coordina 
la base i l’escola, amb la Fabiana. Amb els nens hi 
ha en Limin, que és xinès, al nivell més alt. I la resta 
d’entrenadors. Amb tota aquesta plantilla, la secció és 
referent a Espanya. És una història de molts anys... 

Què els ensenyeu als nens i nenes que arriben?
Que la gimnàstica és un conjunt d’aptituds: coor-
dinació, equilibri, ritme, força,  velocitat... Un bon 
gimnasta és un bon esportista, és un esport de base. 
Incidim molt en els valors: companyerisme, que ca-
dascú té un valor, el sentit d’equip... Sovint em trobo 
gimnastes que em diuen: “Com m’han servit l’esforç, 
constància, disciplina... per aplicar-ho a la vida”. És 
un esport tremendament formatiu, de lluita constant 
amb els elements i elles mateixes. La gimnàstica m’ha 
format com a persona. 

Un esport que demana talent, dedicació i sacrifici, 
lligat a un perfil determinat de persona... 
Per fer gimnàstica artística cal caràcter i ser competi-
tiu. Nosaltres agafem els infants amb 4 o 5 anys. Ha 
de ser un nen o nena àgil, ràpid, coordinat, que pensi 
“jo vull i sé que puc”. I també ser bona persona, tenir 
un bon fons: a l’equip tothom s’ajuda. Per mi les 
competicions més maques són les d’equip. 

Què és el que més enyores de la teva Vilanova i la 
Geltrú natal?
El pare té 89 anys i cada dissabte baixo a veure’l. El 
diumenge estic amb els fills i nets. Vilanova és on he 
nascut, però aquí tinc tota la meva vida, hi he fet la 
vida professional, m’hi he casat... Des del minut u 
Granollers em va acollir. I hi soc feliç. 

Pensava que em diries el mar...
Sí, m’agradaria viure davant del mar, de jove entrenava 
corrent per la platja, amb la meva gosseta. Com més 
gran, més m’enyoro de Vilanova. Sembla mentida, oi? 
Potser quan em jubili, passaré temporades allà. 
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Els grups municipals opinen

Últimas mociones 
presentadas en 2019

Registramos dos mociones para su debate 
en el último pleno de 2019.
La primera de ellas fue en defensa de la 
igualdad de trato entre parejas de hecho 
y los matrimonios en el acceso a la pen-
sión de viudedad. Según el artículo 221 
de la Ley General de la Seguridad Social, 
tendrán derecho a la pensión de viudedad 
de parejas de hecho quien acredite que sus 
ingresos durante el año natural anterior no 
alcanzaron el 50% de la suma de los ingre-
sos propios y de los de la pareja fallecida 
en este mismo periodo. Creemos que esta 
ley tiene margen de mejora. Cada persona 
debería ser libre de unirse a otra, ya sea 
en forma de matrimonio tradicional o 
como pareja de hecho y contar con los 
mismos derechos. Urge una mejora de 
la ley para acabar con esta discriminación 
jurídica frente a los matrimonios.
En la segunda moción presentada propusi-
mos la reprobación y dimisión del actual 
Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Este señor 
tuvo la desfachatez de declarar en un pro-
grama de radio que “uno de los déficits 
que tiene la sanidad pública en Cataluña 
es que tiene un sobrecoste por la gente de 
fuera que viene a intervenirse a Cataluña”. 
Estas declaraciones son especialmente 
graves viniendo de un comisionado del 
Parlamento de Cataluña que es generosa-
mente retribuido (130.000 € al año) para 
supuestamente defender los derechos de 
los ciudadanos, vengan de donde vengan. 
Esto es motivo más que suficiente para 
dimitir. Pero, la lista de despropósitos de 
este señor es larga: no haber paralizado 
las leyes de desconexión de septiembre de 
2017 y que pretendían privarnos de nues-
tros derechos fundamentales recogidos en 
la Constitución o en el Estatuto de Autono-
mía; haber recibido un regalo valorado en 
40.000 € que le hizo un empresario impu-
tado en la trama corrupta del 3 %; actuar 
reiteradamente de forma parcial a favor de 
los mandatos de los partidos independen-
tistas, etc. Además, su mandato caducó el 
pasado mes de marzo después de ocupar el 
cargo durante más de 15 años. Un Síndic 
que de manera ostensible ha ejercido su 
cargo con falta de rigor, transparencia y 
neutralidad.

Grupo Municipal Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat
¡Síguenos en las redes sociales!

El Nadal i la resta de festes al voltant del 
solstici d’hivern escenifiquen, més enllà 
de les conviccions de cadascú, la potència 
organitzadora dels cicles.
A El mite de l’etern retorn, Mircea Eliade 
reflexionava sobre el paper fonamental dels 
cicles en la història de les cosmovisions. En 
la nostra cultura, riquíssima en barreges i 
matisos, però sempre hereva de les religions 
del Llibre, s’hi combinen de manera com-
plexa l’expectativa d’equilibri i estabilitat 
pròpia de la mentalitat cíclica i un ideal de 
progrés que ens empeny cap a coses noves 
i millors (i arrossega l’ombra de la por a la 
decadència).
Aquests marcs mentals ens afecten a nivell 
personal, amb les llistes dels millors de 
l’any i els propòsits d’any nou, però també 
a nivell social, i aconseguir el contrapunt 
adequat entre ells és clau. Cal decidir què 
acceptem com a part d’un etern retorn i 
amb quina mentalitat abordem la possibi-
litat del canvi. I en aquesta decisió s’hi juga 
molt: la combinació de conservadorisme i 
futurisme van empènyer el mateix Eliade, 
pensador excepcional, cap al feixisme.
Amb el cicle que es renova enguany, per 
exemple, és crucial ficar-nos al cap que la 
decadència que suposa l’avenç de l’extrema 
dreta no en té res, de natural, i que cal 
posar-hi fi. Que la repetició no ens acostu-
mi a veure persones passant les festes entre 
barrots per les seves idees, mentre d’altres 
mengen torrons pagats amb fortunes cri-
minals. 
Recordem, als qui volem caminar cap a 
aquesta mena de terra promesa que és la 
independència, que la història no en té, de 
finals i que, a més, no es fa sola: cal generar 
situacions noves i excepcionals i, alhora, 
valgui la paradoxa, ser capaç de repetir-
les sense que perdin la força ni el sentit; 
qüestionem el sentit del monoteïsme civil 
que de vegades sembla regir en la nostra 
ciutat, on cicle rere cicle s’aproven pressu-
postos que ofereixen un progrés idèntic al 
del cicle anterior; i contribuïm al fet que la 
novetat vagi arribant, encara que sigui mica 
en mica, a les institucions de la ciutat de 
Granollers.

Andreu Ballús i Santacana
Filòsof i sociòleg
Granollers per la Independència – Primàries 
Catalunya
granollersxindependencia@granollers.cat
Article originalment publicat a El 9 Nou el 
13 de desembre de 2019.

Cicles i progressos

CsPrimàries
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Hem vist el riu Congost, el Besòs, de 
tots colors resultat d’una contaminació 
brutal. Hem vist un riu que era una 
claveguera a cel obert, un dels més con-
taminats d’Europa. 
Hem vist un riu mort.
I també hem vist un riu que amb 
l’esforç dels ajuntaments, del Consorci 
del Besòs i dels governs de Catalunya, 
tornava a la vida.
Els darrers dies, però, hem constatat 
la fragilitat i vulnerabilitat del sistema. 
Hem sentit preocupació per la crisi 
ambiental provocada per l’incendi de 
la planta de reciclatge de Montornès 
del Vallès, després d’anys de treball per 
tenir una nova realitat ambiental i per 
recuperar la biodiversitat de l’ecosistema 
fluvial.
La recuperació del Congost i del Besòs 
en el seu conjunt, és un exemple de des-
envolupament sostenible reconegut per 
les Nacions Unides.
L’empresa havia estat inspeccionada per 
la Generalitat i no complia les condi-
cions 
d’ autorització ambiental. 
Més enllà dels errors que s’hagin pogut 
produir per part de l’administració i de 
les responsabilitats per incompliment de 
la normativa per part de l’empresa, que 
la investigació ja determinarà, és hora 
de tornar a treballar plegats amb una 
acció immediata per recuperar el tram 
baix del riu; de fer un seguiment de 
la qualitat de l’aigua; i de recuperar la 
biodiversitat, els hàbitats i, sobretot, les 
espècies en risc d’extinció.
Caldrà reforçar les mesures de control 
en tota la conca i els sistemes de les 
depuradores dels àmbits industrials. Es 
fa necessari revisar el Pla de vigilància 
ambiental de les activitats de la conca, 
per avaluar el risc de crisis futures i els 
plans de contingència previstos per evi-
tar afectacions a l’ecosistema que, com 
hem pogut apreciar, és fràgil.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Comencem un any nou i és un bon mo-
ment per mirar enrere i valorar la feina 
feta durant aquest inici de mandat. Però, 
sobretot, és un bon moment per mirar 
el futur, per encarar-lo amb propòsits de 
millora, amb noves esperances i amb ga-
nes de seguir treballant molt per millorar 
la nostra vila, Granollers. Una ciutat que 
volem justa, feminista, d’oportunitats i 
sense fums. 
En el terreny polític, però, cada cop tenim 
més clar que ens calen noves maneres de 
fer, treballant des del diàleg sincer i serè, 
des del respecte, l’empatia i la proximitat. 
El diàleg republicà que reivindiquem 
sempre. Enfront d’un debat socialista que 
sovint queda reclòs en els límits de la ma-
joria absoluta. Ens sembla una trista ma-
nera d’entendre la democràcia i la mirada 
diversa que ha de tenir avui la política.
Nosaltres reivindiquem una nova manera 
de fer política lluny dels personalismes. 
Des la humilitat i la senzillesa de qui es 
dedica a fer política com un compromís 
amb allò col·lectiu (de tots i totes). Per 
això, volem seguir escoltant opinions 
diverses, aprenent de l’opinió dels altres; 
per això, volem seguir sumant voluntats 
al voltant d’un projecte transformador, 
progressista i ecologista per a la ciutat. 
L’equip del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana tenim les ganes, la il·lusió 
i l’empenta de seguir treballant per a la 
gent que més ho necessita, per a les famí-
lies que fan mans i mànigues per donar 
oporatunitats de formació i oci als seus 
fills i filles, per als autònoms i petits em-
presaris que s’espavilen, per als joves que 
volen emancipar-se, per a les dones, per 
als infants... Ciutadans i ciutadanes d’una 
ciutat que vol mirar al futur amb il·lusió. 
Una ciutat republicana i de llibertats. 
I, alhora, no ens cansarem de repetir que 
durant el 2020 tenim una nova opor-
tunitat per seguir fent República i per 
no normalitzar la situació de repressió i 
involució democràtica que patim, espe-
cialment les preses i els presos polítics i 
exiliats i exiliades que han hagut de passar 
un Nadal lluny de les seves famílies.

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM
esquerra@granollers.cat
WhatsApp: 690082630

Carta als Reis

Tot i que som republicans, en aquest 
inici del Nou Any 2020 volem fer una 
carta als Reis (als Mags d’Orient, és 
clar) i demanar tot allò que volem per a 
Granollers i per a Catalunya.
• Llibertat per als presos i preses polí-

tiques i el retorn a casa dels exiliats i 
exiliades.

• Una nova residència per a persones 
grans a Granollers, i més activitats cul-
turals i esportives per a aquells que no 
estan pas per anar a cap residència.

• Més oferta de lloguer perquè els preus 
es moderin i sigui més fàcil accedir a un 
habitatge.

• Més carrils bici -i més segurs- i, so-
bretot, més gent amb ganes d’anar en 
bicicleta i contaminar menys.

• Un sistema de recollida de residus que 
beneficiï els qui més reciclen i que 
incentivi els que encara no ho fan prou.

• Una plaça Barangé renovada i connec-
tada amb el parc Torras Villà per fer un 
gran espai central a la ciutat.

• El reconeixement del dret a 
l’autodeterminació de Catalunya i poder 
tornar a votar sense que ens peguin.

• Que es respecti el vot de tothom i que 
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, 
Toni Comín i Clara Ponsatí siguin euro-
diputats.

• Que les persones no hagin de fugir de 
casa seva per la guerra i la fam, i que 
si ho fan i arriben a casa nostra, siguin 
acollides humanament.

• Que els estats es comprometin de mane-
ra real a lluitar contra el canvi climàtic, 
i que tots sapiguem canviar petites 
actituds que sumades també ho facin.

I per si de cas ens estem passant i només 
ens portessin carbó, tot i que no ens ho 
mereixem pas, el que sí que volem és 
que tots hagueu tingut Bon Nadal i que 
el 2020 sigui un any d’oportunitats i el 
puguem compartir plegats!

Àlex Sastre i Prieto
Regidor portaveu del Grup Municipal 
Junts per Granollers

El nostre riu
2020: 
Per un any republicà

PSCERCJunts

23

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | GENER DE 2020






