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ACTUALITAT
L’Ajuntament i el Departament de Treball,  

Afers Socials i Famílies signen un acord  
per a la futura residència

Presentada la proposta guanyadora del nou centre 
de radioteràpia per al Vallès Oriental i Osona

El Palau de Can Solda, a la Casa de Cultura  
Sant Francesc, nou epicentre del Carnaval

REPORTATGE
Granollers obté la 

certificació de qualitat per 
a tres polígons industrials

ENTREVISTA
Carlos Viver, 

seleccionador de  
l’equip espanyol absolut 

femení d’handbol
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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 Masia de can Gili. Fotografia: X.Solanas

Carlos Viver
> Seleccionador de l’equip espanyol 

absolut femení d’handbol, que acaba 
de proclamar-se subcampió del món

> Va ser jugador durant 17 
temporades del BM Granollers

> Entrenador del primer equip femení 
del KH7 BM Granollers (2009-2015), 
amb el qual va aconseguir l’ascens a 
Divisió d’Honor 

> Entrenador del Fraikin Balonmano 
Granollers (2015-17), des d’on 
va saltar a la selecció nacional 
femenina

 Foto d’arxiu. X. Solanas/BM Granollers

Presentació del  
Programa 

d’Actuació Municipal 
2019-2023

Dijous 20 de febrer, a les 20 h,
al Museu de Granollers

Durada de l’acte: 1 hora
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La Coral Albada va 
ser fundada fa 40 
anys per Carme 
Piguillem, monja 
vedruna i professora de cant i música. 
Amb seu a la parròquia de Sant Esteve, es com-
pon de 4 formacions: Sol Ixent petits, Sol Ixent 
grans (dirigits per Raquel Rios i Sara Soldevila), 
Albada i Cor Rogent (dirigits per Daniel Men-
dikoa), amb més de 70 cantaires. Ha participat 
en concerts arreu de Catalunya, l’Estat i Europa. 
El seu repertori inclou peces de Charpentier, 
Fauré, Vivaldi, Mozart, Haendel..., sempre amb 
l’acompanyament de l’organista Vicenç Prunés. 
L’entitat celebra enguany el 40 aniversari amb 
l’estrena de l’espectacle Living the Rèquiem el 7 
de febrer al Teatre Auditori de Granollers.

FOTOGRAFIA DE LA CORAL 
ALBADA PUBLICADA AL SETMA-
NARI “PLAÇA GRAN” L’ABRIL DE 

1983 / AMGR 
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MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 1 de febrer
Matí. C. d’ Esteve Terrades

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de febrer 
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de febrer 
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de febrer 
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

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

FIRA DEL DISC
Divendres 7 de febrer
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

FIRA D’ARTESANS
Divendres 7 i 21 de febrer
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE BROCANTERS i COL·LECCIONISTES
Dissabte 8 i 29 de febrer
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 9 i 23 de febrer
Matí. Passeig del parc de Ponent / carrer de 
Rafael de Casanova

LLOTJA DEL DISSENY 
Dissabte 15 de febrer
Tot el dia. Plaça de la Porxada

ENCANTS SOLIDARIS. ASSOCIACIÓ VILANIMAL
Dissabte 15, 22 i 29 de febrer
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà 

LA GRAN FIRA AL CARRER
Dissabte 29 de febrer
De 10 a 20.30 h C. Anselm Clavé-Joan Prim  
i Sant Roc-Santa Anna

Unes 8.000 persones participen 
a la 34 edició de La Mitja
La Mitja Marató de Granollers, les Franqueses i la Garriga ha 
arribat aquest diumenge 2 de febrer a la seva 34a edició i ho ha 
fet retornant a la seva data habitual, el primer cap de setmana de 
febrer. Uns 8.000 atletes han participat en aquesta cursa amb un 
recorregut de 21.097 metres. L’Associació Esportiva La Mitja ha 
organitzat un any més aquesta prova que és una de les poques que 
ofereix servei de ludoteca. Enguany el punt de sortida ha estat al 
carrer d’Esteve Terrades, uns 500 metres més a prop del Palau i 
del punt d’arribada. 
El dia abans, a més, s’ha diputat la 5a edició de l’Open de la Mitja de 
Granollers, una cursa no competitiva. El dissabte 1 de febrer a la 
tarda també s’ha fet la Mini, adreçada a nens i nenes fins a 13 anys i 
que, per primer cop, ha obert la participació a infants de 2 i 3 anys.
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REPORTATGE

Granollers obté la certificació de qualitat 
per a tres polígons industrials

En els set polígons industrials de 
Granollers hi treballen al voltant 
de 10.000 persones, en més de 600 
activitats de tots els sectors. La 
xifra no és insignificant, es tracta 
de la segona ciutat de Catalunya en 
percentatge d’ocupació a la indústria. 
Per això la prioritat ha estat establir 
una relació estreta entre l’Ajuntament 
de Granollers i les associacions 
d’empreses dels polígons que ha 
donat diversos fruits, entre els quals 
la certificació de qualitat per als 
polígons Congost, Jordi Camp i Coll 
de la Manya. 

la seva banda, l’Associació ha participat proac-
tivament a l’hora de demanar aquest segell de 
qualitat i ha aportat la seva perspectiva sobre el 
funcionament dels polígons i les seves inicia-
tives com a entitat. Aquest certificat té una 
durada limitada a tres anys i, per tant, caldrà 
renovar-lo periòdicament.

GRID. Aprofitament de recursos

Un altre dels exemples de la relació entre em-
preses i administració local és GRID Granollers 
(Granollers Recursos Industrials), una platafor-
ma virtual creada l’any 2018 per l’Ajuntament de 
Granollers i les sis associacions dels polígons 
per donar servei a empreses i entitats per tal 
que aprofitin els recursos del territori. Actual-
ment un centenar d’usuaris estan donats d’alta 
en aquesta plataforma gratuïta. 
A www.gridgranollers.com hi ha un mercat on les 
empreses proposen els recursos que no neces-
siten i que alhora poden ser valuosos per a una 
altra empresa o entitat. Actualment aquest mer-
cat virtual compta amb 18 propostes de recursos 
(restes de producció, excedents, residus, etc.) 
provinents d’empreses de Granollers i l’entorn. 
Aquest 2019 s’ha tancat amb la reutilització 
d’uns uniformes de cuina i d’unes barreres de 
formigó. A més, altres dos materials que no ha-
vien tingut valor han estat aprofitats parcialment 
per part d’entitats públiques i del tercer sector: 

Granollers s’ha convertit en el primer municipi 
de Catalunya a obtenir la certificació de polí-
gons industrials de qualitat i l’únic de tot l’estat 
espanyol que l’ha aconseguit per triplicat, per 
als polígons Congost, Jordi Camp i Coll de la 
Manya. En els tres polígons certificats s’hi des-
envolupen el 54 % de les activitats econòmiques 
dels set polígons industrials que té Granollers. 
Els polígons Congost i Jordi Camp sumen 265 
empreses, mentre que el polígon Coll de la 
Manya en té 55.
Aquest certificat és un distintiu que reconeix 
la qualitat dels espais industrials, a partir de 
l’anàlisi de més de vuitanta aspectes claus de-
finits per CEPE, la Coordinadora Espanyola de 
Parcs Empresarials. Aquests factors de qualitat 
són auditats per l’empresa Aenor que ha revisat 
documentalment i sobre el terreny aspectes 
com el nivell de desenvolupament urbanístic, 
d’infraestructures, de manteniment, de ser-
veis bàsics i avançats, de gestió o d’influència 
social.
La llarga relació de col·laboració publicoprivada 
entre l’Ajuntament de Granollers i les associa-
cions d’empreses dels polígons ha estat clau 
per obtenir aquesta distinció de qualitat. Per-
sonal tècnic municipal va documentar tots els 
serveis i actuacions dutes a terme als polígons, 
des de contractes a intervencions municipals i 
iniciatives de col·laboració publicoprivades. Per 

Granollers és el 
desè municipi 
de l’Estat amb 

més percentatge 
d’ocupació del 

sector industrial, 
i el segon a 

Catalunya
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Més de 3.000 persones tre-
ballen en el polígon industrial 
Congost, on en 90 hectàrees 
hi conviuen 177 activitats 
econòmiques diverses que 
facturen gairebé 1.500 milions 
d’euros
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És la primera ciutat que aconsegueix 
aquesta marca a Catalunya i l’única a tot 

l’Estat amb tres polígons certificats

sacs de cafè, per al disseny de bosses i per fer 
tallers a escoles, i palets de fusta laminada per a 
la construcció de punts de guaita. 
També s’ha iniciat amb empreses del territori 
tres projectes diferents per explorar alterna-
tives de millora en l’ús i gestió d’uns residus 
concrets: la pellofa i els sacs del cafè i els 
mandrins, estri molt comú en la producció 
industrial. En el cas de la pellofa del cafè, residu 
procedent d’una empresa de Montmeló que fa la 
torrefacció del gra, s’ha intentat que es pogués 
aprofitar en forma de catifa per a una granja 
d’animals interessada, però la pellofa d’aquesta 
empresa és insuficient, per la qual cosa s’ha 
contactat amb el Gremi del Cafè, d’àmbit ca-
talà, per tal que faci una anàlisi de les opcions 
d’aprofitament de pellofa, sacs i marro incloent 
aquesta opció de produir catifes.
Respecte als sacs de cafè ja s’estan reutilitzant 
per fer bosses de jute per part d’un taller que té 
un projecte social al darrere. 
L’aprofitament dels recursos a través del GRID 
ha permès reduir el cost de gestió dels pro-
ductors i ha generat un estalvi als prenedors. A 
més, ha contribuït a minimitzar el consum de 
nous recursos i, per tant, a millorar el medi.

TEGA rep i paga pels residus 
que li porten sis empreses 
properes. Aquesta prova pilot 
es podria estendre en un futur

Experiència de deixalleria industrial

En el marc del GRID, s’ha iniciat fa uns mesos 
un projecte pilot, impulsat per l’Associació dels 
polígons Congost i Jordi Camp i l’Ajuntament de 

Sis associacions treballen per millorar la gestió  
dels polígons i promoure accions conjuntes
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Aquest mes de gener han començat les obres de reurbanit-
zació dels carrers Alfred Nobel i Josep Trueta del polígon 
industrial de la Font del Ràdium. Es tracta de la primera 
fase de les obres que es preveu que durin fins al mes de 
juliol. La inversió és d’1,7 milions d’euros i comportarà la 
millora dels vials i dels serveis necessaris per a les dife-
rents empreses. Així, s’arranjaran les voreres i s’adaptaran 
els guals per als vehicles i per als de vianants segons la 
normativa. Es remodelarà la xarxa de clavegueram i es 
disposarà una capa de reforç del paviment per augmentar 

Granollers, consistent a posar a disposició dels 
industrials un espai dins del mateix polígon on 
poder portar els seus residus valoritzables, de 
manera que la reducció dels costos de transport 
i el pagament per residu incentiva l’adequada 
separació. Les empreses Amcor, Barikit, Bo-
crep, Comercial Vila Vila (Ford), Descans del 
Vallès i Fat Soluciones de Corte participen en 
aquesta prova pilot, on TEGA CRT és el gestor. 
Des de l’Associació, dinamitzada per PIMEC 
Polígons, ja s’ha començat a treballar per con-
solidar aquesta experiència i, en funció del seu 
resultat, es dissenyarà una possible recollida 
mancomunada dels residus.

Compra agregada d’energia

D’altra banda, les Associacions de Coll de la 
Manya, Font del Ràdium i Congost i Jordi Camp 
han posat en marxa un projecte de demanda 
agregada d’energia a través del qual s’han licitat 
33 punts de subministrament elèctric que han 
beneficiat un total de 22 empreses dels polígons 
esmentats. Després que les comercialitzado-
res presentessin les ofertes, Electra Caldense 
Energia ha estat la que ha ofert unes millors 

Obres per 
millorar 
els vials i 
serveis de 
part del 
polígon de 
la Font del 
Ràdium

l’adherència i evitar accidents en cas de pluja. Igualment es 
pintaran les places per a vehicles i camions per optimitzar 
la capacitat de l’aparcament existent i s’hi canviaran les llu-
minàries per leds, fet que farà més sostenible la instal·lació. 
A més es farà l’obra necessària per fer una nova xarxa de 
telecomunicacions amb fibra òptica i per soterrar en un 
futur serveis que en l’actualitat són aeris. També es por-
tarà a terme la senyalització horitzontal de tot el sector. En 
aquesta primera fase de les obres també s’arranjaran els 
carrers Duran i Reynals i l’av. Autovia de l’Ametlla. 

condicions. A més es tracta d’una empresa de 
proximitat que comercialitza el total de la seva 
energia d’origen renovable. Amb una compra 
col·lectiva de 3 GWh, l’estalvi anual que repre-
senta per a les empreses és del 16.1%, uns 
72.900 euros.

Servei de gestor energètic

També en el terreny de l’energia, durant aquests 
darrers mesos s’ha posat en marxa el servei 
de gestor energètic compartit, que ha d’ajudar 
les empreses a gestionar l’energia de manera 
eficaç i reduir-ne els consums. Aquest servei 
s’ofereix en dues modalitats: una avançada, que 
inclou una visita mensual d’un gestor i 10 hores 
d’assessorament especialitzat, i una bàsica 
on es fa un seguiment del consum i la factu-
ració energètica de les empreses en línia. Es 
preveu donar servei a un total de 16 empreses 
dels polígons de Granollers durant 6 mesos. 
L’Associació dels polígons Congost i Jordi Camp 
també participarà d’aquesta iniciativa i assu-
mirà el servei bàsic per a 5 dels seus associats.
Trobareu tota la informació sobre polígons 
d’activitat econòmica a www.canmuntanyola.cat
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Les inversions a l’R3 culminaran amb el 
desdoblament entre Parets i la Garriga
Els propers mesos seran importants per a la línia ferro-
viària R3, la del Nord, pel que fa a inversions per part de 
l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), que 
han de culminar l’any 2023 amb el desdoblament de la via 
del tren entre Parets i la Garriga. En aquests moments es 
treballa en la supressió dels passos a nivell de la línia a 
l’alçada del camí Molí de Can Many i del camí de la Serra i, 
en contrapartida, en l’adequació i millora del pas inferior a 
l’alçada de Ca l’Esquella, darrere de l’empresa Coty, al polí-
gon del Congost, que s’amplia considerablement per fer-lo 
més funcional.
Amb un treball conjunt amb l’Ajuntament, les interven-
cions per millorar la seguretat a l’hora de creuar la línia 
ferroviària es complementen amb l’execució d’un seguit de 
camins nous per garantir la preservació i millora de la xarxa 
d’itineraris pels espais naturals de la serra de Ponent, des 

ACTUALITAT

dels entorns de Can Ninou (Circuit de Barcelona-Catalunya), 
al sud de Granollers, fins a la Terra Alta, al nord, i per per-
metre la connectivitat de la ciutat amb els veïnats de l’altra 
banda de la via.
De cara a l’usuari, l’actuació més visible serà la remodelació 
de l’estació Granollers-Canovelles, que es farà accessible, 
amb ascensors i passos inferiors entre andanes. També se’n 
remodelaran les andanes i s’habilitarà un pas inferior que 
connectarà l’aparcament de l’altra banda de l’estació i, de 
retruc, els barris de Terra Alta i de Can Gili, amb l’avinguda 
de l’Estació del Nord. Això permetrà millorar la mobilitat per 
a vianants en aquests barris. A més, l’espai d’aparcament 
s’ampliarà a la zona de les sitges que emmagatzemaven 
l’aigua que feia funcionar les màquines de vapor dels antics 
trens, uns dipòsits que es conservaran com a element his-
tòric i patrimonial de la cultura ferroviària. 

La façana modernista 
de Can Puntes lluirà 
rehabilitada a la primavera
D’aquí a un parell de mesos és previst que acabin els treballs de 
rehabilitació de les façanes de l’edifici històric de Can Puntes, situat 
a la cantonada dels carrers de Santa Elisabet i Espí i Grau, i seu dels 
serveis municipals de Cultura, Educació i Esports. Obra d’estil mo-
dernista auster de l’arquitecte Manuel J. Raspall, l’edifici té un seguit 
d’elements decoratius, com són les franges d’esgrafiats amb motius 
florals a l’alçada del primer pis i sota la cornisa perimetral, les reixes 
i les finestres amb decoracions florals. Els treballs se centraran a 
corregir les deficiències dels acabats superficials dels estucats, es-
grafiats i elements metàl·lics, així com a millorar l’accés al terrat per 
dotar-lo de les mesures de seguretat necessàries per a les tasques 
de manteniment de l’edifici. La rehabilitació té un pressupost de 
92.650 euros, IVA inclòs, i la fa la constructora Rehatec Façanes.

La pista annexa 
estrena un paviment 
de darrera generació 
Ja s’han enllestit les tasques de substitució 
del paviment de la pista annexa del Palau 
d’Esports, amb una inversió municipal de 
83.412,98 euros, IVA inclòs. Els jugadors i 
jugadores del Club Balonmano Granollers, 
del Futbol Sala Granollers i l’alumnat dels 
centres escolars que el fan servir dispo-
sen ara, doncs, d’un paviment de darrera 
generació per a l’entrenament amb més 
adherència i que corregeix les imperfeccions 
causades per l’ús intensiu que se’n fa. Un 
cop marcades les quatre pistes d’handbol, 
tres de les quals transversals, l’equipament 
torna a estar operatiu. 
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L’Ajuntament i el Departament de Treball,  
Afers Socials i Famílies signen un acord  
per a la futura residència

El nou 
equipament 

tindrà una 
capacitat de 

120 places 
residencials 

L’alcalde, Josep Mayoral, i el 
conseller, Chakir el Homrani, 
signant l’acord. A la dreta, 
fotografia dels assistents a 
l’acte, a la Sala de Govern.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies de la Generalitat concertarà 45 noves places 
de residència de gent gran i 32 de centre de dia 
en un equipament que promourà l’Ajuntament 
de Granollers.
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Chakir el Homrani, i l’alcalde de la ciutat, Josep 
Mayoral, han signat el protocol de col·laboració 
per a la futura prestació del servei social de 
gestió de places residencials i de centre de dia a 
Granollers.
A través de la Direcció General de Protecció So-
cial, el Departament finançarà aquestes places 
amb més d’1,2 milions d’euros anuals, segons 
les tarifes actuals. Dona suport a aquesta ini-
ciativa d’acord amb les necessitats i la progra-
mació territorial en la promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de 
dependència al municipi.

La residència s’ubicarà al c. Tetuan, 20

L’Ajuntament promou la construcció de la resi-
dencia i centre de dia juntament amb la Funda-
ció Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG) 
al centre de Granollers, en una parcel·la de 
2.687 metres quadrats. El nou equipament 
tindrà una capacitat de 120 places residencials: 
68 seran de nova creació i 52 es reubicaran 
procedents del Centre Geriàtric Adolfo Montañá 
de Granollers de la FPHAG. També comptarà 
amb 32 noves places d’atenció social diürna a 
persones amb dependència, en unitats de con-
vivència, i es dotarà de cinc places inicials per 
a la gestió municipal de casos socials que sigui 
necessari atendre.

La col·laboració es concretarà en la firma d’un 
conveni interadministratiu entre el Departa-
ment i l’Ajuntament per garantir la sostenibilitat 
econòmica de la residència. Aquest conveni 
establirà la concertació de 45 de les 120 places 
residencials assistides i 32 de centre de dia, i 
detallarà els compromisos d’ambdues parts 
d’acord amb la normativa vigent i la disponibili-
tat pressupostària.

Creació del Consorci de Serveis  
a les Persones de Granollers

L’Ajuntament també constituirà el Consorci de 
Serveis a les Persones de Granollers, un ens 
publicoprivat participat per l’Ajuntament i la 
FPHAG com a fundació privada sense ànim de 
lucre. L’objecte principal d’aquest consorci serà 
gestionar, des del nou equipament, tots els 
serveis d’atenció social a la gent gran, i a les 
persones amb manca d’autonomia personal o 
amb problemes familiars o d’exclusió social, en 
qualsevol de les seves modalitats (llar residèn-
cia, residència assistida, centre de dia), que 
li siguin assignats per les parts constituents. 
El consistori ha realitzat la gestió urbanística 
necessària, així com els estudis tècnics i econò-
mics d’anàlisi de la viabilitat del projecte de 
construcció i explotació de la residència i centre 
de dia.
La FPHAG ja compta amb un servei de residèn-
cia assistida al municipi amb 52 places: 31 pla-
ces públiques concertades amb el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, i 21 places 
de gestió privada.
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Presentada la proposta guanyadora del nou centre 
de radioteràpia per al Vallès Oriental i Osona

La Unió Temporal d’Empreses (UTE), conforma-
da pels despatxos d’arquitectes BAAS Arqui-
tectura i Casa Solo Arquitectes, ha presentat 
a l’Hospital General de Granollers, el projecte 
d’edificació del primer centre de radioteràpia 
per als pacients de càncer que viuen el Vallès 
Oriental i Osona. El projecte respon a la xarxa 
assistencial de salut que el Servei Català de la 
Salut (CatSalut) està desplegant a tot el territori, 
com el de al xarxa C17. Un impuls amb el qual 
el sistema permet garantir un servei equitatiu i 
segur en tot arran de Catalunya.
Fins a dia d’avui, els pacients amb càncer 
d’aquesta àrea s’han de moure fins a Barcelona 
per poder rebre aquest tractament. La nova uni-
tat de radioteràpia estarà capacitada per oferir 
tractaments en oncologia radioteràpica, en totes 
les seves especialitats, fins i tot en modulació 
d’intensitat.
La proposta que ha guanyat el concurs d’idees 
de l’edificació compta amb una licitació de 
388.629 €, que inclou la direcció facultativa de 
l’obra. Alguns dels aspectes més destacats del 
projecte són la innovació en la distribució dels 
espais que possibilita una futura ampliació de 
l’edifici, la confortabilitat de l’edifici, la llum 
natural d’aquest i la integració amb l’entorn i el 
recinte hospitalari. La decisió és fruit d’un con-
curs d’idees, convocat el passat mes de maig, 
per seleccionar la proposta arquitectònica del 
nou edifici. Concretament, se situarà al costat 
de l’Hospital General de Granollers, en l’espai 
que ocupava l’antiga Masia de Can Bufí, entre 
els carrers José Zorrilla, Bartomeu Brufau i 
Manel Cornella, a tocar del centre geriàtric i 
l’edifici d’Atenció Ambulatòria.

És previst que el nou centre  
pugui funcionar l’estiu de 2022

Actualment, els pacients amb càncer d’aquesta 
zona van a Barcelona per a poder-se tractar
La licitació de la proposta és un pas més per a 
la consecució d’un projecte que es va posar en 
marxa el 2018, amb la participació inicial de la 
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, 
que cedirà els espais per a la construcció del 
centre; l’Ajuntament de Granollers ha apor-
tat, durant l’exercici de 2019, una subvenció 
de 700.000 € per a la redacció del projecte de 
l’obra; i el Consorci Hospital Clínic de Barcelona 
que destinarà equipament oncològic d’última 

tecnologia a Granollers, recursos humans i 
coneixements tècnics, entre altres. A aquesta 
participació cal sumar-hi la Diputació de Bar-
celona, amb la confirmació de la subvenció que 
aportaran de 500.000 € per al desenvolupament 
de la proposta arquitectònica del nou edifici, 
la redacció del projecte executiu i la direcció 
facultativa. 
BAAS arquitectura és autor d’edificis públics 
com el VHIR Institut de Recerca i Campus Vall 
Hebron o l’Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers.

Actualment, els pacients 
amb càncer d’aquesta 
zona van a Barcelona per 
a poder-se tractar
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Jornades 
de portes obertes 
a les escoles, instituts 
i centres concertats
Curs 2020 / 2021
Informació i preinscripció: als centres educatius 
i a l’Oficina Municipal d’Escolarització, 
C. Jaume Camp i Lloreda, 1 Tel. 938 426 848 / 938 
426 849 / 938 426 852

Dilluns 17 de febrer, a les 19 h 
Sala Edison (C/ Joan Camps, 1)
Informació sobre el període de preinscripció i 
matrícula als centres públics de secundària, a 
càrrec dels directors/es dels instituts públics 
de Granollers 

Dimarts 18 de febrer, a les 19 h
Sala d’actes del Museu de Ciències Naturals, 
la Tela (C/ Palaudàries, 102)
Informació sobre el procés de preinscripció 
i matrícula als centres d’educació infantil i 
primària, a càrrec de membres de la Comissió 
de Garanties d’Admissió de Granollers. 

L’acte inclou la xerrada:

«Vuit orientacions per triar escola»

a càrrec d’Anna Ramis, mare, mestra i 
pedagoga

Centres públics d’educació infantil  
i primària

Escola Ferrer i Guàrdia
C. Roger de Llúria, 25 / Tel. 93 693 48 02
- Divendres 20 de març, de 15.30 a 17.30 h: sessió 

informativa i visita guiada
- Dissabte 21 de març, d’11 a 13 h: sessió informa-

tiva i visita guiada

Escola Granullarius
C. Maresme, 2-4 / Tel. 93 870 51 95
- Diumenge 8 de març, a les 11 h: sessió informati-

va i visita a l’escola 
- Diumenge 22 de març, a les 11 h: sessió informa-

tiva i visita a l’escola 

Escola Joan Solans
C. Mallorca, 20 / Tel. 93 870 43 99
- Dijous 27 de febrer, de 15 a 17 h: visita guiada
- Dissabte 29 de febrer, d’11 a 13 h: visita guiada 

Escola Lledoner
C. Rosselló, 95 / Tel. 93 849 36 87 | 93 861 71 47
- Dilluns 16 de març, de 15 a 16.30 h: xerrada 

informativa i visita guiada
- Dimarts 17 de març, de 15 a 16.30 h: xerrada 

informativa i visita guiada

Escola Mestres Montaña
C. Esteve Terrades, s/n / Tel. 93 879 56 43
- Dissabte 29 de febrer, de 10 a 13 h
- Dilluns 2 de març, de 15 a 16.30 h 

Escola Pereanton
C. Espí i Grau, 3 / Tel. 93 879 46 44
- Dimecres 18 de març, a les 21 h: sessió informati-

va a la Sala Sant Francesc
- Dissabte 21 de març, d’11 h a 13 h: visita a l’escola 

Escola Ponent
C. Rafael de Casanova, 71 / Tel. 93 840 09 06
- Dissabte 7 de març, de 12 a 14 h: sessió informa-

tiva i visita guiada
- Dimecres 11 de març, de 15.30 a 16.30 h: sessió 

informativa i visita guiada

Escola Salvador Espriu
C. Joan Camps i Giró, 6-8 / Tel. 93 879 44 59
- Dilluns 2 de març, de 15 a 15.30 h: xerrada infor-

mativa. De 15.30 a 16.15 h: visita guiada
- Diumenge 8 de març, de 10 a 11 h: xerrada infor-

mativa. D’11 a 12 h: visita guiada

Escola Municipal Salvador Llobet
C. Roger de Flor, 64 / Tel. 93 879 40 01
- Dissabte 14 de març, a les 10, 10.45 i 11.30 h: 

visites guiades 
- Dijous 19 de març, a les 19 h: visita guiada

Escola Turó de Can Gili
C. Mestre Manel Masjoan, 1 / Tel. 93 849 53 51
- Dimarts 17 de març, de 15 a 17 h: visites guiades 

personalitzades
- Dimecres 18 de març, de 9 a 14 h: visites guiades 

personalitzades

Centres públics de secundària

Institut Antoni Cumella
C. Sant Tomàs d’Aquino, 1-3 / Tel. 93 879 41 72
- Dimecres 26 de febrer, a les 18 i a les 19.30 h: 

sessions informatives. De 18 a 21 h: visita del 
centre

- Dissabte 29 de febrer, a les 11 h: sessió informati-
va. De 10 a 13 h: visita del centre

Institut Carles Vallbona
C. Camp de les Moreres, 14 / Tel. 93 860 00 21
- Dimecres 26 de febrer, a les 18 h: sessió informa-

tiva i visita al centre
- Dissabte 7 de març, a les 10.30 h: sessió informa-

tiva i visita al centre

Institut Celestí Bellera
C. Esteve Terradas, s/n / Tel. 93 879 49 14
- Dissabte 7 de març, a les 10 h i a les 11 h: sessi-

ons informatives i visites posteriors al centre
- Dimarts 10 de març, a les 18 h i a les 19 h: sessi-

ons informatives i visites posteriors al centre

Institut Escola Municipal de Treball
C. Roger de Flor, 66 / Tel. 93 879 55 18
- Dissabte 29 de febrer, a les 10, 11 i 12 h: sessi-

ons informatives i visites

Institut Marta Estrada
C. Maria Palau, 2-4 / Tel. 671 759 529
- Dijous 5 de març, a les 18 h: sessió informativa a 

la sala polivalent del pavelló del Congost i visita 
guiada al centre

Centres privats - concertats

Escola Cervetó
C. Isabel de Villena, 39-45 / Tel. 93 870 15 39
- Dissabte 7 de març, de 10 a 14 h: visita guiada. 

Tel. 93 879 16 52
- Des del 9 de gener, entrevistes informatives 

personalitzades amb cita prèvia
- Tours vius:
 A Infantil i Primària els dies 10/02 i 02/03, a les 

9.15 h; 26/02, 27/02, 05/03 i 11/03, a les 15.15 
h. Imprescindible confirmació prèvia al centre.

 ESO el dia 26/02 a les 15.15 h i el 02/03 a 
les 9.15 h. Imprescindible confirmació prèvia al 
centre.

Educem
C. Joan Prim, 59-63 / Tel. 93 840 07 01
- Dissabte 29 de febrer, de 10 a 13 h: visites guia-

des pel professorat i l’alumnat
- Dilluns 9 i 23 de març, de 15.30 a 17.30 h: visites 

guiades
- A partir del 20 de gener, entrevistes amb la direc-

tora a hores convingudes

Col·legi Jardí
C. Torras i Bages, 81 / Tel. 93 870 03 38
- Dimarts 10 de març, a les 19 h: sessió informativa 

per a 1r d’ESO a la biblioteca
- Dimecres 11 de març, a les 19 h: sessió informati-

va per a P-3 a la sala d’actes 
- Dijous 12 de març, a les 15.30 h: visites guiades 
- Divendres 13 de març, a les 9, a les 10 i a les 

15.30 h: visites guiades 

Col·legi L’Estel
C. Joan Prim, 92-94 | Girona, 53 / Tel. 93 870 24 33
- Dissabte 7 de març, de 10 a 13 h: visita guiada. 

Sessions informatives: a les 10.30 h, Educació 
Infantil; a les 11.30 h, Educació Primària i ESO

- Divendres 13 i 20 de març, de 15.15 a 16 h: 
visites a Educació Infantil amb alumnes i profes-
sors a les aules. Imprescindible trucada prèvia al 
centre.

- A partir del 13 de gener, entrevistes informatives 
concertades: truqueu a l’escola o a través de 
l’adreça atencio@lestel.net / a8017815@xtec.cat

Escola M. Anna Mogas
C. Corró, 325 / Tel. 93 849 02 44
- Dissabte 7 de març, de 9.30 a 13 h
- Dimarts 10 de març, a les 19 h: sessió informativa 

a la sala d’actes

Escola Pia
Educació infantil i primària
Av. Sant Esteve, 14 / Tel. 93 879 34 00
- Dissabte 7 de març, d’11 a 13.30 h 
- Sessions informatives: dijous 5 i dimarts 10 de 

març, a les 19.30 h 
- Entrevistes personalitzades amb visita al centre
Educació secundària
C. Guayaquil, 54 / Tel. 93 879 43 14
- Dijous 12 de març, a les 19.30 h: sessió informati-

va i visita a l’escola
- Entrevistes personalitzades



La 3a edició de la Vallèsbot tindrà com  
a tema central la diversitat funcional

El parc del Congost serà de nou l’escenari de la Vallèsbot 
el proper 27 de maig. La tercera edició d’aquest projecte 
tecnològic i de robòtica comptarà aquest curs amb la parti-
cipació de 26 centres educatius de primària i secundària de 
Granollers, Canovelles, la Roca del Vallès i les Franqueses 
del Vallès. La temàtica proposada als centres participants és 
la diversitat funcional i, sota el lema “Un món per a tothom”, 
l’alumnat està creant propostes tecnològiques i robòti-
ques per millorar l’autonomia de les persones en el seu 
dia a dia. Per això, en aquesta ocasió s’ha comptat amb la 
col·laboració del Centre per a l’Autonomia Personal Sírius de 
l’Ajuntament de Granollers que ha fet una xerrada al profes-
sorat participant i oferirà també assessorament als centres.

El projecte Vallèsbot

Aquest projecte va néixer el curs 2017/2018 del treball en 
xarxa entre professors, centres educatius, Ajuntaments i 
el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental I. Es 
tracta d’una activitat intermunicipal per la implementació 
dels coneixements de la robòtica i el pensament computa-
cional tot donant solucions a reptes quotidians del nostre 
entorn més proper. 
A diferència d’altres projectes de vocació i cultura tecnològi-
ca, 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.
En la primera edició 800 alumnes de 32 grups de 17 centres 
educatius de primària i secundària de Granollers, Canove-
lles i la Roca del Vallès van presentar a la Vallèsbot les seves 
solucions tecnològiques per resoldre problemes de mobilitat 
fent servir la robòtica. En la segona edició hi van participar 
un miler d’alumnes de 22 centres educatius de Granollers, 
Canovelles, la Roca del Vallès i, les Franqueses del Vallès i 
el tema central va ser la millora dels parcs.

Més informació: www.vallesbot.cat

El Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de 
Granollers està desenvolupant la setena edició 
el projecte “Ponts a la Feina” adreçat a perso-
nes aturades del barri Congost. Es tracta d’un 
dispositiu d’inserció sociolaboral subvencionat 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el 
marc del Programa de suport als territoris amb 
majors necessitats de reequilibri territorial i 
social «Treball als barris».
Amb aquesta nova edició es dona continuïtat 
al projecte i s’ofereix a 60 persones en situació 
d’atur o de cerca de millora de feina, residents 
al barri Congost, l’oportunitat de participar 

En marxa  
la 7a edició 
del projecte 
«Ponts a  
la feina»

en alguna de les formacions professionalit-
zadores que s’ofereixen: Neteja industrial i 
viària de 123 hores; Conductora d’autobús de 
197 hores; Auxiliar de comerç de 150 hores; 
Conductor/a camió de 195 hores; Especialis-
ta en Neteja Hospitalària i Sanitària de 115 
hores; i Alfabetització Informàtica I i II de 40 
hores. 
Totes les persones interessades poden 
adreçar-se a la Masia Tres Torres (C. de les 
Tres Torres, 18-20) i per fer la inscripció.
De les 60 persones participants en l’anterior 
edició d’aquest projecte, 44 han trobat feina.
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4
9 a 14 h. Formació bonificable de 
20 hores
Supply Chain Management en trans-
port marítim de contenidors  
i multimodal
Relacionar transport i els Incoterms de 
forma transversal, amb les formes de 
pagament, amb operacions triangulars, 
amb els règims duaners, entre altres. 
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers 

5
9.30 a 12 h. Emprenedoria
Kit de comunicació per  
emprenedors
Granollers Mercat

9,30 a 13,30 h. Emprenedoria. 
Sensibilització
De la idea, a la idea d’èxit
Tens una idea i no saps com dur-la a 
terme o t’has adonat que vols o has 
d’emprendre i no tens encara la idea 
inicial i no saps per on començar.
Granollers Mercat

11
9.30 a 14 h. Empresa i  
emprenedoria. Formació
Com posar el preu als meus  
productes o serveis
Granollers Mercat

15.30 a 18.30 h. Empresa i  
emprenedoria. Workshop de 8 hores
Instagram per a promoure el meu 
negoci 
Publicitat a Facebook, Instagram. Com 
funciona?
Granollers Mercat

14
9.30 a 12 h. Emprenedoria.  
Formació
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

18
9.30 a 14 h. Empresa i emprendoria.  
Formació
Com fer l’estudi de mercat de la 
teva idea de negoci
Granollers Mercat

20
9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa
Granollers Mercat

21
9 a 14 h. Formació bonificable de 
15 hores
Lideratge per a comandaments 
intermedis
Desenvolupar i enfortir les habilitats de 
lideratge i gestió de persones necessàries 
per fer aquesta tasca i augmentar el 
rendiment dels equips que lideren. 
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

24
9.30 a 14.30 h. Emprenedoria  
femenina. Formació de 10 hores
“Gira-Dones”. Troba la teva ruta
Identifica els aspectes claus per  
emprendre un negoci “en femení”
Organitza: Dona Activa en col·laboració  
amb Coca-Cola
Granollers Mercat

26
9 a 14 h. Formació bonificable de 
15 hores
Administratius import- export,  
actualització i pràctiques de gestió
Actualitzar els coneixements administra-
tius de les operacions de compra-venda 
internacional. 
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

9.30 a 12,30 h. Empresa  
i emprenedoria. 
Eines 3.0 per a la gestió de projectes
Coneixerem les principals eines gratuïtes 
al núvol per la gestió de projectes (Drive, 
Slack,Trello, Billage)
Granollers Mercat

27
9.30 a 12 h. Emprenedoria.  
Formació
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

9 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

28
9 a 14 h. Formació bonificable  
de 15 hores
Eines avançades d’Excel
Conèixer totes les possibilitats que dóna 
el programa informàtic Excel amb la 
finalitat d’augmentar la productivitat i 
millorar la qualitat de la feina en el dia 
a dia.
Cambra de Comerç - Delegació de Granollers

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

Febrer 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
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Nova programació fins a juny 
al Centre d’Arts en Moviment 
de Roca Umbert 

Aquest mes arrenca la programació del Centre d’Arts en Moviment de 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb un total de nou activitats. 
Començarem amb el projecte comunitari de moviment “Tèxtil”, amb Da-
niel Rosado i el Colectivo Lamajara, un taller de creació col·lectiva per a la 
recuperació de la memòria històrica de les fàbriques catalanes i les per-
sones que hi treballaven. Les sessions es faran cada dimecres de febrer 
a maig i s’adrecen a persones de més de 50 anys sense experiència en 
dansa. El 18 de maig s’oferirà un espectacle final en la Mostra d’Art Urbà.
Per a públic familiar hi haurà dos tallers: al març, el “Blink Flash.Lab”, 
una experiència artística per als més menuts (de 0 a 3 anys) per moure’s 
a partir de jocs, danses...; i al maig, el taller de moviment amb La Coja 
Danza, que treballarà l’equilibri, la imaginació i el ritme.
Per a públic de nivell inicial hi haurà el curs “Dones que habiten cossos”, 
un laboratori de moviment i gènere amb Antonella d’Ascenzi emmarcat 
en el Dia de la Dona. Al maig tindrem el taller de dansa contemporà-
nia “Axis Syllabus”, dinamitzat per Maria Mora. Des de la biomecànica, 
l’anatomia i la física s’intentaran entendre els límits i capacitats del cos 
en moviment treballant l’eficiència energètica corporal. 
Per últim, per a un públic professional o amb un nivell intermedi/avançat 
en el camp del moviment, al febrer hi haurà una improvisació guiada amb 
Attila Andrasi i un workshop de dansa contemporània amb Roberto Oli-
van. A l’abril, tindrem la improvisació guiada amb el coreògraf i director 
artístic d’Elephant in the Black Box, Jean Philippe Dury, i el taller inten-
siu “Territori de possibles” de circ, dansa, teatre físic i titelles amb Joan 
Català (a la foto). 
Més informació i inscripcions: www.rocaumbert.com/moviment

Cursos al
Gra amb 
titulació
oficial

L’oferta formativa del Gra per a joves de 16 a 
35 anys permet obtenir un certificat o titulació 
oficial. Hi ha un curs d’anglès amb Lídia Ro-
bles per a nois i noies que vulguin treballar en 
l’atenció al públic, de 12 hores (inici: dilluns 2 de 
març, de 19 a 20.30 h); un altre de manipulació 
d’aliments de 6 hores sobre els coneixements 
i actituds necessàries en l’àmbit de la higiene 

i sanitat alimentària al lloc de treball (ins-
cripció a partir del 3 de febrer); i un altre de 
premonitor de lleure, per a nois i noies de 14 
a 17 anys, de 20 hores, amb l’Escola Dinamics 
Esports (inscripcions a partir del 15 d’abril). 
Us podeu apuntar en línia a: www.inscripcions.
grajove.cat o de manera presencial al Gra (de 9 
a 13 h i de 16 a 20 h de dilluns a divendres).

Ja són a la venda les entrades de la nova 
temporada de febrer a juny de la Sala Nau 
B1 de Roca Umbert. El primer concert serà 
el 15 de febrer amb dos caps de cartell: 
Mazoni presentant el disc Desig imbècil i El 
petit de Cal Eril amb Energia fosca.
El 22 de febrer Jovent Ignorat organitza la 
nit de Carnaval amb el grup Seguirem, una 
banda tribut als valencians Obrint Pas. 
Amb motiu de la celebració del Dia de la 
Dona i després de l’èxit de la primera edi-
ció, torna Fem Pop, “el festival que no vol 
existir”. Serà el 6 de març amb concerts en 
racons secrets de la fàbrica, amb tres pro-
meses de l’escena independent: Anna Tivel 
(EUA), Julie Arsenault (Canadà) i Raquel 
Lúa (Catalunya). El 14 de març serà el torn 
dels madrilenys Toundra. Itaca Band (28 de 
març), Las Migas (18 d’abril, a la foto) i Joan 
Garriga (25 d’abril) completen el cartell. 
Per al públic familiar, les propostes arriben 
de la mà de l’Escola del Rock Festival i Divas 
(7 de març) i d’una nova edició del Minibeat.

Venda d’entrades a: rocaumbert.cat/musica

A la venda les entrades 
de la nova temporada 
de la Sala Nau B1
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El Palau de Can Solda, a la Casa de Cultura 
Sant Francesc, nou epicentre del Carnaval

EDICTE 
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DIVENDRES 21 
disfressa lliure

DISSABTE 22 
vine disfressat 
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DIUMENGE 23 
participa a la rua

DILLUNS 24 
ves vestit

sense sentit

DIMARTS 25
decora't la cara o el cap

DIMECRES 26 
vine vestit de gala/
dol pel carnestoltes
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DIJOUS 20
posa't pijama

«De l’ou a la sardina i de la rauxa al seny» és 
el lema que torna a emmarcar el programa de 
les festes de Carnaval, entre els dies 16 i 26 de 
febrer, organitzat pel col·lectiu Som Carnaval 
i l’Ajuntament. Dijous Gras, dia 20, començarà 
el mandat de S.M. Carnestoltes i l’aplicació de 
l’edicte reial confeccionat pels nens i nenes del 
Consell dels Infants. 
La novetat de la festa és la recuperació d’un ele-
ment històric del carnaval granollerí, rescatat 
del llibre Granollers Vila Oberta d’Amador Garrell 
i Alsina: el Palau de Can Solda. L’any 2017 la 
festa recuperava la figura d’en Solda -rebatejat 
com a Tres Rals de Can Solda-, un antic drapai-
re que vivia al carrer de Corró a inicis del segle 
XX. Una persona que vivia intensament el Car-
naval que volia que així els visquessin granolle-

rins i granollerines. És per això que va importar 
dels mercats del Born i de Santa Caterina, a 
Barcelona, els palaus que s’hi organitzaven i el 
va instal·lar a l’entrada de casa seva. «I en tota 
la setmana, en eixir d’estudi o de costura», la 
mainada hi feia cap, per veure en Carnesoltes, 
la seva dona i el seu fill, «i tota mena d’alts 
personatges, tots fets de draps i amb carotes de 
cartó», tal com relata l’Amador Garrell.
El tret de sortida de les activitats serà el ball de 
gitanes amb la Colla de Gitanes i l’Esbart Dan-
saire de Granollers (dia 16, 12 h, la Porxada). El 
mateix dia, el Teatre Auditori ha programat El 
Carnaval dels animals (17.30 h i 19 h).
Dijous Gras (dia 20) en Carnestoltes, acompanyat 
de l’Abat dels Bojos i els Diablots, proclamarà 
l’edicte reial i s’obrirà el Palau de Can Solda (19 
h), situat a la Casa de Cultura Sant Francesc, 
després de la cercavila des de la plaça de la 
Corona i la carretera fins al carrer d’Espí i Grau. 
El primer dia de Carnaval acabarà amb el Tasta-
truita (19.30 h) al Palau de Can Solda. L’endemà, 
les escoles faran l’ofrena dels ous a Sa Majestat 
(matí, Porxada); a la tarda tindrem l’espectacle 
Somriu, contes i cançons amb Santi Rovira (17 h, 
Palau de Can Solda), taller de disfresses i ma-
quillatge (17.30 h, Troca) i ball de gralles amb els 
Rajolers i DJ Ruiz (21 h, Palau de Can Solda).

Nou recorregut de la rua de Carnaval

Dissabte tindrem el concert-vermut i cercavila 
de swing (12 h, Palau de Can Solda) i el Carna-
ball de swing amb Lindyfrogs (13.30 h, Palau de 
Can Solda). A la tarda, cercavila infantil (17.30 
h, pl. de la Corona) i ball de disfresses amb 
Xics and Roll (18 h, Porxada). A la nit, la Nau 
B1 acollirà el concert Carnaval a la fàbrica amb 
Seguirem, tribut a Obrint Pas i DJ Surda (23.30 
h), organitzat per Jovent Ignorat. 
Diumenge és el dia de la rua de Carnaval i del 
concurs de comparses, que desfilaran des dels 
carrers de les Tres Torres, Francesc Macià, ca-
rretera amunt fins a la Porxada per Sant Roc. A 
la plaça es farà el lliurament de premis (20 h). 
Dilluns hi haurà l’últim berenar (16.30 h) i Di-
mecres de Cendra, la vetlla (a partir de les 11 h, 
Palau de Can Solda ). A la tarda, la cercavila de 
dol del palau a la Porxada (18.30 h), els versots 
de la Vella Quaresma, la cremació d’en Carnes-
toltes (19 h) i l’últim àpat de Carnaval amb l’AV 
Granollers Centre.

Més informació: 
www.granollers.
cat/carnaval
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DISSABTE 1

10 h Plaça de Can Trullàs
Campanya. Dona el millor de tu, dona 
sang. Fins les 14 h i de 17 a 21 h

10 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Workshop. Tapís creatiu a càrrec de Ma-
riadela Arujo. Cal inscripció prèvia

11 h Llibreria La Gralla
Taller de Finger Art, a càrrec de Natalia 
Vas. Cal inscripció prèvia

12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers. De la Corona 
fins la Porxada. En cas de pluja, directa-
ment a la Porxada

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

18.30 h Plaça de l’Església
Observació de la Lluna a ull nu i amb tele-
scopi. Es repeteix a les 20 h

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

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

DIUMENGE 2

9 h Associació de Veïns Can Mònic
Punt d'animació de La Mitja. Xocolatada 
per a tota la gent que vingui animar els 
corredors/es. Animació durant tot el matí

9.30 h C/ Esteve Terrades
La Mitja Marató 
Granollers- les Franqueses - la Garriga

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

18 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. Que Bèstia! de Tortell Poltrona

18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Choffers

Aquest febrer, propostes variades al TAG
Al Teatre Auditori de Granollers podeu veure, aquest mes, totes les 
disciplines artístiques i per a tots els públics. Pels amants de la música 
clàssica, la Coral Albada de Granollers celebrarà els seus 40 anys amb 
un ambiciós projecte multidisciplinar Living the Requiem, un concert que 
es desmarca de les misses de rèquiem tradicionals per oferir un autèntic 
cant a la vida. L’Orquestra de Cambra presentarà el seu particular Car-
naval dels animals, amb la coneguda Simfonia de les joguines de Mozart, 
i l’Escola de Música de Granollers ens delitarà amb un dels guitarristes 
més destacats del país: Àlex Garrobé. Per les ànimes lliures que volen 
passar una bona estona, tindrem grups tan coneguts com els Manel, que 
ja han exhaurit les entrades; El petit de cal Eril i Mazoni, que presenten 
nous treballs, els concerts del festival Carnaval a la fàbrica, organitzat 
pel Jovent Ignorat i Roca Umbert, amb concurs de disfresses i molta fes-
ta, i el monòleg per no parar de riure amb Dani Pérez Esta boca es mía.
Els imprescindibles d’aquest febrer arriben amb Pol López i Nao Albet, 
que esperarant que arribi Godot en una situació escènica que ja for-
ma part del cànon de l’imaginari teatral universal, amb l’obra Esperant 
Godot. Emma Vilarasau interpretarà dues generacions ben diferents en el 
thriller psicològic Eva contra Eva, un altre dels èxits teatrals de la tempo-
rada escrit pel granollerí Pau Miró i dirigit per Sílvia Munt. Les propostes 
de temàtica social pels més exploradors i reflexius tampoc hi faltaran 
gràcies a Engrunes, una història que parla del tema de la migració i 
els refugiats, una situació de desarrelament a què malauradament es 
veuen abocats milers de persones a tot el món, i Rebota rebota y en tu 
cara explota, Premi de la Crítica Noves Tendències 2017 que mira de cara 
el flagell social de la violència contra les dones. Un manifest escènic 
rotund, que utilitza la poesia, la ironia i la denúncia directa per enfrontar 
el públic amb realitats incòmodes.
Les famílies tenen també un munt de possibilitats per gaudir del febrer 
als escenaris amb propostes tan destacades com el nou espectacle de 
Tortell Poltrona, Que Bèstia!, inspirat en els grans pallassos d’inicis i mi-
tjans del segle XX que han deixat un llegat que no marceix tot i el pas del 
temps. Tota la informació i entrades a www.escenagran.cat
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DIMARTS 4

18 h Centre Cívic Nord
Inauguració de l’exposició “Amor al mani-
comi” d’Arnau Ventura Alcalde

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “La Mitja Marató. Som el què 
ens proposem”, amb Isidre Esteve
Org.: AGEVO

19 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Curs. Presentació del Laboratori de post-
fotografia 2. Cal inscripció prèvia

DIMECRES 5

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

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
històrica. Obrim les cartes de la 
postguerra
Més info i inscripcions al 
93 842 67 37, arxiu@granollers.cat

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència El fil de la Història... “Història 
contemporània de Catalunya. L’impuls in-
dustrial del primer terç del segle XX, entre 
el catalanisme i el republicanisme (1901-
1917)” amb Diego Valverde
Cal inscripció prèvia
Col·l.: UPG 

DIJOUS 6

16.30 h Llibreria La Gralla
La nit de Harry Potter 
Col·l.: Club de Fans de Barcelona de Harry 
Potter

19 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició “De París a 
Nova York” a càrrec d’Antoni Gelonch

19 h Cinema Edison
Club de lectura de cinema. Dinamitza 
Esteve Plantada. Cal inscripció prèvia

20 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Inauguració de l’exposició “El mapa de 
l’imperi” de Marta Bisbal

DIVENDRES 7

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!” Cal inscripció prèvia al 
93 870 96 51, reserves@museugranollers-
ciencies.org Es repeteix a les 18.30 h

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (8-9 anys) 
L'illa de Mai Més, amb Glòria Gorchs
Cal inscripció prèvia

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

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert 
Més info i inscripcions a www.grajove.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. "Living the Requiem" 
Amb motiu de la celebració del 40è
aniversari de la Coral Albada de Granollers

22 h Casino de Granollers
30è Jazz Granollers Festival. Concert amb 
Natsuko Sugao Group

DISSABTE 8
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda 0-15 mesos “Nasset, 
nassiró...”, amb Anna Farrés
Cal inscripció prèvia

12 h Llibreria La Gralla
Taller Little Chef, amb Kids and Us
Cal inscripció prèvia

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

18 h Sala Francesc Tarafa
Assemblea anual de socis de l'Agrupació 
Sardanista

18 h Roca Umbert. CAM
Improvisació guiada de moviment amb 
Attila Andrasi. Cal inscripció prèvia

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari: El cel, un viatge a través del 
temps. Cal inscripció prèvia

20 h. Casino de Granollers
Concert de jazz a càrrec de Xevi Question 
Hot Quartet i sopar amb motiu 10 è aniver-
sari Amics de la Ciutat de Granollers
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Manel

DIUMENGE 9
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada exposició “Tu investigues!”
Es repeteix a les 12.30 h
Cal inscripció prèvia

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Teatre visual. "Alma"de la Cia LaBú Teatre

17.45 h Parròquia de Sant Esteve
Concert. El llegat de la Música Sacra 
anglesa “Sacrum Britanniae” 
Org.: Fundació Pro Música Sacra

18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Duo Paradise

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Esperant Godot

DILLUNS 10
19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina. Reduccions. 
Barcelona gastronòmica. Los mares del 
sur, de Manuel Vázquez Montalbán, dina-
mitzat per Josep Sucarrats
Cal inscripció prèvia

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

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) Contes monstruo-
sos, amb Gina Clotet 

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “JM Ruera i Pinart, un segle 
de referència musical a Granollers” amb 
Anna Maria Piera
Org.: AGEVO

DIMECRES 12
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Cal inscripció prèvia
Col·l.: Club Social el Portalet

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
històrica. Obrim les cartes de la 
postguerra. Més info i inscripcions al 
93 842 67 37, arxiu@granollers.cat

18 h Llibreria La Gralla
Inici Curs: Escriptura creativa, a càrrec 
d'Eduardo Ruiz Sosa

19 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Curs. Presentació del Laboratori “Una ex-
cusa per dibuixar 2”. Cal inscripció prèvia

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia. La cacera 
de bruixes, amb Ruth Vilar
Cal inscripció prèvia
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21 h Restaurant Anònims
30è Jazz Granollers Festival
Concert amb Irene Reig Trio

DIJOUS 13

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès “Walt 
Disney & the rise from Mouse to Marvel” 
amb Cambridge School
Cal inscripció prèvia

19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre “El cònsol de Barce-
lona” amb la presencia de l’autor, Andreu 
Claret
Col·l.: secció de cultura de CCOO i el grup 
de pensionistes de CCOO Granollers

19.30 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Presentació del llibre Prosopagnòsia de 
Joan Fontcuberta i Pilar Rosado

20 h Nau B1
Xerrada “Sóc autor. Com sobreviure des de 
l’autogestió?” 
Org.: Roca Umbert Fàbrica de les Arts, 
Fundació SGAE, La Tornada i Cases de la 
Música i AUSA

DIVENDRES 14

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!” Cal inscripció prèvia al 
93 870 96 51, reserves@museugranollers-
ciencies.org Es repeteix a les 18.30 h

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (6-7 anys)
La vall dels Mumin, amb Glòria Gorchs 
Cal inscripció prèvia 

18 h GRA. Equipament juvenil
Taller per a famílies amb adolescents 
“L'alcohol i el tabac, en parlem?” 
Cal inscripció prèvia

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

21 h Sala Francesc Tarafa
Concert benèfic "M'encanta" amb el 
Cor Jove Amics de la Unió a benefici del 
projecte de Mans Unides Vallès Oriental a 
Pocoata (Bolívia)

22 h Casino de Granollers
30è Jazz Granollers Festival
Concert amb Xavi Torres Trio feat. Ben Van 
Gelder

DISSABTE 15

10 h Roca Umbert. CAM
Workshop de dansa contemporània amb 
Roberto Olivan
Cal inscripció prèvia

11.30 h Cinema Edison
Petit Edison: Un dia de festa!

12 h Biblioteca Can Pedrals
Taller familiar en anglès (6-10 anys) 
Saturday Family Fun
Cal inscripció prèvia

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

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

22 h Nau B1
Concert Mazoni + El Petit de cal Eril

22.30 h Casino de Granollers
Festa Sevillanes. Actuació i ball

DIUMENGE 16

12 h L’Adoberia
Visita a l’Adoberia dels Ginebreda, a càrrec 
de Cinta Cantarell

12 h Plaça de la Porxada
Ball de gitanes de Granollers
Org.: Colla de Gitanes i Esbart Dansaire

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. El Carnaval dels animals 
Es repeteix a les 19 h

18 h Casino de Granoller
Ball Social, amb Chus

DILLUNS 17

19 h Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura. Llegir el teatre, Justícia, 
de Guillem Clua. Amb Francesc Viñas
Cal inscripció prèvia

DIMARTS 18

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

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

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “La dona de la postguerra”, 
amb Assumpta Montellà 
Org.: AGEVO

20 h Cinema Edison
Projecció de la pel·lícula del Cicle Gaudí, 
La hija de un ladrón, de Belén Funes

DIMECRES 19

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

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
històrica. Obrim les cartes de la 
postguerra. Més info i inscripcions al 
93 842 67 37, arxiu@granollers.cat

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys) 
Contes monstruosos, amb Maria Ten

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda 0-15 mesos. Nasset, nassi-
ró... amb Anna Farrés
Cal inscripció prèvia

17.30 h Parròquia de Sant Esteve
Concert Portugal als tubs
Org.: Fundació Pro Música Sacra

20 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller de creació col·lectiva: “TÈXTIL”, 
moviment comunitari amb Daniel Rosado-
Colectivo Lamajara
Cal inscripció prèvia

DIJOUS 20

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

18 h Plaça de la Corona
Arribada de SM Carnestoltes, l’Abat dels 
Bojos i els Diablots i cercavila
Recorregut: pl. de la Corona, c. Anselm 
Clavé, c. Espí i Grau, Palau de Can Solda

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

19 h Palau de Can Solda (Casa de Cultura 
Sant Francesc)
Proclama de l’edicte reial i obertura del 
Palau de Can Solda
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19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Novel·la, Un fill, 
d’Alejandro Palomas, amb Albert Rubio
Cal inscripció prèvia

19.30 h Palau de Can Solda (Casa de Cultu-
ra Sant Francesc)
Tastatruita. Vine a tastar la truita de l’Abat

DIVENDRES 21

10.30 h Plaça de la Porxada
Ofrena dels ous, a càrrec de les escoles, a 
Sa Majestat Carnestoltes 

17 h Palau de Can Solda (Casa de Cultura 
Sant Francesc)
Contes de Carnaval
Org.: Som Carnaval 

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!” 
Cal inscripció prèvia al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h

17.30 h Centre Cívic Can Bassa
DiverDivendres. DiverCiència: La màgia de 
la ciència. Activitat oberta i gratuïta amb 
aforament limitat (5-11 anys)

17.30 h Roca Umbert. La Troca
Taller de Carnaval. Disfresses i maquillat-
ge. Org.: Roca Umbert- Fàbrica de les Arts
Col·l.: Escola Estudi Margaret & Mimetic 
Studio

21 h Palau de Can Solda (Casa de Cultura 
Sant Francesc)
De festa al Palau de Can Solda. Ball de 
gralles amb els Rajolers + DJ Ruiz
Premi a la millor disfressa individual i de 
grup
Org.: Som Carnaval

21 h Llevant Teatre
Teatre. Engrunes

22 h Casino de Granollers
30è Jazz Granollers Festival
Concert amb Dani Pérez & Jordi Farrés

DISSABTE 22

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda 16-36 mesos
Músiques disfressades! Amb Anna Farrés
Cal inscripció prèvia

12 h Palau de Can Solda (Casa de Cultura 
Sant Francesc)
Concert vermut. Cercavila de swing i en 
acabar, Carnaball de swing
Recorregut: pl. de la Caserna, Santa Anna, 
Porxada, Santa Esperança, Anselm Clavé, 
Perpinyà, Palau de Can Solda
Org.: Lindyfrogs 

17 h Associació de Veïns Can Mònic
Festa Carnestoltes

17.30 h Plaça de la Corona
Cercavila infantil de Carnaval
Recorregut: pl. de la Corona, c. Anselm 
Clavé, c. Sant Roc, pl. de la Porxada

18 h Plaça de la Porxada
Ball de disfresses infantil Xics and Roll
Vine disfressat amb la família!

18 h Museu de Granollers
Taller Gyotaku
Cal inscripció prèvia

19.30 h Plaça de la Porxada
Cap a palau! Acompanya SM Carnestoltes 
de tornada a Can Solda 
Recorregut: pl. Porxada, Sant Roc, Anselm 
Clavé, Espí i Grau i Palau de Can Solda

23 h Casino de Granollers 
Festa de Salsa i Bachata

23.30 h Nau B1
Carnaval a la fàbrica. Concurs de disfres-
ses i concert amb Seguirem i DJ Surda
Venda d’entrades: www.rocaumbert.com/
musica, www.escenagran.cat 
Org.: Jovent Ignorat i Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts

DIUMENGE 23

11 h Roca Umbert. Espai d’Arts
Taller familiar de creació plàstica amb 
visita a l’exposició “El mapa de l’imperi” 
Cal inscripció prèvia

17.30 h Carrer de les Tres Torres
Concentració de comparses

18 h Carrers de Granollers
Rua de Carnaval
Recorregut: Tres Torres, Francesc Macià, 
Alfons IV, pl. Corona, Anselm Clavé, Sant 
Roc, Porxada 
Inscripcions de comparses a la rua de 
Carnaval: www.granollers.cat/carnaval

18 h Casino de Granollers 
Ball Social amb David Magem

20 h Plaça de la Porxada
Animació i lliurament de premis del con-
curs de comparses

DILLUNS 24

10 h Hospital General de Granollers
Campanya. Dona el millor de tu, dona sang

16.30 h Palau de Can Solda (Casa de Cultu-
ra Sant Francesc)
L’últim berenar. Darreres ofrenes a Sa 
Majestat Carnestoltes i berenar popular 

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Literatura i arts. Eugene 
Oneguin, d’Aleksandr Puixkin, amb Fran-
cesc Viñas
Cal inscripció prèvia. Col·l.: UPG

DIMARTS 25

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

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Moçambic”, amb Jordi Llo-
rens. Org.: AGEVO

19 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició de pintures de 
Valeria Luccioni

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat, Utopies 
versus realisme políti. Cal inscripció prèvia
Col·l.: UPG

DIMECRES 26

11 h Palau de Can Solda (Casa de Cultura 
Sant Francesc)
Vetlla de Sa Majestat Carnestoltes

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

17.30 h Palau de Can Solda (Casa de Cultu-
ra Sant Francesc) 
Vesteix-te de dol al palau. Porta la teva 
sardina i participa als tallers de pentinats i 
complements per al dol 
Col·l.: Margaret Escola Estudi de Perru-
queria i Mimetic Studio
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17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Contes en anglès (+4 anys) Story Time, 
The Very Hungry Caterpillar, dinamitzat per 
Cambridge School
Cal inscripció prèvia

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda 16-36 mesos. Sons per a 
nadons, amb Alquímia Musical
Cal inscripció prèvia

18 h Palau de Can Solda (Casa de Cultura 
Sant Francesc)
Preparació de l’últim àpat de Carnaval a la 
Porxada

18.30 h Palau de Can Solda (Casa de Cultu-
ra Sant Francesc) 
Cercavila de dol fins la Porxada pel comiat 
de Sa Majestat Carnestoltes 

18.30 h Ajuntament de Granollers
Inauguració de l’exposició “El paper rele-
gat de la dona sota el franquisme”

19 h Plaça de la Porxada
Versots de la Vella Quaresma i cremació 
de Sa Majestat Carnestoltes a la pira fu-
nerària. Instauració del regnat de la Vella 
Quaresma 

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conversa en anglès. Literature and Art, 
Early Modernity/Bildungsroman
Cal inscripció prèvia

19.30 Plaça de la Porxada
L’últim àpat de Carnaval a la Porxada
Sardina, pa i trago. Preu: 2 €
Org.: AV Granollers Centre

DIJOUS 27

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Jocs en anglès (8-12 anys) Crazy Quiz! 
Cal inscripció prèvia

19 h Museu de Ciències Naturals
Club de lectura i ciències naturals 
Taxonomia
Cal inscripció prèvia

19.30 h Casino de Granollers
Debats del Casino “El futur que ens espe-
ra. La intel·ligència artificial” amb Emilia 
Gómez

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència El repte de ser persona “Les 
arrels de la teva salut: l'arbre genealògic” 
amb Cristina Millan

DIVENDRES 28

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!” 
Cal inscripció prèvia al 93 870 96 51, 
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. "Els sons de la guitarra". 
Espectacle recomanat a partir de 6 anys

20 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura + 17 anys. Descobrint els 
clàssics, Orlando, de Virginia Woolf
Cal inscripció prèvia

20 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de música clàssica. La guitarra 
mediterrània

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Rebota rebota y en tu cara explota

22 h Casino de Granollers
30è Jazz Granollers Festival
Concert amb Raynald Colom Quartet

DISSABTE 29

10 h Llibreria La Gralla
Festa d'Star Wars. Durant tot el dia

11 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració i visita guiada de l’exposició 
“Què mengem avui?”Comissariada per Ada 
Parellada, cuinera; Agnès Villamor, antro-
pòloga; i Carles Flaquer, biòleg

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

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Eva contra Eva

21 h Nau B1
Concert. Fem d’aquí fest. Nit de punck 
rock amb les bandes BlowFuse, Crim, La 
Inquisición i Dead Yard

22.30 h Casino de Granollers
Festa Carnestoltes de Country

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Al tombant de dos segles: Fotografies 
de Tomàs Torrabadella” Fins al 25/02

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
“De París a Nova York. Gravats de la 
Col·lecció Gelonch Viladegut”  
Fins al 8/03

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Tu investigues!“ Exposició permanent
“Sala d’invertebrats“ Expo. permanent 
“Aula de Palentologia Joan Maria Via-
der“ Exposició permanent 
“Aula de Malacologia Frederic Travé 
Alfonso“ Exposició permanent 
“Què mengem avui?” A partir del 29/02

BIBLIOTECA CAN PEDRALS 
“La mar de sorres“ quadres de 
Montserrat Farré Del 7 al 22/02

CENTRE CÍVIC NORD
“Amor al manicomi“ d’Arnau Ventura 
Alcalde Del 4 al 28/02

ESPAI D’ARTS
“El mapa de l’imperi“ de Marta Bisbal 
Del 6/02 al 08/03

CAN JONCH. CENTRE CULTURA PER LA 
PAU
“Seriosament... 25 arguments per la 
pau en còmic” Fins al 21/02

ESPAI TRANQUIL DE BARBANY
“Es tracta d’abstracte” per Sion 
Fins al 15/02

EL MIRALLET
“Color i sensacions” de Cristina Serra-
no Fins al 31/03

LLIBRERIA LA GRALLA
“Finger Art” Exposició col·lectiva Fins 
al 22/02
Pintures de Valeria Luccioni Del 25/02 
al 28/03
ALIANÇA FRANCESA
“La mode et les codes vestimentaires” 
Concours international photo 2017 de 
la Fondation Alliance Française 
Fins al 28/03



ENTREVISTA A

Uns quants dies després d’haver guanyat la medalla 
de plata amb la selecció espanyola. Com la valora?
S’ha de donar molta importància al que s’ha acon-
seguit. La classificació en els últims campionats del 
món femení s’estava movent entre els llocs 10è. i 12è. 
Buscar l’objectiu d’anar a un preolímpic era pujar fins 
a la 6a. o 7a. posició com a màxim. Era una motxilla 
molt carregada de responsabilitat anar al Japó amb 
aquest objectiu. Tot i així l’equip va assumir aques-
ta responsabilitat i vam treure el millor de nosal-
tres just en el moment adequat. Ara el que ens ha 
d’obsessionar és col·locar l’equip a l’olimpíada. Estic 
molt content amb aquesta plata, tot i que gairebé no 
hem tingut temps suficient per assaborir-la perquè ja 
que estem preparant el que ve després.

En l’anterior Mundial ja es van començar a incorporar 
noves jugadores. Com ha lligat aquesta transició?
Sempre hi ha un procés. Aquest és el nostre tercer 
gran campionat, sense comptar els Jocs del Medita-
rrani: el Mundial d’Alemanya, l’Europeu de França 
i aquest últim Campionat del Món del Japó. En 
l’Europeu de França teníem fins a cinc jugadores que 
debutaven en la selecció en un gran esdeveniment. 
No vull dir que ho paguis car però sempre tens un 
procés en què les jugadores han d’entendre el que és 
una competició d’aquest calibre. Moltes de les expe-
riències viscudes en el passat ens han servit perquè 
l’equip hagi competit en aquest Mundial del Japó.

 
Carlos Viver Arza (Granollers, 1973) ha 
dirigit la selecció espanyola d’handbol 
que s’acaba de proclamar sotscampiona 
del món, la millor classificació 
obtinguda mai pel combinat nacional. 
La trajectòria de Viver ha estat gairebé 
sempre vinculada al Club Balonmano 
Granollers, com a jugador durant 17 
temporades i després com a entrenador 
dels primers equips sènior femení, amb 
qui va assolir l’ascens a Divisió d’Honor, 
i del masculí, des d’on va ser cridat per 
fer una sacsejada a l’equip nacional. Els 
qui l’han tractat de prop destaquen que 
és un bon analista dels equips rivals i un 
bon coneixedor del funcionament de les 
relacions personals. 

Fins a quin punt ajuda en la selecció que el Robert 
Cuesta i el Vicente Álamo siguin vells coneguts del 
BM Granollers?
En un Mundial el cos tècnic comparteix moltíssimes 
hores de feina i, a més, amb la intensitat i l’exigència 
d’un campionat del món, per això és molt important 
que nosaltres tinguem bona relació. Amb el Vicente 
hem estat, no només companys de vestidor quan 
jugàvem junts, sinó també capitans del BM Grano-
llers en una mateixa època i després jo vaig ser el seu 
entrenador durant un temps i ara som companys com 
a entrenadors professionals de la selecció, ell com a 
entrenador de porteres. Al final hem cobert totes les 
etapes. Amb el Robert Cuesta m’hi vaig relacionar 
quan vaig arribar a ser l’entrenador del primer equip 
femení i ell era el coordinador i va ser el meu ajudant 
durant la primera temporada. Ens coneixem molt bé 
no només som grans companys sinó que som molt 
bons amics.

Amb quines perspectives afronten el preolímpic? 
L’objectiu d’entrar en una olimpíada és molt gran 
com per pensar que un preolímpic és més o menys 
fàcil. Com que s’ha generat una corrent positiva amb 
el sotscampionat del món, la gent creu que ja estem 
dins de les olimpíades però les quatre seleccions (Ar-
gentina, Espanya, Senegal i Suècia) volem el mateix. 
Així que tenir un mal dia o un mal moment ens pot 
complicar la classificació. 

ENTREVISTA A

“Estic molt 
content amb 

la medalla de 
plata, tot i que 

gairebé no hem 
tingut temps per 

assaborir-la”

Carlos Viver
seleccionador espanyol femení d’handbol

Carlos Viver, Vicente Álamo i 
Robert Cuesta, el cos tècnic 
fet al BM Granollers que ha 
portat la selecció espanyola 
absoluta d’handbol a cotes 
mai aconseguides fins ara
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El seleccionador nacional considera que 
no és descabellat que alguna jugadora 

del BMG pugui participar en el Mundial 2021

Com contribuirà a fer més visible l’handbol  
femení el fet que el Mundial de 2021 se celebri  
a Granollers?
Granollers és una ciutat coneguda per l’handbol 
fora de Catalunya, d’Espanya, d’Europa i gairebé 
diria que al món. Tot el que sigui ser seu d’un mun-
dial absolut, i a més, del femení, que serà la primera 
vegada que es disputi a Espanya, ajuda moltíssim a 
que la ciutat sigui encara més coneguda. Granollers 
no només va ser pionera en els inicis de l’handbol 
a Espanya sinó que, a més, ha tingut un equip a 
divisió d’honor masculí des dels inicis. En molts 
moments de la seva història ha estat un equip que 
ha rendit al màxim nivell i en aquests moments 
té dos equips, el masculí i el femení, en les màxi-
mes categories, un fet que no passa a la lliga i que 
no és gens senzill. A banda de tot el que genera la 
Granollers Cup, les jornades de minihandbol... Tot fa 
que Granollers sigui un referent i d’això te n’adones 
quan surts fora.

Creus viable que alguna jugadora de l’handbol base 
de Granollers pugui arribar a jugar el Mundial 2021?
És dificil saber si alguna jugadora de Granollers podrà 
entrar en la lista definitiva del 2021. Estem treballant 
amb diverses jugadores del Balonmano Granollers 
que ja han debutat amb la selecció absoluta o que ja 
ha entrat en el projecte 2021 com Ona Vegué, Kaba 
Gassama, Andrea de la Torre, Nicole Wiggins i Martina 
Capdevila. 
Crec que hi ha temps perquè l’evolució de qualsevol 
d’aquestes jugadores o, fins i tot, l’explosió d’alguna 
altra jugadora els pugui portar a ser-hi. No és senzill 
perquè la última passa és la més complicada però és 
un pas proper.

”Quan toques la 
tecla adequada 

en un grup 
femení ni 

t’imagines el que 
es pot arribar a 

aconseguir”

A l'esquerra, reconeixement a 
l'Ajuntament dels tres tècnics 
de la selecció. A la dreta les 
jugadores del KH7 BM Gra-
nollers felicitant Carles Viver

Com es preparen dins del programa Objetivo 2021?
En el projecte 2021 el que fem es treure temps per 
poder entrenar amb les jugadores, per explicar el 
nostre mètode de treball i el nostre sistema de joc. I, 
sobretot, treballar amb un grup més ampli de jugado-
res. Des de setembre de l’any passat hem treballat amb 
més de 70 jugadores en concentracions d’una setma-
na com a mínim amb tot el cos tècnic de la selecció 
absoluta. I també portem el projecte per totes les co-
munitats autònomes i juguem partits contra equips de 
la lliga Iberdrola. D’aquesta manera traiem temps al 
temps, perquè si estem en una setmana internacional 
o preparant algun campionat sempre estàs en “mode 
competició”, preparant un partit contra un rival. Per 
tal que les nostres jugadores joves tinguin una millor 
transició per incorporar-se a l’elit de l’handbol hau-
ríem de tenir objectius paral·lels tant la selecció com 
la lliga i els clubs. Si la selecció ha d’aspirar a anar a 
les olimpíades i ha d’aconseguir medalles, els clubs 
havien de fer un pas cap a la professionalització de les 
seves estructures i les jugadores també. 
Hem de seguir amb el projecte 2021 perquè els ajuda 
a aconseguir maduresa.

Hi ha diferències entre entrenar un equip masculí o 
un de femení? 
Jo sempre dic que he tingut la sort o la desgràcia 
d’entrenar a gent adulta. Pel que fa a l’handbol en si 
no hi ha diferències entre un equip masculí o un de 
femení. La diferència més gran rau en la gestió de les 
emocions. Crec que quan arribes a tocar la tecla ade-
quada en un grup femení ni t’imagines les coses que 
pots arribar a aconseguir, aquell grup pot rendir a un 
nivell altíssim. Un grup femení que es lliura a la feina 
té un ordre i una disciplina enormes.
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Els grups municipals opinen

¿Un gobierno 
progresista?

No entendemos cómo se puede considerar 
‘progresista’ a una coalición de gobierno en 
la que tienen cabida ministros populistas de 
corte comunista. ¿Es acaso el comunismo 
sinónimo de progreso? Si es que han nom-
brado a Alberto Garzón, militante del PCE, 
como Ministro de Consumo, el mismo que 
en 2012 puso a “Cuba como modelo de con-
sumo sostenible y de desarrollo humano”… 
Un vicepresidente que apoya abiertamente a 
dictadores como Maduro, que ha colaborado 
con regímenes donde hay presos políticos de 
verdad; donde el pueblo pasa por todo tipo 
de penurias y se muere por carencia de ali-
mentos y medicinas. Todo ello en un ‘encaje 
de bolillos’ que aumenta notablemente el 
número de vicepresidencias, sillones y, por 
supuesto, el gasto público.
Un gobierno que cuenta con el apoyo de 
partidos a los que les “importa un comino 
la gobernabilidad de España” (ERC dixit) y 
se dedican a diario a menospreciar nuestro 
sistema democrático, tratar de menoscabar 
nuestra imagen internacional o llamar a la 
desobediencia civil. 
Y no se engañen, este apoyo no es a cambio 
de nada. Buena prueba de ello es que ya la 
Generalitat está reabriendo las ‘embajadas’ 
que el propio gobierno impugnó el pasado 
verano. ¿A qué se debe este cambio de crite-
rio en el gobierno socialista? 
Lamentamos que Pedro Sánchez rechazase 
la propuesta presentada por Inés Arrimadas 
de conformar una gran coalición consti-
tucional que, con 221 diputados y pactos 
de estado, hubiese dado estabilidad a la 
legislatura, sin la necesidad de depender de 
independentistas, nacionalistas o populis-
tas. 
En fin, respetamos este nuevo gobierno, es 
legítimo, pero le auguramos un corto reco-
rrido, pues para empezar nació envuelto de 
desconfianza entre Unidas Podemos y PSOE. 
Es evidente que al presidente Sánchez le 
costará dormir, pues como él mismo declaró 
públicamente hace unos meses: “No dormi-
ría por la noche si tuviera ministros de Pode-
mos, al igual que el 95% de los ciudadanos 
que tampoco se sentirían tranquilos”. Pues 
cuando le pasen la cuenta todos sus socios 
y tenga que devolver los apoyos prestados, 
mucho nos tememos que la mayoría de los 
españoles más que insomnio, sufriremos 
pesadillas.

Juan Manuel de Vargas
Concejal del Grupo Municipal Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat
¡Síguenos en las redes sociales!

El passat mes de novembre el Ple de 
l’Ajuntament de Granollers va aprovar el 
pressupost per a l’any 2020. Aquest tràmit, 
que molts consideren feixuc, determina el 
que a la pràctica passarà al nostre municipi al 
llarg d’aquest any i que tindrà transcendència 
al llarg del mandat. És un fet important que 
ha de permetre el debat malgrat la majoria 
absoluta socialista; i no es mereix ser un punt 
més a debatre dels 14 punts d’aquell dia del 
plenari. 
Nosaltres vàrem formular 58 preguntes al go-
vern municipal per aclarir conceptes de la pro-
posta socialista; pressupost que definim com a 
continuista i poc arriscat per innovar o generar 
riquesa. Creiem que el pressupost de la ciutat 
s’hauria de basar en tres eixos fonamentals: el 
manteniment dels serveis que ofereix la ciutat, 
el manteniment de les seves infraestructures i 
la inversió necessària per millorar-les i generar 
noves oportunitats per a les persones. 
Granollers ha de preguntar-se si la ciutat pot 
permetre’s disposar d’escales mecàniques a 
l’aire lliure abans d’invertir a renovar el servei 
d’Urgències; abans d’una recollida selectiva 
de residus que sigui pràctica i eficaç; o abans 
de definir si pot possibilitar l’edificació d’una 
llar per la gent gran a banda de concretar amb 
les administracions superiors la concertació de 
places. Les propostes de Primàries per al 2020 
varen néixer de les aportacions dels ciuta-
dans recollides durant la campanya electoral 
concretades en sis grups: econòmic (valorar la 
creació d’un espai de congressos al Parc Firal), 
cultural-esportiu (optimització del Museu 
de Granollers, promoció dels grups de música 
novells del carrer, panells informatius culturals 
i de medi-ambient, espais per a les entitats 
del municipi), sanitari-mobilitat-gent gran 
(creació d’una línia de transport mancomuna-
da sanitària, facilitar l’accés als centres sanitaris 
amb aparcament), infraestructures (elimi-
nació de barreres arquitectòniques per a la 
població gran o amb discapacitat, aparcaments 
específics per al transport alternatiu), educa-
ció (creació de nous cicles formatius adaptats 
a les necessitats reals del mercat laboral) i 
medi ambient (creació de nous espais verds). 
Seguirem treballant per tal d’encabir als pres-
supostos d’aquest mandat les propostes que 
formuli la ciutadania, seguirem oberts al debat 
i a reformular les propostes per crear consens. 
Calen inversions que tinguin vocació per ser 
un full de ruta per a la ciutat, amb mirada 
llarga més enllà dels quatre anys de mandat.

Jordi Planas i Bielsa 
Granollers per la Independència - Primàries 
Catalunya
granollersxindependencia@granollers.cat

El pressupost 
d’aquest any 2020

CsPrimàries
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Dèiem l’inici d’aquest mandat municipal 
que ens ha de portar fins a l’any 2023, que 
volíem seguir construint un nou futur per a 
Granollers. Amb fermesa i objectius clars.
És la lluita permanent contra les desigual-
tats i defensar els drets socials que tant ens 
han costat d’aconseguir, un dels objectius 
d’aquest govern.
Un dels compromisos era des de 
l’Ajuntament promoure la construcció 
d’una residència i centre de dia per a gent 
gran. La signatura d’un conveni interadmi-
nistratiu entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat per-
metrà desencallar aquest projecte llargament 
esperat.
L’Ajuntament de Granollers juntament amb 
la Fundació Privada Hospital Asil (FPHAG) 
promouran la construcció d’aquesta residèn-
cia que ja disposa de projecte constructiu 
al centre de Granollers, en una parcel·la de 
2.687 metres quadrats. El nou equipament 
tindrà una capacitat de 120 places residen-
cials: 68 seran de nova creació i 52 es reubi-
caran procedents del Centre Geriàtric Adolfo 
Montañá de Granollers de la FPHAG. També 
comptarà amb 32 noves places d’atenció 
social diürna a persones amb dependència, 
en unitats de convivència, i es dotarà de cinc 
places inicials per a la gestió municipal de 
casos socials que sigui necessari atendre.
El Govern de Catalunya, a través de la Direc-
ció General de Protecció Social, finançarà 45 
de les 120 places residencials assistides, a tra-
vés de la concertació, amb més d’1,2 milions 
d’euros anuals, segons les tarifes actuals.
El projecte d’edificació del primer centre de 
radioteràpia per als pacients de càncer que 
viuen el Vallès Oriental i Osona, també co-
mença a ser una realitat. Ja se n’ha adjudicat 
la redacció del projecte constructiu.
El projecte respon a la xarxa assistencial de 
salut que el Servei Català de la Salut (CatSa-
lut) està desplegant a tot el territori. L’impuls 
del nostre Ajuntament i de l’alcalde ha estat 
decisiu. Fins a dia d’avui, els pacients amb 
càncer d’aquesta àrea s’han de moure a Bar-
celona per poder rebre aquest tractament. La 
nova unitat de radioteràpia estarà capacitada 
per oferir tractaments en oncologia radio-
teràpica, en totes les seves especialitats.
I seguirem treballant activament perquè 
el Departament de Salut de la Generalitat 
contracti a l’Hospital de Granollers 60 llits 
sociosanitaris de mitja i llarga estada, una 
necessitat urgent.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El conseller El Homrani ha fet possible 
la concertació de places que represen-
ta l’impuls final a la construcció de la 
residència i centre de dia per a la gent 
gran. Un equipament necessari i llargament 
reclamat. L’atenció social en totes les etapes 
de la vida ha de ser, sempre, prioritària i, 
en aquest cas, tots plegats no hem estat a 
l’alçada; des de les institucions s’ha tardat 
massa temps a entendre’s, en un moment 
en què les necessitats socials creixen i les 
famílies han de fer mans i mànigues per 
atendre els familiars dependents. Des de 
l’honestedat republicana fem autocrítica, 
doncs, per aprendre’n de cara al futur. Amb 
tot, com a oposició responsable que volem 
ser, ens sembla de justícia reconèixer els 
esforços fets per l’equip de govern.
En un altre ordre de coses, un dels aspec-
tes més rellevants de l’acord i del protocol 
que hem aprovat és la creació del Consorci 
de Serveis a les Persones, un ens publico-
privat entre l’Ajuntament i l’Hospital que 
ens sembla una bona manera de garantir 
que la prestació es farà amb vocació de 
servei públic. Esperem que això serveixi 
per convertir Granollers en un clúster 
competitiu en l’atenció sociosanitària a la 
gent gran. A més, que es gestioni des d’un 
consorci públic vol dir que NO ho gestio-
narà Florentino Pérez a través d’algun dels 
seus conglomerats d’empreses. El poble hi 
surt guanyant. 
El proper repte serà fer del Consorci de Ser-
veis a les Persones un òrgan de gestió eficaç 
i plural. Per això, animem l’equip de govern 
a convidar els partits de l’oposició a l’hora 
de constituir-lo, i també als professionals i 
a les persones interessades a dir-hi la seva. 
Fem junts un consorci millor. En aquest sen-
tit, apel·lem a fer un cop d’ull a la història. 
L’hospital és l’exemple clar d’un projecte 
col·lectiu de ciutat. Un projecte transver-
sal. L’any 1923, enmig d’un context polític 
i social complex; burgesos, obrers, cam-
perols, gent de la Lliga, d’Acció Catalana, 
radicals, carlins i algun cacic... apostaren, 
tots plegats, per fer possible el nou hospital. 
I per tant, ens sembla que aquest esperit 
col·lectiu és el que hauria de prevaldre a 
l’hora de constituir el nou consorci per tal 
que tingui la vocació de ciutat que un pro-
jecte d’aquesta mena hauria de tenir.

Pau Llobet i Roura
Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM
esquerra@granollers.cat
WhatsApp: 690082630

Pensa globalment, 
actua localment!

Els estralls del temporal Glòria, que aquest 
mes de gener ha assolat la Mediterrània 
occidental amb una afectació especial a 
Catalunya, amb víctimes mortals, incalcula-
bles danys materials i naturals, conviden a 
una urgent i seriosa reflexió: l’emergència 
climàtica que experimenta la Terra a conse-
qüència d’una activitat humana que afecta 
la nostra atmosfera necessita una resposta 
immediata si no volem que aquesta situació 
es converteixi en un problema irreversible.
Des de Junts per Granollers fem nostre el 
precepte ‘pensa globalment, actua local-
ment’ i per això plantegem des de fa temps 
diverses propostes perquè Granollers sigui 
una ciutat més sostenible ambientalment 
i contribueixi a l’esforç global que cal fer. 
Per això proposem, bàsicament, millorar la 
mobilitat urbana, fer més eficient la gestió 
dels residus, potenciar els espais verds i el 
coneixement de la natura.
Sobre la mobilitat, propugnem ampliar 
l’illa de vianants entre la plaça de la Corona 
i el carrer Foment per pacificar els carrers 
Navarra i Bisbe Grivé, sobretot per reduir la 
contaminació; també hi proposem minvar 
l’accés de vehicles motoritzats amb mercade-
ries i incentivar alternatives; i proposem apli-
car tarifes a les zones blaves en funció de la 
classificació ambiental dels cotxes. I pel que 
fa a l’ús de bicicletes, cal ampliar la xarxa pe-
dalable, fer més aparcaments i més segurs, i 
convertir-la en mitjà de transport corporatiu 
de determinats treballadors de l’Ajuntament, 
així com més cooperació amb els ajunta-
ments veïns per ampliar-ne la xarxa.
Pel que fa als residus, cal licitar un nou 
contracte del servei de neteja i recollida 
d’escombraries, que implanti un sistema 
més just per generació de residus; potenciar 
les deixalleries mòbils; i les exempcions per 
establiments i empreses que redueixin l’ús 
de plàstics.
I per fer una ciutat més verda, amable i eco-
lògica, volem impulsar el foment de la biodi-
versitat als nostres parcs, la participació dels 
ciutadans en projectes com “El nostre petit 
jardí” o aprofitar el Museu de Ciències Natu-
rals per posar a l’abast de famílies i escoles el 
coneixement de la flora i la fauna urbana.
La creació de l’Oficina per l’Economia Cir-
cular ha de servir com a punt d’informació 
i assessorament sobre la sostenibilitat a 
Granollers.

Àlex Sastre i Prieto
Portaveu del Grup Municipal  
Junts per Granollers

Compromisos que seran 
una realitat: residència per a 
gent gran i centre de radioteràpia 

La gent vol solucions. 
Ara farem la residència

PSCERCJunts
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Petits 
i grans

Sí que 
m’estimen!

i grans

Cenicienta 
y las zapatillas 
de cristal
Dissabte 29.02.20 – 18 h

Greta i els 
Trihumans
Dissabte 28.03.20 – 18 h 
Diumenge 29.03.20 – 18 h 

Cocoué
Diumenge 01.03.20 – 17.30 h 

Aladín
Diumenge 19.04.20 – 18 h

Escola de Rock
+ Divas
Dissabte 07.03.20 – 16.30 h

Dàmaris 
Gelabert
Diumenge 31.05.20 – 18 h

Cada setmana els Patinautes viatgen 
als equipaments d’Escena Gran. Vine amb la Pati, el Nau 
i en Ta a viure noves aventures. T’esperen!

www.escenagran.cat/patinautes




