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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@ajuntament.granollers.cat
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segueix-nos 
a les xarxes 
socials:

www.facebook.com/
ajuntamentgranollers

    @granollers

Tota la informació  
de la ciutat a: 

www.granollers.cat

PRoPER BUTLLETÍ

> Cada mes podeu 
descarregar-vos a  
www.granollers.cat 
el butlletí de forma 
fàcil i ràpida. A la 
web municipal també 
trobareu tots els 
butlletins editats. 

L’ENTREVISTA

Germà Morlans
> Especialista en medicina 

interna i geriatria de 
l’Hospital General de 
Granollers

> Responsable mèdic de la 
Unitat de Cures Pal·liatives

> Morlans i el seu equip tenen 
cura de pacients i familiars 
que afronten el tràngol de 
la mort 

> Voluntari durant diversos 
anys de la Mitja Marató de 
Granollers

TELèFoNS D’INTERèS

ABs GRAnoLLERs oEsT –  938 468 328
cAnoVELLEs

ABs GRAnoLLERs cEnTRE 93 860 05 10 

ABs GRAnoLLERs noRD –  93 861 80 30
LEs FRAnQuEsEs

ABs GRAnoLLERs suD 93 879 16 25
sAnT MIQuEL

HosPITAL 93 842 50 00

AMBuLÀncIEs – uRGÈncIEs 112

ATEncIó A LEs DonEs En 900 900 120
sITuAcIó DE VIoLEncIA 

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 93 861 48 50

EsTABAnELL I PAHIsA 900 154 444
(AVARIEs)

FEcsA-EnDEsA (AVARIEs) 800 760 706

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

AJunTAMEnT DE  010
GRAnoLLERs. oFIcInA  93 842 66 10
D’ATEncIó AL cIuTADÀ (oAc)
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coL·LEcTIu D’ARTEsAns 
DE PRoDucTEs nATuRALs
Dissabte 1 i 15 de febrer, tot el dia 
Plaça de les Olles 

FIRA DEL DIsc
Divendres 7 i dissabte 8 de febrer
De 9 h a 21 h
Plaça de la Corona

AssocIAcIó DE PRoDucToRs 
PER LA QuALITAT DEL Vo
“Acostem el camp” 
Dissabte 8 de febrer, tot el dia
Plaça de la Porxada

BoDAMARKET – 7a Fira de nuvis
de Granollers
Dissabte 8 i diumenge 9 de febrer
De 10 h a 14 h – de 16 h a 20 h
Roca Umbert – Nau Dents de Serra

FIRA D’ARTEsAns
Divendres 14 i 28 de febrer
De 8.30 h a 20.30 h
Plaça de la Porxada

sALó DE LA MAscoTA
Dissabte 15 i diumenge 16 de febrer
De 10 h a 20 h (dissabte)
De 10 h a 19 h (diumenge)
Roca Umbert. Nau Dents de Serra

FIRA DE BRocAnTERs
Dissabte 22 de febrer
De 9 h a 21 h
Plaça de la Porxada

AssocIAcIó D’ARTEsAns 
ELABoRADoRs DE cATALunYA 
Dissabte 22 de febrer, tot el dia
Plaça de la Corona

FIRA ABAc-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes)
Diumenge 23 de febrer
De 8 h a 15 h
Parc Firal

11a FIRAEsTocs. Gran centre al carrer 
Dissabte 1 de març
De 10 h a 13.30 h i de 17 h a 20.30 h
Illa de vianants
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Del 23 de febrer al 5 de març, Granollers celebra el carnaval, 
amb tots els ets i uts d’una festa que capgira l’ordre establert. 
El Rei dels Poca-soltes arriba  amb un seguit de manaments, de 
manera que no serà estrany veure aquests dies petits individus 
amb pijama, pentinats estrafolaris o les sabates al revés. 
Aquests dies això està permès. El ball de gitanes el diumenge 23 
de febrer obre el programa festiu, que tindrà el punt culminant el 
diumenge 2 de març, amb la rua i el concurs de comparses. 

 ITINERARI DE CIUTAT

Granollers més enllà de la via del ferrocarril
El Museu de Granollers proposa un nou itinerari urbà, un recorregut per 
descobrir la ciutat que, a partir del s. XIX, va créixer més enllà de les 
muralles medievals, cap a l’est, transformant vinyes i camps de conreu 
en indústries i cases. Al s. XX, un nou creixement transforma les antigues 
indústries en equipaments i nous habitatges. Actualment ha desaparegut 
part d’aquell patrimoni, tot i que encara és possible resseguir-ne vestigis 
com l’hospital, el cementiri o el casino.
Dia i hora de l’activitat: diumenge 16 de febrer, 12 del migdia
Lloc de trobada: Museu de Granollers. Durada: 2 hores
Cal fer reserva prèvia, al tel. 93 842 68 41 – museu@ajuntament.granollers.cat. 
Preu: 4 € / 2 €, persones jubilades. Infants de fins a 12 anys, gratuït 

41
El mes de febrer 
de 1973 Granollers 
estrenava la font de 
la plaça de Serrat i 
Bonastre. Els raigs 
d’aigua del brollador 
s’il·luminaven amb 
llums de colors, i el 
raig central s’elevava 
fins a uns deu metres. Amb la inauguració de la 
font lluminosa es celebrava l’arribada de l’aigua 
del Ter a la nostra ciutat. En la mateixa actuació 
també es va asfaltar el paviment del voltant del 
brollador i l’aparcament del davant de l’estació.

LA PLAçA DE SERRAT 
I BoNASTRE, ELS ANyS 70. 

AUToR I FoNS PERE 
ESPAULELLA / ARXIU MUNICIPAL 

DE GRANoLLERS

A cavall de febrer i març, 
és carnaval a Granollers!
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REPORTATGE

Veïnat, comerç i Ajuntament es marquen nous reptes 
per aprofitar la nova imatge del carrer de Girona

La inauguració del carrer de Girona, 
que es va fer dissabte dia 18 de 
gener, ha fet patent que aquesta 
transformació urbanística ha generat 
una simbiosi entre veïnat, comerç 
i Ajuntament que es mantindrà en 
forma de reunions periòdiques amb 
l’objectiu d’explorar les oportunitats 
que el nou carrer ofereix. Gràcies a 
aquesta actuació, que es va fer en vuit 
mesos, el carrer de Girona ha deixat 
de ser una via ràpida de pas per 
convertir-se en un espai agradable 
que convida al passeig, fent-t’ho 
compatible amb l’activitat veïnal, 
comercial i de serveis.

Renovar i modernitzar els serveis, millorar la 
qualitat del carrer, fent-lo accessible a totes les 
persones i aplicar criteris de sostenibilitat com 
la plantació d’arbres, la col·locació d’asfalt que 
redueix el soroll i un enllumenat que permet un 
estalvi energètic del 50 % respecte l’anterior són 
els tres eixos que el regidor d’obres i Projectes, 
Albert Camps, destaca com a més rellevants en 
la nova urbanització del carrer de Girona. Ha es-
tat un projecte de renovació integral, també de 
la totalitat dels serveis que passen pel subsòl, 
que ha comportat també la implantació de la 
primera àrea verda de la ciutat, un sistema que 
permet aparcar gratuïtament el veïnat i els co-
merciants de la ciutat i alhora, juntament amb 
les places de zona blava, permetre la rotació en 
un carrer comercial i de serveis. 

un projecte escolar al voltant de les obres

“Ha estat un projecte compartit per molts”, des-
tacava el regidor que explicava que la comissió 
que es va crear per seguir el projecte s’ha reunit 
divuit vegades en el decurs dels vuit mesos que 
han durat les obres, un mes menys del temps 
previst inicialment. Una setantena d’operaris 
han fet possible l’actuació que va executar “al 
costat i al servei de la gent” l’empresa obres i 
Serveis Roig. Un exemple d’aquesta concòrdia 
s’ha produït amb l’Escola l’Estel, on els alumnes 
de 3r d’ESo van aprofitar les obres del carrer 
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Ricard saurí: 
“el nostre desig 

era tenir un 
carrer menys 
sorollós, amb 

més espais per 
al vianant, humà, 

net i amb més 
llum. Avui tot 

això ho tenim, ha 
estat possible i 

ens atrevim a dir 
que superat”

El regidor d’obres i Projectes, 
Albert Camps, explica com 
s’ha desenvolupat l’obra del 
carrer de Girona, el dia de la 
inauguració acompanyat per 
autoritats i veïnat
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En el nou carrer de Girona hi ha 135 
arbres, 60 bancs, 49 punts de llums 
i 40 papereres

per posar en pràctica les habilitats apreses en 
el projecte sobre mitjans audiovisuals i comu-
nicació (PEMAC) que promou l’escola. “Fins i 
tot un dia els alumnes de cinquè van preparar 
als operaris un pastís per esmorzar”, explica 
olga Martín, coordinadora del projecte PEMAC 
i mestre de cicle inicial de l’escola. Els vincles 
que han creat les obres també ha propiciat 
que l’escola hagi ofert les seves instal·lacions 
a l’Associació de Veïns Girona Centre per fer 
reunions “per veure quines altres coses podem 
fer plegats”. 
Ricard Saurí, president de l’esmentada as-
sociació de veïns i veí del carrer des de fa 35 
anys, ha seguit de bon principi el projecte del 
carrer de Girona, fins i tot abans de plantejar-lo 
a l’Ajuntament. “Vam crear l’associació Giro-
na Centre davant la preocupació per l’estat 
d’envelliment del carrer”. El que el veïnat va 
proposar a l’Ajuntament era el desig de tenir “un 
carrer menys sorollós, amb més espais per al 
vianant, humà, net i amb més llum. Avui tot això 
ho tenim, ha estat possible i ens atrevim a dir 
que superat”, afegeix.

una bona base per revitalitzar el comerç

“El carrer arreglat convida a que s’instal·lin 
nous comerços”, explica Anna M. Teixidó, de 
Subirana, botiga de ceràmica instal·lada el 1921, 
que avui regenta Santi Subirana i que proba-

blement és la més antiga del carrer. Aquesta 
oportunitat la va aprofitar Toni Rodríguez, 
copropietari del restaurant Les Arcades i veí que 
es va decidir a invertir en un supermercat al 
carrer: “vam adaptar el calendari de les obres 
de manera que vam obrir portes un dia abans 
d’acabar el carrer”. Tot i que es mostra caut 
a l’hora de fer valoracions creu que “el flux de 
gent es notarà en el comerç de la zona. Ara em 

L’Estudi de Ballet i Dansa Sylvia 
i l’Escola l’Estel es van afegir 
a la festa d’inauguració del 
seu carrer. A baix, alumnes de 
cinquè curs de l’Escola l’Estel 
repartint un pastís que van 
preparar per als operaris de 
l’obra
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sembla que no hi ha cap local buit en el tram 
des del carrer de l’Enginyer fins al carrer de les 
Minetes i tant sols dos locals fins al carrer de 
Francesc Ribas”. Com a veí del carrer conside-
ra que la reforma “donarà més vida i no serà 
només una via ràpida com fins ara”.
Jordi Frauca fa molts anys que va instal·lar 
una immobiliària al carrer, Immogra, que ara 
gestiona el seu fill. Van ocupar els baixos d’uns 
pisos que van construir on hi havia l’antiga 
fàbrica tèxtil Piñol. “Abans la via del tren dividia 
la ciutat totalment, després va ser un carrer de 
pas, i ara ha quedat integrat a la ciutat”, resu-
meix referint-se a les etapes per les quals ha 
passat el carrer. 

L’actuació del carrer 
Girona, en xifres

Pressupost final: 1.685.802,10 €

Superfície construïda: 12.608 m2

Superfície de la calçada: 7.540 m2

Superfície de les voreres: 5.068 m2

Altres: 228 m2

Arbres: 135 u.
Punts de llum: 49 u.
Bancs: 60 u.
Papereres: 40 u.

Clavegueram: 236 m lineals
Estabanell i Pahisa, SA: 1.319 m lineals
SoREA: 1.762 m lineals
FECSA-ENDESA: 215 m lineals
Gas: 325 m lineals
Fibra òptica i enllumenat: 1.354 m lineals

Estimació d’estalvi energètic anual respecte 
l’anterior instal·lació d’enllumenat: 28.196 
kWh. Reducció del consum en un 52,5 %

obra finançada per:

La comissió que va seguir les obres seguirà 
funcionant per dinamitzar el nou carrer

Veïnat i comerç proposen nous reptes

El resultat de l’obra ha generat segons olga 
Martín, de l’Escola l’Estel “una alegria mai vista 
en el barri”, per això es vol aprofitar aquesta 
sinèrgia produïda “per aconseguir que el carrer 
de Girona sigui un dels eixos importants de la 
nostra ciutat, en cultura, ensenyament, esport, 
comerç”, explica Ricard Saurí. 
Una de les persones més veteranes del carrer, 
Joan Subirana, creu que cal abordar alguns 
comportaments: “com que les voreres són ara 
més amples, les bicicletes van per les voreres a 
tota pastilla. També cal insistir en la brutícia que 
es deixa al voltant del contenidors i en aquells 
que no recullen les deposicions dels gossos”. 
Uns arguments que poden formar part de la pro-
pera comissió dels veïns que continuarà trobant-
se amb l’Ajuntament per seguir treballant de 
bracet per dinamitzar l’activitat i promoure el 
civisme d’aquest carrer transformat. 

Toni Rodríguez: 
“el flux de gent 
es notarà en el 

comerç de la 
zona”

A dalt, el carrer de Girona durant 
els anys 20; al mig, davant 
el camp de futbol de l’Esport 
Club Granollers, els anys 50, 
quan la via del tren continuava 
essent una barrera; a baix, 
quan es construïen grans blocs 
d’habitatges, els anys 70.
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Prioritat per al vianant

Fins el mes de març el carrer de Príncep de 
Viana, entre Guayaquil i plaça de la Corona, 
està en obres. Concretament, es fa la conver-
sió en plataforma única d’aquest tram, que 
s’ha adjudicat a Serxar, SA per un import de 
48.162,43 euros, IVA inclòs. 
Aquesta obra dóna continuïtat i segueix els ma-
teixos criteris d’urbanització emprats en la re-
cent remodelació del carrer de Guayaquil, entre 
el carrer del Príncep de Viana i el carrer Nou. 
El nou vial tindrà unes característiques similars 
al carrer de Guayaquil amb una zona central 

asfaltada, dues voreres laterals amb peces de 
formigó prefabricades, i una rigola central per a 
la recollida d’aigües superficials.
El projecte preveu la col·locació d’un nou 
tub d’aigua potable per la vorera nord, 
l’ampliació de la canalització de xarxa elèctri-
ca d’Estabanell i la col·locació del tritub per a 
telecomunicacions municipals. 
La cruïlla entre els carrers de Príncep de Viana 
i Guayaquil també quedarà renovada i al mateix 
nivell, per donar continuïtat a l’espai peatonal i 
suprimir les barreres arquitectòniques.
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Conversió en plataforma 
única del carrer de Guaya-
quil, la plaça del Peix i el 
carrer del Teatre

•	Participació	oberta	a	tothom	a	partir	
dels 16 anys

•	Premi	de	450	euros	al	millor	disseny	
i 450 euros al millor relat, subjecte a 
retenció en concepte d’IRPF

•	El	tema	del	certamen	literari	i	del	
concurs de cartells és la igualtat de 
gènere

•	Presentació	d’originals,	fins	al	10	de	
febrer de 2014, ambdós concursos. 

•	Bases	del	concurs	consultables	a	
l’oficina d’Atenció al Ciutadà (oAC), c. 
Sant Josep, 7, al Centre d’Informació 
i Recursos per a Dones (CIRD), c. del 
Portalet, 4, 4a. planta i a 

 www.granollers.cat/igualtat-i-dones

IX Edició
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ACTuALITAT

Els indicadors sobre el teixit empresarial i 
l’educació a Granollers mostren una tendència 
més positiva en comparació amb altres dotze 
municipis destacats de Catalunya: Barberà del 
Vallès, Manresa, Mataró, Rubí, Sabadell, San-
ta Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Lleida, 
Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès i 
Girona. Totes aquestes ciutats, conjuntament 
amb Granollers, formen part de la Xarxa Perfil 
de la Ciutat, un grup de treball que, periòdica-
ment, ofereix, compara i analitza dades socials i 
econòmiques de cada municipi. Recentment se 
n’ha presentat un nou estudi, que recull majori-
tàriament dades de l’any 2012. 
Tant en facturació total, 4.517,9 milions d’euros 
(en segon lloc després de Terrassa), com en fac-
turació per càpita, 75.298 euros (en segon lloc 
després de Barberà del Vallès), les empreses de 
Granollers se situen per sobre de la mitjana de 
la resta de ciutats analitzades. El pes de les em-
preses grans en generació d’ocupació i de les 
històriques, de més de 50 anys de presència en 
el municipi, en facturació és també el més alt 
del Perfil. En canvi, les noves empreses tenen 
una capacitat baixa per crear llocs de treball. 
A més, Granollers és un dels pocs munici-

pis que el 2012 genera assalariats per dinà-
mica pròpia, tot i que continua la davallada 
d’assalariats i autònoms des de 2008. Per cada 
10 assalariats a Granollers hi ha 1,8 autònoms, 
concentració inferior que a les ciutats del Perfil 
i a Catalunya. Els pes en assalariats, en els sec-
tors tecnològic i del coneixement a Granollers, 
és baix perquè la indústria està bastant diversi-
ficada i també pel predomini de grans empre-
ses. La destrucció d’empreses a Granollers des 
de 2008 és menor que al Perfil de la Ciutat i a 
Catalunya.
La taxa d’atur a Granollers, 18,8 %, a desem-
bre de 2012, es manté per sota de la del Perfil, 
19,5 %, però per sobre de les dades de Cata-
lunya, 16,4 %. Pel que fa a la proporció de joves 
aturats, de 16 a 24 anys, a Granollers és del 6,7 
%, inferior a la del Perfil, 7 %, però igual a la 
de Catalunya. L’índex de contractació laboral a 
Granollers, 63,1 %, es manté molt superior a la 
mitjana del Perfil, 41,7 %, i de Catalunya, 53,8%. 
El percentatge de contractes indefinits a Gra-
nollers millora, tot i mantenir-se per sota de la 
mitjana del grup del Perfil.

Més alumnat aprova l’Eso

Pel que fa a l’educació, en aquest cas amb 
dades de 2011, continua l’augment de la taxa de 
graduats en ESo, la tercera més alta del Perfil, 
i l’elevat índex d’escolarització infantil, de 0 a 
5 anys, entre els quatre primers municipis del 
Perfil. En canvi, disminueix la cobertura de gent 
gran en residències i centres de dia, situant-se 
per sota de la mitjana del Perfil. El 2012 ha estat 
l’any amb més execucions hipotecàries al partit 
judicial de Granollers.
La població de Granollers es manté estable al 
voltant dels 60.000 habitants, i es consolida la 
disminució d’arribada de població estrangera, 
amb gairebé el 4 % menys el 2012. Sobre habi-
tatge, segueix augmentant el nombre de con-
tractes de lloguer i la disminució del preu/m² 
dels habitatges de nova construcció. Es detecta 
un cert repunt pel que fa nous habitatges que es 
construeixen, tot i que ens trobem en els valors 
més baixos dels últims deu anys. Finalment, les 
dades de sostenibilitat, que majoritàriament són 
de 2008, anteriors a la crisi, reflecteixen, entre 
d’altres, la millora la qualitat de l’aire, 53,1 %, 
mentre que Granollers genera menys residus 
municipals que el conjunt de les ciutats del 
Perfil i de Catalunya.

El teixit empresarial de Granollers es manté fort 
en comparació amb altres dotze municipis catalans

Les empreses 
de Granollers se 
situen en segon 

lloc quant a 
facturació total 

i per càpita, 
respecte les 

ciutats de la Xarxa 
Perfil de la ciutat

TEIXIT EMPREsARIAL Granollers ciutats del Perfil

Facturació (en €) 4.517.896 37.415.420

Facturació per càpita pp 75.298 29.324

Productivitat per empleat p 215.066 171.463

Ocupabilitat pp 350 171

Presència empresarial p 2,3 1,9

Concentració econòmica q 50,9 41,3

Presència S A 41,0 42,1

Ocupació empreses grans pp 56,6 38,1

Empreses grans: ocupació 
versus facturació

p 0,8 0,6

Pes empreses històriques pp 11,6 5

Ocupació empreses noves qq 5,5 10,6
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La Junta de Govern Local ha aprovat, aquest 
dimarts, multar a les entitats bancàries que tin-
guin habitatges desocupats, amb una sanció de 
fins a 900.000 €, sense perjudici de la imposició 
de multes coercitives per un import màxim del 
20% de la indicada quantia, i fins a un màxim de 
tres, en cas d’incompliment d’allò requerit dins 
els terminis assenyalats. Aquesta és la mesura 
que acorda l’Ajuntament de Granollers per exigir 
a totes les entitats que disposin d’habitatges 
permanentment desocupats a Granollers els 
posin a la demanda de lloguer social. 
Amb aquest acord de la Junta de Govern Local, 
que té el suport de tots els grups municipals 
del consistori: PSC, CiU, PP, ICV-EUiA i Acció 
Granollers, s’elaborarà una relació d’habitatges 
desocupats propietat d’entitats financeres i es 
deixarà un termini màxim d’un mes perquè la 
propietat ofereixi l’habitatge a lloguer que ges-
tionarà l’oficina Local d’Habitatge de Granollers 
Promocions SA.
L’Ajuntament de Granollers considera que cal 
seguir treballant per evitar que totes les con-
seqüències de la crisi recaiguin exclusivament 
sobre la part més vulnerable, les famílies. Són 

Granollers sancionarà les entitats 
bancàries que tinguin pisos buits

indispensables polítiques que atorguin garanties 
reals als afectats per una situació d’insolvència 
de forma immediata i en el futur, per tal que no 
hi hagi cap família sense llar i cap llar sense 
família.

L’Ajuntament fa un any que porta a terme 
accions per pal·liar aquesta situació

L’Ajuntament fa temps que impulsa accions en 
aquest sentit. El Ple del 29 de gener de 2013 es 
va aprovar el Pla d’acció de suport als afectats 
pels desnonaments hipotecaris. El 5 de març 
es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Granollers al conveni per a la creació de Fons 
Socials d’Habitatge. Els resultats d’aquestes 
accions no són suficients. Constatat el fet que hi 
ha molts habitatges desocupats a la ciutat que 
són propietat d’entitats financeres, i que hi ha 
una important demanda d’habitatge de lloguer 
social per part de persones i famílies que estan 
patint greus problemes econòmics, l’Ajuntament 
de Granollers emplaça a les entitats bancàries 
propietàries d’habitatges a posar-les al mercat 
de lloguer en condicions assequibles.

En el marc dels programes de promoció econò-
mica que donen suport a l’ocupació i a la forma-
ció, l’Ajuntament ha contractat 87 persones atu-
rades durant mig any. Del total de treballadors, 
55 contractes estan finançats per l’Ajuntament, 
en el marc del Pla de Xoc de 2013, i els altres 
32, cofinançats pel Servei d’ocupació de Cata-
lunya, a través de convocatòries de subvenció de 

L’Ajuntament 
contracta 
87 persones 
aturades

la Generalitat. Tasques de manteniment de la 
via pública, dels jardins i dels equipaments, 
així com suport administratiu i arxiu són al-
gunes de les feines assignades. Les persones 
aturades havien esgotat la prestació d’atur 
i altres subsidis i han estat seleccionades 
per l’oficina de Treball i els Serveis Socials 
municipals. 
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Mercat del dijous
El mercat del dijous 26 de 
desembre (Sant Esteve), 
s’avança a dilluns 23 de 
desembre

Recollida de residus
Els dies 24 i 31 de desem-
bre, la recollida de residus 
s’avança i es farà de 16 h a 
22 h incloses les plataformes 
de la Illa de Vianants

Can Muntanyola, Centre de Serveis a les 
Empreses, programa durant el mes de març i 
abril un curs d’especialització universitària de 
Màrqueting Digital i Xarxes Socials acreditat 
per la Universitat de Vic. El curs s’adreça a 
professionals i treballadors de petites em-
preses, microempreses i emprenedors que 
volen integrar els nous mitjans digitals en les 
estratègies de màrqueting, vendes, publicitat 
i comunicació, generant trànsit i vendes a 
través d’Internet per fidelitzar i vincular els 
clients. El curs consta de 35 hores presen-
cials i es farà els divendres de 18 h a 21 h i 

Curs de 
Màrqueting 
Digital i 
Xarxes 
Socials de la 
Universitat 
de Vic

els dissabtes de 9.30 h a 13.30 h. Aquest curs 
és el resultat d’un conveni entre la Universitat 
de Vic, Granollers Mercat i la Fundació Uni-
versitària Martí l’Humà per programar con-
juntament una oferta coordinada de formació 
continua al Vallès oriental amb acreditació 
universitària. 
Les persones interessades poden adreçar-se 
a Can Muntanyola, Centre de Serveis a les 
Empreses en horari de 8.30 h a 14.30 h, de 
dilluns a divendres. Trucar al telèfon 93 861 47 
83 o enviar un correu electrònic: empresagm@
ajuntament.granollers.cat

Neix la Finestreta Única Empresarial, un espai 
virtual que comporta una millora en el servei a 
les empreses. Simplifica els tràmits i tot el procés 
organitzatiu de prestació de serveis de les admi-
nistracions a les empreses. 
La Finestreta Única Empresarial, http://seuelec-
tronica.granollers.cat/, permet: eliminar, reduir i 
simplificar tràmits administratius; concentrar-los 
en el mínim d’unitats administratives; regular-los 
de manera homogènia per poder-los gestionar 
des de plataformes compartides i digitalitzar-los 
amb seguretat i eficàcia (certificats digitals).
L’Ajuntament de Granollers i la Cambra de Co-
merç, en el marc del projecte compartit de Can 
Muntanyola, treballen aquest procés de millora 
del servei a les empreses que suposa la Finestre-
ta Única Empresarial, concretant fites en aquest 
procés de canvi i trobant noves fórmules per facili-
tar l’activitat de les empreses.
D’una banda l’Ajuntament de Granollers revisa 
tràmits en funció dels nombrosos canvis norma-
tius recents; simplifica tràmits i adopta ordenan-
ces reguladores segons models normalitzats. 
Mentre que la Cambra apropa els tràmits de les 
administracions públiques al territori a través de 
les seves delegacions, incorporant totes les millo-
res telemàtiques possibles i treballant institucio-
nalment per aconseguir promoure la simplificació 
administrativa en el conjunt del sector públic.

un recurs en línia per facilitar l’activitat 
econòmica

S’ha elaborat el catàleg de tràmits i de serveis 
adreçats a les empreses. S’hi recullen els tràmits 
administratius obligatoris, els serveis bàsics i 
avançats que s’ofereixen a les empreses (informa-

Un catàleg de tràmits en línia millora 
els serveis a les empreses

ció, assessorament, suport...)
Aquest catàleg es troba accessible a l’apartat de 
tramitació de la web municipal i estarà disponible 
a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers. 
Més informació: seuelectronica.granollers.cat
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Des de fa uns dies al carrer del Rec, 28 hi ha un 
punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics. Els 
usuaris poden carregar el seu cotxe d’una manera 
senzilla i sense targetes, a través d’un sistema de 
gestió basat en codis QR, que poden ser llegits per 
qualsevol telèfon intel·ligent o smartphone. 
Estabanell Energia ha instal·lat un punt de càrre-
ga a Granollers que, juntament amb el de Tona, 
contribueix al desenvolupament de la mobilitat 
elèctrica en l’eix Barcelona-Vic. La cobertura de 
recorreguts comarcals queda garantida, per-
què els usuaris de vehicles elèctrics disposen 
de punts de càrrega a menys de 40 Kilòmetres 
entre ells, fet que facilita i assegura la càrre-
ga pel trajecte Vic-Tona-Granollers-Barcelona. 
Aquests municipis pertanyen al Pacte d’Alcaldes 
de la Unió Europea i aposten per la sostenibilitat 
energètica.
D’altra banda l’Ajuntament de Granollers, des 
de l’any 2011, quan es va posar en funcionament 
l’aparcament soterrani de Can Comas, al carrer 

Granollers disposa de dos espais de 
càrrega per a vehicles elèctrics 

de Sant Jaume, disposa d’un espai amb carrega-
dors per a vehicles elèctrics. Així, amb aquests 
carregadors i el del carrer del Rec, a càrrec 
d’Estabanell Energia, la ciutat disposa de dos 
espais per a càrregues.
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Granollers continua, per segon any consecutiu, 
amb el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola 
a través de la creació de cooperatives escolars 
organitzades i gestionades pels alumnes de 5è i 
6è de primària. Amb l’objectiu d’incrementar la 
creativitat, la innovació i l’esperit emprenedor, 
enguany s’incorpora al projecte l’escola Salva-
dor Espriu juntament amb l’escola Granullarius 
i l’Escola Municipal Salvador Llobet, que ja va 
participar el curs 2012-2013.
El projecte, impulsat per la Diputació de Bar-
celona, aposta pel model cooperatiu com a 
filosofia empresarial de base, perquè aporta un 
sistema de gestió democràtica i participativa i 
reforça una vessant de responsabilitat social. 

sis cooperatives escolars
Durant el curs lectiu, els alumnes aprenen a 
posar en marxa un projecte d’emprenedoria, 

Prop de 800 persones han visitat el nou planetari del Museu 
de Ciències Naturals des que es va inaugurar el desembre 
passat. Coincidint amb l’obertura de la instal·lació, s’estan 
programant sessions d’introducció a l’astronomia sota el títol 
“Què es veu aquesta nit”, a la qual ha assistit majoritària-
ment públic familiar. L’activitat ha despertat l’interès ciutadà 
de manera que les sessions s’omplen amb dies d’antelació. 
Per anar-hi és recomanable abans reservar plaça, a través 
del telèfon 93 870 96 51 o a l’adreça m.granollers.cn@diba.cat 
Al febrer, les sessions seran el dissabte 15, a les 17 h i 18 h ; 
el divendres 21, a les 17 h i 18 h; i el dissabte 22, a les 16.10 
h, 17 h i 18 h. Tècnics del grup Fora d’Òrbita són els encar-
regats de fer les explicacions de descoberta del cel, d’una 

manera assequible, per a tots els públics, i participativa. 
L’entrada per als menors de 12 anys és d’1 € i de 3 € per als 
adults. 
El planetari del Museu de Ciències Naturals és l’única 
instal·lació d’aquestes característiques que hi ha a la comar-
ca i de les poques de Catalunya (n’hi ha a Barcelona i al Piri-
neu). Té unes dimensions mitjanes de 6,5 m de cúpula i ca-
pacitat per a 40 persones, i ha estat finançat per l’Ajuntament 
i la Fundació Privada Cultural de Granollers AC. 
Dins del programa “Activitats per a les escoles” de 
l’Associació Cultural, 120 estudiants ja han pogut conèixer el 
planetari i gaudir d’una sessió de descoberta del cel. El mu-
seu també ofereix sessions específiques per al professorat. 

Unes 800 persones ja han visitat el nou 
planetari del Museu de Ciències Naturals 

gestionen un microcrèdit i produeixen petits 
articles que després vendran als mercats mu-
nicipals. Així, durant el primer trimestre s’han 
organitzat en assemblea, han redactat els 
estatuts i han fet els tràmits administratius. 
Les escoles ja han constituït les sis cooperati-
ves escolars. A l’escola Granullarius, la classe 
de 6è A ha format la cooperativa “25 PETITES 
IDEES”, i la de 6è B ha constituït “UN ToC 
D’ART”. Pel que fa a l’Escola Municipal Sal-
vador Llobet, els alumnes de 5è A han creat 
“FèNIX SHoP”, mentre que 5è B han organit-
zat “CooPCAT”. I a l’escola Salvador Espriu, 
els alumnes de 6è A han constituït “CoPRIU”, 
mentre que 6è B són “PETITS ARTESANS”.
En aquests moments inicien un estudi de 
mercat per tal de triar els seus productes 
definitius, un procés destinat a vendre’ls al 
mercat municipal al mes de maig.

A l’escola, emprenedors
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CENTRES PÚBLICS 
D’EDUCACIÓ INFANTIL 
I PRIMÀRIA
Escola Ferrer i Guàrdia
C. Roger de Llúria, 25
93 693 48 02
Dissabte 1 de març d’11 a 13 h
Dijous 6 de març de 16 a 18 h

Escola Granullarius
C. Maresme, 2-4
93 870 51 95
Dissabte 8 de març a les 16 h,
projecció d’audiovisual.
De 16.30 a 18 h, visita guiada
Diumenge 9 de març a les 11 h, 
projecció audiovisual.
D’11.30 a 13 h, visita guiada 

Escola Lledoner
C. Rosselló, 95
93 849 36 87 - 93 861 71 47
Diumenge 9 de març a les 11 h

Escola Joan Solans
C. Mallorca, 20
93 870 43 99
Dimarts 25 de febrer de 9 a 13.30 h
Divendres 28 de febrer de 15 a 17 h

Escola Mestres Montaña
C. Esteve Terrades, s / n
93 879 56 43
Dissabte 8 de març de 10 a 13 h
Dimarts 11 de març de 15 a 16.30 h

Escola Pau Vila
C. Mestre Manel Masjoan, 1
93 849 53 51
Dijous 27 de febrer a les 15.30 h, 
sessió informativa i a les 16.45 h, 
visita a l’escola. Dissabte 1 de març 
a les 11h, sessió informativa i a les 
12.15 h, visita a l’escola

Escola Pereanton
C. Espí i Grau, 3
93 879 46 44
Dimecres 5 de març de 17 h a 19 h 
A les 18 h, sessió informativa

Escola Ponent
C. Rafael de Casanova, 71
93 840 09 06
Dimecres 5 de març de 15.30 a 17 h
Dissabte 8 de març de 12 a 14 h

Escola Salvador Espriu
C. Joan Camps i Giró, 6-8
93 879 44 59
Dissabte 8 de març. A les 16.30 h, 
visita a l’escola i a les 17 h, sessió 
informativa 
Diumenge 9 de març. A les 11 h, 
visita a l’escola i a les 11.30 h, 
sessió informativa

Escola Municipal Salvador Llobet
C. Roger de Flor, 64
93 879 40 01
Dissabte 8 de març, visites guiades 
a les 10.30 i a les 11.30 h
Dimarts 11 de març, visita guiada
a les 17 h

CENTRES PÚBLICS
DE SECUNDÀRIA
Institut Escola Municipal de Treball
C. Roger de Flor, 66
93 879 55 18
Dissabte 22 de febrer, sessions
informatives i visites
a les 10.30 i 12 h

Institut Celestí Bellera
C. Esteve Terradas, s/n
93 879 49 14
Dimecres 12 de febrer de 18 a 20 h
Dissabte 15 de febrer de 10 a 12 h

Institut Carles Vallbona
C. Camp de les Moreres, 14
93 860 00 21
Dimecres 26 de febrer a les 18 h, 
sessió informativa i a les 19 h,
visita al centre

Institut Antoni Cumella
C. Sant Tomàs d’Aquino, 1-3
93 879 41 72
Dimecres 5 de març de 16 a 20 h.
A les 19 h, sessió informativa
Dissabte 8 de març de 10.30 a 12.30 h

CENTRES PRIVATS
CONCERTATS
Col·legi L’Estel
C. Joan Prim, 92-94 / Girona, 53
93 870 24 33
Dissabte 1 de març de 10 a 13 h
Dijous 6 de març de 15.30 a 16.30 h 
Taller per a Educació Infantil

Educem 
Av. Francesc Ribas 8-10
C. Joan Prim, 59-63
93 840 07 01
Dissabte 8 de març de 10 a 13 h.
Sessions informatives:
P-3 a les 10.15 h, 11.15 h i 12.15 h
a l’av. Francesc Ribas, 8-10
93 861 60 87
ESO a les 10.15 h al c. Joan Prim, 
59-63 / 93 840 07 01

Escola M. Anna Mogas
C. Corró, 325
93 849 02 44
Dissabte 8 de març de 10 a 13 h
Dilluns 10 de març a les 19.30 h, 
sessió informativa

Escola Cervetó
C. Isabel de Villena, 39-45
93 870 15 39 - 93 879 16 52
Dissabte 8 de març de 9.30 a 14 h

Col·legi Jardí
C. Torras i Bages, 81
93 870 03 38
Dimecres 5 de març. A les 19 h, 
sessió informativa. Ed. Infantil al
c. Torras i Bages, 81 i ESO al 
c. Torras i Bages, 45-47. 
Dijous 6 de març, visites guiades a 
les 9 h, 10 h, 11 h i a les 15.30 h al 
c. Torras i Bages, 81

Escola Pia
Av. Sant Esteve, 14
93 879 34 00 / 93 879 43 14 
Dissabte 8 de març d’11 a 13.30 h
Sessions informatives: dijous 27 de 
febrer i dimarts 4 de març,
a les 20 h a Ed. Infantil i Primària
(a l’església de l’escola, entrada
pel c. Sant Josep de Calassanç).
Dimarts 25 de febrer a les 20 h,
sessió informativa i visita a ESO
al c. Guayaquil, 54

Jornades de portes 
obertes a les escoles, 
instituts i centres 
concertats
Curs 2014 / 2015
Informació i preinscripció:
Als centres educatius
A l’Oficina Municipal d’Escolarització 
C. Sta. Elisabet, 16
Tel. 93 842 68 48 / 93 842 68 49 / 93 842 68 52
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9.30 a 13.30 h. Empreses i 
emprenedors
Com vendre productes i serveis per 
Internet
Reps comandes de la web? Internet un 
canal de venda eficaç

5

9.30 a 13.30 h. Curs de 16 hores 
Empreses
Com reduir els costos de compres*
Negociació amb proveïdors per reduir 
costos

6

9.30 a 12 h. Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament

7

9.30 a 13.30 h. Empreses i empre-
nedors 
Networking empresarial - Getting 
Contacts OPEN Granollers
Reunions entre empreses. Troba possibles 
clients, proveïdors, distribuïdors, socis/es

10

9 a 14 h. Emprenedors
Com posar els preus als meus 
productes o serveis 
Com fixem el preu? Com afecta el preu a 
la viabilitat de la meva idea de negoci?

11

9 a 14 h. Curs de 30 hores. Empreses
Nòmines, Seguretat Social i 
Contractació laboral. Avançat*
Contractació, pagament de salaris, 
cotitzacions i liquidació d’IRPF

12

9.30 a 11.30 h. Emprenedors
Facebook 1: Crea la teva pàgina 
a Facebook 
Crea la teva pàgina a Facebook des 
de zero

13

9.30 a 12 h. Emprenedors
Com fer un pla d’empresa
Quins apartats composen un pla 
de negoci

17

9 a 14 h. Emprenedors
Com fer l’estudi de mercat
Conèixer els indicadors tangibles 
per saber si una idea és viable

18

9 a 14 h. Empreses i emprenedors 
Coaching per a la gestió eficient de 
projectes
La innovació, l’estalvi i l’optimització del 
recursos són els beneficis d’una cultura 
empresarial per a la gestió de projectes

20

9 a 14 h. Curs de 15 hores. Empreses
Negociació de condicions de venda: 
tanca comandes i defensa el marge*
Evita la fuga de clients i renova les teves 
estratègies negociadores

9.30 a 12 h. Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
possibilitats de finançament

24

9 a 15 h. Curs de 6 hores. Empreses
Retribucions dels socis 
i administradors*
Estudiar la problemàtica des de l’àmbit, 
fiscal, mercantil i laboral

25
9.30 a 13.00 h. Emprenedors
Fes el teu pla econòmic financer
Directament a la nostra plantilla d’excel 
de planificació econòmica i financera

26

9 a 14 h. Empreses i emprenedoria
Facebook 2: màrqueting 
i comunicació 
Optimitza la teva pàgina d’empresa 
a Facebook

27

9.30 a 12 h. Emprenedors
Com fer un pla d’empresa
Quins apartats composen un pla 
de negoci

28

9.30 a 12.30 h. Empreses 
i emprenedors. 
Crea una web corporativa 
amb Wordpress (I)
Coneix les eines i funcionalitats bàsiques 
Wordpress

*Activitat organitzada per la 
Cambra de Comerç

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

Febrer 2014

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.granollersmercat.cat
www.cambrabcn.org
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DISSABTE 1

De 10 a 13 h i de 15.30 a 18.30 h Casa de 
Cultura Sant Francesc
2n Taller de gospel. Després del taller es 
farà una petita audició oberta al públic, a 
les 19 h
Més info, info@combo.cat - 654 583 656
Organitza: Escola de Música Combo

D’11 h a 13 h Espai Llançadora
Taller “Circ en família”. Inscripció prèvia
Més info, www.llancadora.wordpress.com
Organitza: Espai Llançadora, Xarxa 
d’Espais de Circ

17 h Carrer d’Anselm Clavé
Minimarató. Els nois i noies corren la 
versió infantil de la Mitja

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Vaques sagrades. Cia. Taaroa 
Teatre. Direcció: Joan Arqué

21.30 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing 
Organitza: Bigpotters

DIUMENGE 2

10.30 h Avinguda Sant Esteve / cant.
c. Martí Grivé
Mitja Marató Granollers
les Franqueses-la Garriga 

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d’Espectacles Infantils. La princesa 
i el pèsol. Titelles amb  Festuc Teatre. 
Espectacle familiar
Organitza: Associació Cultural

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Una familia de 
Tokio, de Yôji Yamada
Organitza: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Vaques sagrades. Cia. Taaroa 
Teatre. Direcció: Joan Arqué

19 h Teatre Auditori de Granollers
Hmmmm! Espectacle de la Coral Poli-
fònica de Granollers. Direcció: Agustí 
Vidal. Direcció escènica: Dusan Tomic

Entre els dies 7 de febrer i 8 de març se celebra 
la 24a edició del Festival de Jazz, organitzada per 
Jazz Granollers, amb un cartell d’actuacions que 
inclou grans noms de l’escena internacional i de 
músics de casa. El vallesà Marc Miralta obre el fes-
tival acompanyat del pianista israelià Shai Maestro 
i el contrabaixista suec Marko Lohicari. Claudio 
Sanfilippo, Karol Green & Santi Careta, Sheila 
Cooper, Perico Sambeat amb JazzGranollers En-
semble, BB&C (Berne, Black, Cline), Juan de Diego 
i Dani Pérez seran presents a l’edició d’enguany, 
que també té un espai per als més joves, amb els 
combos de l’Escola Municipal de Música Josep M. 
Ruera, Emsembla Jazz Orquestra + Combo Monday 
8PM.
Més info, agenda i www.jazzgranollers.com

L’Espai d’Arts de Roca Umbert inaugura el dijous 13 de febrer, a les 8 del 
vespre, l’exposició “Shaping ideas / Moldejant idees”, del ceramista gra-
nollerí Toni Cumella. La mostra aprofundeix en els quatre procediments 
principals de fabricació utilitzats a l’obrador de Ceràmica Cumella i en 
l’aplicació de les ceràmiques en projectes significatius de l’arquitectura 
contemporània a fora i aquí, com per exemple, al mercat barceloní de 
Santa Caterina (a la foto). El mateix Toni Cumella presentarà l’exposició. 
L’activitat coincidirà amb jornada de portes obertes als nous tallers 
d’artistes de l’Espai d’Arts. Més info.: www.rocaumbert.cat/espaidarts

Espinàs visita Granollers
L’escriptor Josep Maria Espinàs (Barcelona, 1927) 
serà a Granollers el dijous 27 de febrer, per partici-
par en una trobada amb els lectors i lectores, i els 
components del club de lectura. L’activitat  serà a 
la Biblioteca Roca Umbert, a les 7 de la tarda. Autor 
polifacètic, Espinàs té una vuitantena de llibres pu-
blicats i nombrosos articles periodístics.

Granollers s’omple de jazz

Toni Cumella a l’Espai d’Arts
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DILLUNS 3

19.30 h Sala Tarafa
Presentació del llibre “Anatomia d’un 
desengany” i conferència a càrrec 
de l’autor, Dr. Germà Bel, catedràtic 
d’economia 
Organitza: ANC i Òmnium Cultural

DIMARTS 4

11 h Can Puntes
Ajuda’ns a identificar fotografies anti-
gues de Granollers Grup de treball. Més 
info, tel. 93 842 67 37 
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada de les Aules Universitàries 
AGEVO. “Un exemple de banca ètica: 
Fiare”, a càrrec de Sergi Salavert, econo-
mista

20 h Centre Cultural de Granollers
Taller de cinema. Es parlarà de Cuentos 
de tokio, de Yasujiro Ozu i Una familia de 
Tokio de Yoji Yamada
Organitza: Cineclub de l’AC

DIJOUS 6

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Descripció de 
correspondència de l’Ajuntament
Més info, tel. 93 842 67 37

18 h Biblioteca Roca Umbert
Píndola informàtica “Crea presentacions 
de diapositives”. Per  a alumnes de 5è i 
6è de primària
Inscripcions, a la biblioteca

19.30 h Llibreria La Gralla
Xerrada. “La llengua wolof”, a càrrec de 
Mactar Thiam Fall, lingüista

DIVENDRES 7

18 h Gra. Equipament Juvenil
Mostra Musical Institut Celestí Bellera. 
Activitats i mostra artística de grups del 
viver musical de l’institut
Més info, www.grajove.cat

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “La dansa-moviment teràpia”, 
a càrrec de Montse Martí

A les 19 h i les 22 h Centre Cultural de 
Granollers
Cinema en versió original. Tots volem el 
millor per a ella, de Mar Coll
Organitza: Cineclub de l’AC

El diumenge 23 de febrer el ball de gitanes marcarà el tret de sortida del 
Carnaval 2014. Les parelles de l’Esbart Dansaire ballaran, a les 12 del 
migdia a la Porxada, aquesta dansa típica del Vallès. La setmana següent, 
la Troca acull dues activitats per anar escalfant motors de la festa més 
esbojarrada de l’any: el concurs de truites organitzat per Diablots (27 
de febrer) i el taller infantil de disfresses i maquillatge (28 de febrer), en 
col·laboració amb Escola Estudi Margaret. El diumenge 2 de març, les 
comparses mostraran la seva gràcia i creativitat desfilant en la rua de car-
naval. I Dimecres de Cendra, el dia 5 de març, l’enterrament de la sardina 
marcarà l’arribada de la Quaresma. Més info, www.granollers.cat/carnaval

Mostra Musical 
Celestí Bellera
El divendres 7 de febrer el Gra 
acull la 4a Mostra Musical Celestí 
Bellera, amb la participació de 
nois i noies del viver de grups 
de l’institut. L’activitat es plan-
teja com una prèvia del concurs 
I[és]Música que cada primavera 
promou el Servei de Joventut 
amb les formacions musicals 
dels centres de secundària, amb 
l’objectiu de facilitar el debut dalt 
d’un escenari de grups i cantants 
novells. D’altra banda, el Gra 
segueix sent l’escenari del cicle 
“Concerts de lluna plena”, orga-
nitzat per l’Associació de Músics 
de Granollers, amb l’actuació de 
Reset in May + The Downtown 
Beggars (dia 15). Més info, agen-
da i www.grajove.cat

L’OBC actua 
a Granollers
L’Orquestra Simfònica de Barcelo-
na i Nacional de Catalunya actua 
per primera vegada a la nostra 
ciutat amb el programa L’Escocesa 
de Mendelssohn, sota la batuta 
d’A. Ros Marbà i el pianista Josep 
Colom. La cartellera escènica té 
més propostes: la Coral Polifònica 
estrena espectacle, Hmmmm!, 
amb direcció d’Agustí Vidal; la cia. 
Taaroa Teatre presenta Vaques 
sagrades, amb dramatúrgia de 
Denise Duncan; i per al públic 
familiar: Els músics de Bremen, 
una proposta del Gran Teatre del 
Liceu i el Centre de Titelles de 
Lleida, i Jan & Júlia, un especta-
cle en català i anglès produït per 
l’escola Kids & Us. Més info, www.
granollers.cat/escenagran

El ball de gitanes enceta
el carnaval granollerí
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21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert amb el grup Blaumut. El turista

22 h Casino de Granollers
24è Festival de Jazz de Granollers 
Marc Miralta / Shai Maestro / Marko 
Lohikari
Organitza: Jazz Granollers

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Operario del Humor

DISSABTE 8

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. Azur i Asmar
Recomanada a partir de 5 anys. Durada: 
95 minuts

18 h Llibreria La Gralla
Ens visita la Pepa Pig, personatge in-
fantil. Una porqueta que agrada molt als 
nens i nenes

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Glofusssss! (El conte del globus 
vermell). Cia. Vainilla Lila. Amb Maria 
Garriga i Bertus Compañó

23 h Restaurant Anònims
24è Festival de Jazz de Granollers 
Claudio Sanfilippo Trio. Joan Sanmartí / 
Joan Vidal
Organitza: Jazz Granollers

DIUMENGE 9

12 h Sala Tarafa
Cançó de cambra. Granados, Toldrà, 
Lorca, Montsalvatge.  “Una trobada entre 
la cançó catalana i castellana”, amb Eva 
Requena (soprano) i Gonzalo Redondo 
(piano) 
Organitza: L’Aula de Música de 
l’Orquestra

12 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició “El sexe a 
l’època romana”, a càrrec d’Esther Gurri, 
comissària

18 h Teatre Auditori de Granollers
Els músics de Bremen. Espectacle de 
dansa amb titelles del Gran Teatre del 
Liceu i el Centre de Titelles de Lleida. 
Recomanat per a infants a partir de 3 
anys. Presentació prèvia de l’espectacle, 
amb Toni Jodar

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Tots volem el 
millor per a ella, de Mar Coll
Organitza: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Glofusssss! (El conte del globus 
vermell). Cia. Vainilla Lila. Amb Maria 
Garriga i Bertus Compañó

DIMARTS 11

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada de les Aules Universitàries
AGEVO. “Pintura: com mirar un quadre”, 
a càrrec de Pere i Josep Santilari, pintors

20 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició  “Formes 
intuïtives a la natura. Color, procés i foto-
síntesi”, de Carles Azcón

DIMECRES 12

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. Contes a la capsa, amb 
Sandra Rossi, rondallaire. Activitat reco-
manada a infants a partir de 4 anys

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Clàssics al dia. Les penes 
del jove Werther, de J. W. Von Goethe. 
Dinamitzat per Montserrat Lorente, pro-
fessora de literatura. Cal fer inscripció 
prèvia, a la biblioteca

DIJOUS 13

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Descripció de 
correspondència de l’Ajuntament
Més info, tel. 93 842 67 37

De 17 h a 20 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Portes obertes als nous tallers de la 
residència d’artistes de l’Espai d’Arts

18 h Biblioteca Roca Umbert
Píndola informàtica. “Crea presenta-
cions amb Prezi”. Per a alumnes de 
secundària. Inscripcions a la biblioteca

De 18.30 h a 20 h Biblioteca Roca Umbert
Books, authors and conversation. Ter-
túlies literàries en anglès. Oscar Wilde. 
Sex and Sexuality. Inscripció prèvia, a la 
biblioteca. Col·labora: Cambridge School

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Sortir de l’euro per 
sortir de la crisi?, d’Antoni Soy (editorial 
Viena), amb presència de l’autor

19 h Museu de Granollers 
Conferència: “Cleòpatra, Juli Cèsar i 
Marc Antoni”. Amb Núria Castro, egip-
tòloga, col·l. Museu Egipci de Barcelona. 
Fundació Arqueològica Clos

20 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Inauguració de l’exposició “Shaping 
ideas / Moldejant idees”, de Toni Cume-
lla. Presentació del projecte amb l’autor, 
el ceramista Toni Cumella.

21 h Restaurant Anònims
24è Festival de Jazz de Granollers 
Karol Green & Santi Careta 
Organitza: Jazz Granollers

DIVENDRES 14

18 h Biblioteca Roca Umbert
Trobada de Superlectors. Club de lectu-
ra adreçat a infants de 7 a 11 anys. Més 
info, a la biblioteca

18 h Espai Tranquil de Barbany
Col·loqui. “Tenir una actitud mental 
positiva”, amb Kristian Casado

A les 19 h i les 22 h Centre Cultural de 
Granollers
Cinema en versió original. Vivir es fácil 
con los ojos cerrados, de David Trueba
Organitza: Cineclub de l’AC

19.30 h Centre Cívic Nord
Trobada fotogràfica “Il·lumina’t”
Inscripció, tel. 93 840 60 69
Org.: AF Jaume Oller

20 h Agrupació Excursionista
9è Concurs de Fotografia “La Muntanya” 
i inauguració de l’exposició
Organitza: AEG

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. El lloc. Cia. Íntims Produccions. 
Direcció: Jorge-Yaman Serrano.
Després de l’espectacle, xerrada amb la 
companyia

22 h Casino de Granollers
24è Festival de Jazz de Granollers 
Sheila Cooper Quartet
Organitza: Jazz Granollers

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Toni García

DISSABTE 15

10 h Ateneu de Granollers
Inici del cicle “Filosofia a l’Ateneu”. 
Filosofia moderna i contemporània
Amb Mariano Fernández, Joan Méndez i 
Joan Carles Gómez

16 h Museu de Ciències Naturals
Anem al planetari! “Què es veu aquesta 
nit?” Sessions familiars d’astronomia. 
Hores:16.10, 17.05 i 18.05 h
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19.30 h Nau B1. Roca Umbert
Concert amb D´Callaos 

21 h Gra. Equipament Juvenil
Concerts de lluna plena. Actuació dels 
grups locals Reset in May + The Down-
town Beggars
Més info, www.grajove.cat   
Organitza: ASGRAM  

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Krapp, de Samuel Beckett. Cia. 
Gataro. Direcció: Víctor Álvaro

21.30 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing 
Organitza: Bigpotters

DIUMENGE 16

12 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. “Granollers més enllà 
del ferrocarril” Inscripció prèvia,
tel. 93 842 68 41

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d’Espectacles Infantils. La granja 
més petita del món. Teatre de contes i 
música. Amb Anna Roca. Per a infants a 
partir de 2 anys
Organitza: Associació Cultural

18 h Església de Sant Esteve
Cicle de Música Sacra. “300 anys 
d’esplendor organístic a Euskal Herria”, 
amb Alberto Sáez Puente
Classe magistral prèvia
Organitza: Fundació de Música Sacra

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Vivir es fácil 
con los ojos cerrados, de David Trueba
Organitza: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Krapp, de Samuel Beckett. Cia. 
Gataro. Direcció: Víctor Álvaro

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Un aire de família. Direcció: Pau 
Durà. Amb Francesc Orella, Maife Gil, 
Ramon Madaula i Sílvia Bel

DILLUNS 17

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Llegir el teatre. Ocells i 
llops, de J. M. de Sagarra. Dinamitzat per 
Francesc Viñas, professor de literatura
Cal fer inscripció prèvia, a la biblioteca

DIMARTS 18

11 h Can Puntes
Ajuda’ns a identificar fotografies anti-
gues de Granollers 
Més info, tel. 93 842 67 37 
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Les tertúlies de l’Arxiu. “Els aprenents 
d’oficis a Granollers dels anys 30 als 50”. 
Amb el testimoni de Joan Pi Cabanas 
Més info, tel. 93 842 67 37

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada de les Aules Universitàries
AGEVO. “70 anys del Club Balonmano 
Granollers”, a càrrec de Karles Torra, 
periodista

20 h Centre Cultural de Granollers
Dimarts Singulars. Projecció del do-
cumental La força d’un somni, d’Agustí 
Corominas. Organitza: Cineclub de l’AC

DIMECRES 19

17.30 h Fundació Oncovallès
Lliurament de premis del concurs de 
dibuix “Els petits voluntaris fan grans 
dibuixos”, a càrrec d’Agnès Ferrer

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. El somriure perdut, amb 
Sandra Rossi, rondallaire. Per a infants a 
partir de 4 anys

18 h Biblioteca Roca Umbert
La Penya dels Llibres. Trobada del club 
de lectura per a joves de 12 a 16 anys

19 h Centre Cívic Can Bassa
Xerrada de l’Aula de la Salut. “Relacions 
adolescents a la xarxa: de les amistats 
perilloses, el ciberassetjament i les no-
ves maneres de conèixer gent”. A càrrec 
de Jordi Bernabeu, psicòleg

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Tres quarts de 9, 
de Toni Argent, amb l’autor

DIJOUS 20

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Descripció de 
correspondència de l’Ajuntament
Més info, tel. 93 842 67 37

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Una història d’amor i de 
foscor, d’Aamos Oz. Dinamitzat per Maite 
Roldán, escriptora

19 h Museu de Granollers
Conferència: “Cellae meretrices. El nego-
cio del sexo en Pompeya”, amb Joaquin 
Ruiz de Arbulo, arqueòleg i prof. Universi-
tat Rovira i Virgili

DIVENDRES 21

A les 19 h i les 22 h Centre Cultural de 
Granollers
Cinema en versió original. Prisioneros, 
de David Villeneuve. Org.: Cineclub de l’AC

22 h Casino de Granollers
24è Festival de Jazz de Granollers 
Perico Sambeat amb Jazzgranollers 
Ensemble
Organitza: Jazz Granollers

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Edu Mutante

DISSABTE 22

De 10 h a 13 h Llibreria La Gralla
Taller infantil de scrapbooking. A càrrec 
d’Elena Frauca. Inscripció prèvia,
tel. 93 879 49 70

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. “Cantem i gronxem!”, a 
càrrec d’Anna Farrés, mestra de música. 
Per a famílies amb nadons de 15 a 36 
mesos. Cal inscripció, tel. 93 879 30 91

12 h La Magrana Vallesana
Tast de productes locals de la tempora-
da d’hivern

16 h Museu de Ciències Naturals
Anem al planetari! “Què es veu aquesta 
nit?” Sessions familiars d’astronomia. 
Hores:16.10, 17.05 i 18.05 h

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “Una 
unça de paraules embolicades”
Per a famílies amb infants a partir de 4 
anys. Cal inscripció prèvia,
al tel. 93 860 44 50

18 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. The Pinker Tones: Rolf & Flor. 
Espectacle familiar 

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música. L’Escocesa de Mendelssohn. Or-
questra Simfònica de Barcelona i Nacio-
nal de Catalunya -OBC. Direcció: Antoni 
Ros Marbà. Piano: Josep Colom

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Antígona, de Jordi Coca. Cia. La 
Trup. Direcció: Montse González
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DIUMENGE 23

12 h Plaça de la Porxada
Carnaval 2014. Ball de gitanes amb 
l’Esbart Dansaire

18 h Teatre Auditori de Granollers
Jan i Júlia. Benvinguda Nanny. Espectacle 
familiar en català i anglès, recomanat a 
partir de 4 anys. Direcció: Sílvia Sanfeliu

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Prisioneros, 
de David Villeneuve
Organitza: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Antígona, de Jordi Coca. Cia. La 
Trup. Direcció: Montse González

DIMARTS 25

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada de les Aules Universitàries
AGEVO. “La sang, element essencial 
per al nostre organisme”, a càrrec de 
Ramon López Ferrer, cap de la unitat 
d’Hematologia i Hemoteràpia de l’HGG

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “Anarquia”. 
Dinamitzat per Mariano Fernández, Joan 
Carles Gómez i Joan Méndez Camarasa, 
prof. de filosofia

DIMECRES 26

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Five minutes’ Peace. Contes i 
cançons en anglès. Activitat recomanada 
a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia, 
al. tel. 93 879 30 91
Col·labora i dinamitza: Cambridge School

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. “Cantem i gronxem”, a 
càrrec d’Anna Farrés, mestra de música. 
Per a famílies amb nadons de15 a 36 
mesos. Cal inscripció prèvia,
tel. 93 879 30 91

18.30 h Ajuntament de Granollers
Visita inaugural a la nova exposició de 
fotografies de l’Arxiu Municipal de Gra-
nollers 

19.30 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició “Antoni 
Cumella. De la formulació a l’obra”, amb 
Toni Cumella, fill de l’artista, i Arnau 
Puig, crític d’art

DIJOUS 27

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Descripció de 
correspondència de l’Ajuntament
Més info, tel. 93 842 67 37

19 h Biblioteca Roca Umbert
Trobada amb...  Josep Maria Espinàs, 
escriptor 

20 h La Troca. Roca Umbert
Carnaval 2014. Concurs de truites. Més 
info, tel. 93 860 48 54  
Organitza: Diablots de Carnaval 

20 h Museu de Granollers
Ponència del Centre d’Estudis. “Paisat-
ges lineals del Congost”, amb Josep M. 
Panareda, geògraf, i Maravillas Boccio, 
llic. en farmàcia

DIVENDRES 28

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Carnaval 2014. Taller de disfresses i 
maquillatge 
Col·labora: Escola Estudi Margaret

A les 19 h i a les 22 h. Centre Cultural de 
Granollers
Cinema en versió original. Mud, de Jef 
Nichols
Organitza: Cineclub de l’AC

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Conjunt de Flautes de Bec del 
Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona - CMMB. Cançó i dansa. Música 
del Renaixement. Dues sessions,
a les 19 h i a les 20 h 

20 h Gra. Equipament Juvenil
Escenari Obert,  a tots els joves i grups 
de joves, perquè mostrin el seu talent 
dalt l’escenari
Més info, www.grajove.cat

22 h Casino de Granollers
24è Festival de Jazz de Granollers 
BB&C – Tim Berne / Jim Black / Nels 
Cline
Organitza: Jazz Granollers

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg . Laura Granja

EXPOSICIONS

AB GALERIA D’ART
Lluís Estopiñan
Del 14 de febrer
al 4 d’abril

AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA
DE GRANOLLERS
9è Concurs Fotogràfic 
“La Muntanya”
Del 14 de febrer
al 25 d’abril
Inauguració:
14 de febrer,
a les 20 h 

ESPAI D’ARTS
DE ROCA UMBERT
“Shaping ideas / 
moldejant idees”
Toni Cumella
Del 13 de febrer
al 12 d’abril
Inauguració:
13 de febrer,
a les 20 h

ESPAI GRALLA
LLIBRERIA
LA GRALLA
“Formes intuïtives 
a la natura. Color, 
procés i fotosíntesi”
Carles Azcón
De l’11 de febrer
al 22 de març
Inauguració:
11 de febrer,
a les 20 h 

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Alimentum. Menjar 
i beure en època 
romana”
Del 31 de gener
al 20 d’abril
Producció: Kuan Um!, 
Projectes Visuals 
Sebé

CONTINUEN...

AB GALERIA D’ART
“Maitinada”
Francis Iranzo
Fins al 7 de febrer

AJUNTAMENT
DE GRANOLLERS
“Places amb història”
Fotografies de l’Arxiu
Municipal de Grano-
llers
Fins al 21 de febrer

CAN JONCH
CENTRE DE CULTURA
PER LA PAU
“La Retirada
Exili - febrer 1939” 
Fins al 13 de febrer
  
ESPAI GRALLA
LLIBRERIA
LA GRALLA
“La meva Mitja”
Josep Prims
Fins al 8 de febrer

ESPAI TRANQUIL
DE BARBANY
Carles Florenza 
Ceràmica
Fins al 15 de febrer

MUSEU DE CIÈNCIES 
NATURALS
“Papallona / 
Mariposa / Butterfly
La metàfora de la 
vida a la joieria 
contemporània”
Fins al 2 de març

“Papallones,
tota una vida”
Fins al 2 de març

“Descobreix
els ratpenats”
Exposició permanent

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“El sexe a l’època 
romana”
Fins al 2 de març 

“Antoni Cumella. 
De la formulació a 
l’obra”
Fins al 16 de març

“Mirades i diàlegs. 
Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició permanent 
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Per què encara es parla poc de la mort?
El darrer tabú que tenim a la nostra societat és 
parlar de la mort. Realment no se’ns ha educat, 
a les escoles ni a les famílies, sobre aquest tema. 
En la majoria de famílies parlar de la mort és 
parlar d’una cosa que no agrada, desagradable, 
que assumim que no estem preparats... la mort és 
una condició humana però com que representa 
perdeu-ho tot, comporta dolor i la por a l’abisme, 
a no saber on aniràs, fa que probablement no se’n 
vulgui parlar. Fins que la mort no entri en els cen-
tres escolars, potser millor als instituts, i se’n parli 
segurament no avançarem.

Potser té a veure amb la falta d’educació emo-
cional. 
En la Unitat de Pal·liatius treballem molt amb un 
equip de psicòlegs i l’evidència és que els nens 
a partir dels 6 o 7 anys entenen el procés de la 
mort, perquè no tenen tants elements de distorsió, 
són més nets, més lliures, més planers i ho parlen 
amb naturalitat. Quan un membre d’una família 
entra en el procés de morir pot ser a nivell docent 
un bon moment perquè aquest nucli familiar tre-
balli el parlar de la mort. Probablement la última 
lliçó que donen els avis als nets, com a membres 
més grans de la família, és que ens morim. Per 
tant, que els nens i les nenes estiguin propers en el 
procés de morir, que rebin la informació per part 

 
Parlar amb el doctor Morlans és 
sentir relatar bona part de la història 
dels últims 35 anys de l’Hospital de 
Granollers. Especialment, del geriàtric 
i de la Unitat de Cures Pal·liatives 
que va impulsar i de la qual n’és el 
responsable mèdic. Amb ell hem volgut 
tractar d’un tema que s’amaga, que 
s’ajorna fins que és inevitable: com 
afrontar la mort. Pintures, plaques 
i records personals, decoren les 
dependències d’aquesta unitat donades 
per familiars que reconeixen la tasca 
d’uns professionals que garanteixen 
l’assistència i el suport emocional a 
pacients i persones cuidadores.

dels seus pares o si volen estar al costat de l’avi o 
l’àvia creiem que els ajudarà a no considerar tant 
tabú el fet de morir. 

En canvi solem dir als nens que no vegin un fa-
miliar mort, que millor que el recordin en vida.
No és una bona idea. S’ha d’aprofitar el moment 
de la mort. Créixer amb engany no ha de ser bo 
i hi ha maneres de poder parlar d’aquest tema 
amb un nen o una nena. Si el nen se sent atès, que 
participa d’aquest problema com un membre més 
de la família, crec que a la llarga és més positiu 
que negatiu. Que hi ha pena, que hi ha dolor, que 
aquell nen ha de plorar, i tant! Davant del dolor 
per la pèrdua, l’emoció de tristesa expressada 
amb aflicció, plorant, no és pas dolent. Plorar per 
la pèrdua d’un ser estimat o d’un bon amic és 
saludable.
És com el tema de dir o no la veritat als malalts so-
bre el seu estat. Penso que el que pitjor tolerem els 
humans és la mentida: que ens menteixi la parella, 
que ens menteixin els fills, que ens menteixin a la 
feina, que ens menteixin els polítics. 
La Llei d’autonomia del pacient de 2002, en el 
seu capítol 2, diu que el malalt té dret a saber la 
veritat de la seva malaltia però s’ha de respectar 
aquell que no ho vulgui saber. No es tracta només 
d’acatar la llei si no també de poder governar el 
futur de les teves accions, del que vols fer quan 

Germà Morlans
ENTREVISTA A
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“En els països 
en què està 

acceptada 
l’eutanàsia 

el nombre de 
peticions en els 
darrers anys no 
ha augmentat”
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“El primer element necessari per 
poder decidir sobre la pròpia mort 

és tenir la informació del que es té”

queda poc temps de vida. És un dret que té el 
pacient. 

En general, podem decidir sobre com volem 
morir?
Jo diria que es pot decidir. Però el primer element 
necessari per poder decidir és tenir la informació. 
Una persona pot decidir m’opero o no m’opero, 
em faig quimioteràpia o no me’n faig, si disposa 
de la informació del que té. Per exemple, en un 
càncer incurable, el metge pot plantejar al pa-
cient un tractament per intentar frenar o reduir 
la progressió de la malaltia. Li expliques a aquella 
persona i pot decidir si ho vol fer o si vol deixar 
que la naturalesa vagi fent. 
En canvi, si per decidir sobre la mort s’entén una 
decisió farmacològica la intenció de la qual és 
l’aturada cardíaca per donar fi a aquella vida i evi-
tar el posterior patiment, això és eutanàsia i, en la 
nostra societat, de moment, no ho tenim permès. 
En els països en què està acceptada l’eutanàsia el 
nombre de peticions en els darrers anys no ha 
augmentat. La gent pot acceptar que ha de morir 
però majoritàriament no vol morir. 
Si ens controlen el dolor, si ens cuiden i estem 
acompanyats, per la meva experiència, el xiclet de 
la vida l’estirem el màxim que podem. Però avui 
dia el malalt, quan arriba a fases avançades de la 
malaltia, sobretot quan està enllitat de manera per-
llongada i té una gran debilitat, de vegades, et diu 
que no pot més emocionalment. Davant d’aquest 
esgotament emocional, es pot procedir a una se-
dació que disminueix la consciència, perquè si no 
estàs conscient no pots patir, i es deixa d’alimentar 
artificialment. Vull que s’entengui clarament que 
la intenció de l’acte mèdic en aquell moment és 
respectar aquell esgotament de la persona.

Què passa quan es tracta de persones que no 
poden comunicar la seva voluntat en el moment 
de la mort?
En aquests casos el que agrairíem és tenir el do-
cument de voluntats anticipades o testament vital. 
En els disset anys que portem de cures pal·liatives 
i en els catorze anys que fa que està en vigor del 
document de voluntats anticipades, només he atès 
a quatre o cinc persones que ho tinguessin. En 
canvi, les famílies que es troben en què el familiar 

s’ha preparat la mort, l’acte de comiat és molt més 
planer, molt més fàcil.

El contacte diari amb la mort ha fet que el doctor Morlans 
hagi compaginat la feina amb altres activitats fora de l’hospital 
com ara la seva dedicació al Club Bàsquet Llinars, com a músic 
tocant la bateria en un grup amateur, o la participació com a 
voluntari a la Mitja Marató de Granollers. Actualment és regidor 
a l’oposició del Moviment Alternatiu de Llinars (MALL).Una 
de les situacions més emotives per a ell va ser quan els amics de 
Jordi Vinardell, Toti, van engegar una campanya solidària, coin-
cidint amb la Mitja Marató que el Toti solia córrer, per millorar 
les condicions de confort de malalts i personal de la Unitat de 
Cures Pal·liatives, on el Toti va passar els seus darrers dies. Quan 
avui ho recorda, el doctor Morlans, encara s’emociona.

com recorda la sinèrgia que es va produir entre 
la Mitja Marató, la unitat de Pal·liatius i els 
Amics d’en Toti?
Es van ajuntar dos elements emblemàtics de 
Granollers, la Mitja que el Toti també la cor-
ria, i l’Hospital que jo com a cap de la Uni-
tat de Pal·liatius i algunes infermeres també 
col·laboràvem amb la Mitja. L’objectiu que es va 
plantejar va ser que tinguéssim aire condicionat i 
preses de televisió en les habitacions, i es va poder 
fer. A més, hi va haver el suport del diari ARA. I 
tot això es va fer sense caure en la llàstima si no 
més aviat va ser un record amb alegria, en posi-
tiu, d’una mort d’una persona jove que va donar 
exemple i que aquest exemple va passar als seus 
amics que van tenir una idea solidària, que es va 
vincular amb un gran esdeveniment de la ciutat, 
de la comarca i del país, com és la Mitja Marató. 

“En els disset 
anys que 

portem de cures 
pal·liatives 

només he atès 
quatre o cinc 

persones que 
tinguessin fet el 
testament vital”
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Els grups municipals opinen
IcV-EuiAun dret bàsic

Tenir aigua potable és un dret bàsic. Tenir 
llum és un dret bàsic. Tenir escalfor quan 
fa fred també. Especialment, quan s’hi in-
volucra persones grans, infants o persones 
amb necessitats especials. I aquests drets 
haurien de ser inviolables, i garantits 
per tots els agents socials i institucions 
públiques.
Sembla mentida que en ple 2014 haguem 
de lluitar per coses tan senzilles i òbvies, 
però aquí és on ens ha portat l’espiral 
d’especulació i avarícia que ha envoltat els 
cercles financers i gran part de l’alta polí-
tica al nostre país durant els darrers anys 
de bonança econòmica (per a alguns).
En plena societat de les tecnologies i les 
comunicacions, hi ha un 20 % dels nos-
tres veïns i veïnes que no poden escalfar 
la seva llar aquest hivern. Durant l’any 
2013, s’han produït desenes de milers 
de talls de subministrament elèctric i 
d’aigua, a famílies que no podien fer 
front al pagament del rebut per circums-
tàncies econòmiques. Però mentrestant, el 
preu de l’electricitat s’ha incrementat un 
80 % en els darrers 7 anys. 
I no és casualitat. Perquè el mercat elèctric 
està controlat per 5 grans companyies, 
que formen un oligopoli salvatge en 
connivència amb el bipartidisme, que 
ha legislat i continua legislant al gust 
de les empreses per a què ens puguin 
seguir saquejant, cada dia més. Després, 
els favors retornen amb la col·locació de 
dirigents d’aquests dos partits als consells 
d’administració de les companyies, amb 
salaris multimilionaris.
Això s’ha d’acabar. Cal plantejar una 
reforma profunda del sistema energètic 
del país, garantint que l’Estat hi tingui un 
poder decisiu, per poder actuar sobre les 
inversions i sobre els preus en favor de 
la ciutadania. És hora de trencar aquest 
cercle viciós de favors obscens i posar 
l’energia, com a recurs estratègic i de 
primera necessitat, al centre del debat po-
lític, i al servei de la gent. Fomentant les 
energies verdes, els sistemes cooperatius i 
les inversions amb rendibilitat social. 
Volem canviar el sistema energètic, volem 
canviar-ho tot.

Josep Casasnovas Vaquero
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA

AGValentia

El 2014 es presenta com un any ple de reptes, 
no només a nivell nacional, sinó també pel 
que fa a la gestió municipal. Reptes com ara 
continuar fent front a la situació de les famílies 
sense prou recursos per tirar endavant, o per 
afrontar canvis profunds en la política local.
Per tot això, volem dedicar aquest espai a 
demanar a l’equip de govern de la ciutat que 
sigui valent. 
Valent per tirar endavant projectes inno-
vadors. Els temps que vivim ens obliguen a 
replantejar constantment la nostra manera de 
fer les coses. Es tracta de fer plantejaments 
diferents, i no caure en la rutina pròpia de les 
majories absolutes.
També cal valentia per escoltar la gent i fer 
de la participació real un eix vertebrador 
de la política municipal. Per exemple, exer-
cir l’urbanisme participatiu i fugir d’obres 
estàndards i grises com la reforma del carrer 
Girona. Només es pot innovar i encertar si els 
projectes es fan entre tots i totes.
Valents per buscar solucions als problemes 
actuals derivats de la crisi. Com per exem-
ple, començar a cobrar una taxa als caixers 
dels bancs, o impulsar de forma seriosa 
l’emprenedoria i l’economia productiva.
Els demanem valentia per fer front, en la me-
sura del possible, a les agressions provinents de 
l’Estat espanyol en referència a la gestió muni-
cipal. Per això, entre altres, volem que siguin 
valents per arribar a un acord amb el Comitè 
de l’Ajuntament per pagar la part meritada de 
la paga extra de Nadal 2012 als treballadors 
i treballadores de la casa, com han fet altres 
ajuntaments i, fins i tot, la Diputació de Bar-
celona. Sense necessitat de sentències prèvies 
que els obliguin per cuidar-se les esquenes, o 
malgrat la possibilitat d’informes negatius per 
part de la secretària o l’interventor.
Volem que siguin valents i exerceixin la 
sobirania fiscal, de manera que l’Ajuntament 
de Granollers ingressi l’IVA i l’IRPF a l’Agència 
Tributària Catalana (ATC). Això no vol dir que 
deixi de pagar els impostos a l’Estat, sinó que 
ho faria a través de l’ATC.
I, com no podia ser d’altra manera, reclamem 
valentia per posicionar-se a favor del dret 
a decidir i de la consulta del 9 de novembre. 
Això significa facilitar el procés des del punt de 
vista institucional, amb accions com ara cedir 
el padró a la Generalitat per poder fer el cens 
de la consulta.

Pep Mur i Planas
Portaveu Acció Granollers
(ERC, RCat, Gi i JERC)
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L’alcalde Josep Mayoral, en l’acte 
simbòlic de la inauguració de la nova 
urbanització del carrer Girona, feia 
esment que, tot i les dificultats de la crisi 
econòmica, de les noves lleis de reforma 
de l’administració municipal, que són 
un intent descarat de retallar competèn-
cies als ajuntaments i alhora privatitzar 
serveis públics, no renunciem als somnis.
Seguim treballant per transformar la 
ciutat, per seguir millorant la qualitat 
dels espais urbans de Granollers i també 
per l’equitat i la igualtat de vida dels 
granollerins i granollerines.
Inversions, com el carrer Girona en què 
hi han treballat més de 70 persones 
de diferents empreses, són també una 
manera de reactivar l’economia i generar 
ocupació, i al mateix temps transformar 
l’espai per generar també noves activitats 
econòmiques i reforçar les existents.
Aquest any, que tot just s’inicia, ens pro-
posem la millora de diversos espais: els 
jardins del carrer València al barri de Po-
nent, el passeig de la Font Verda, carrers 
amb calçada única: Pep Ventura, travessia 
Pizarro, Catalunya, Triomf i Corró fins a 
València. 
L’adequació de voreres a Agustí Vinya-
mata, Roger de Flor, Mare de Déu de 
Montserrat, Girona, entre Can Mònic 
i Francesc Ribas, travessia del carrer 
Hospital.
La renovació d’enllumenat a sectors del 
barri Sant Miquel, Congost, Lledoner 
i Tres Torres amb criteris ambientals i 
d’estalvi energètic. 
I l’any 2015 seguirem treballant en la 
urbanització del carrer Sans, Ricomà, 
Lliri, la primera fase de la remodelació 
de la plaça Jaume I...
Diferents projectes que s’adeqüen 
a un model de ciutat que permet 
l’accessibilitat a peu de les persones, 
una ciutat més sostenible des del punt 
ambiental, més tranquil·la. 
Projectes de transformació de l’espai 
urbà amb diàleg obert amb els veïns i 
veïnes de cadascun d’aquests espais de la 
ciutat, en un procés de suma. Junts fem 
Granollers.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament de Granollers

Fa unes setmanes acabaven les obres de reforma 
del carrer de Guayaquil i la plaça del Peix. 
Durant els mateixos dies també finalitzaven les 
del carrer Girona, que han estat el gran projecte 
d’aquesta legislatura per part de l’Ajuntament. 
Properament ho faran les del tram inicial del 
Príncep de Viana.
Totes aquestes remodelacions eren demandes 
que compartien la major part dels grups de 
la minoria a l’Ajuntament, especialment el de 
Convergència i Unió. Al programa electoral ens 
fixàvem com una prioritat de ciutat donar un 
nou aire al carrer Girona i també hem demanat 
repetidament arreglar els carrers del voltant 
de la plaça de la Corona, que havien quedat 
deixats de la mà de Déu després de les obres de 
l’Anselm Clavé. La realització d’aquestes obres, 
per tant, ens haurien de satisfer com a grup, 
però això no és així. Per què?
Hi ha diversos motius. En primer lloc, perquè 
no hi hem pogut participar. Directament no 
se’ns ha preguntat, com ja hem denunciat força 
vegades. Però en especial en la reforma del car-
rer Girona, quan hi hem fet aportacions que, al 
nostre parer, milloraven sensiblement el projecte 
inicial (com la incorporació de dues rotondes 
per agilitzar la mobilitat), se’ns ha tancat la por-
ta. No descartem que, com que són propostes 
fetes amb un esperit constructiu, debatudes 
amb experts i amb esperit de govern, s’adoptin 
més endavant (especialment la rotonda del 
carrer de Girona amb Francesc Ribas) quan la 
ciutadania s’hagi oblidat que la idea sortia de 
l’oposició. Ho anirem recordant, igual que a 
l’alcalde quan ens digui que l’urbanisme el fem 
entre tots. No és cert.
En segon terme, perquè són obres urbanística-
ment poc ambicioses. No es pot negar que són 
funcionals (la millora del paviment i les voreres, 
excepte sorpreses, faran el seu paper), però 
no van més enllà del que suposa complir amb 
l’expedient. Fa molt de temps que a Granollers 
no arrisquem en termes d’urbanisme i estètica 
de ciutat. En un moment en què moviments 
ciutadans, i el propi bon gust dels granollerins 
i granollerines ens demanen una ciutat amb 
més color i més transgressora en aquest aspecte, 
tenim un equip de govern instal·lat en el risc 0 i 
la grisor i la duresa de l’urbanisme socialista.
Si en voleu un exemple contundent: visiteu la 
nova reforma de la plaça del Peix (al carrer Gua-
yaquil). Un racó que fa anys que demanava a 
crits una reforma i un espai que calia recuperar 
per a la ciutat. Però el que ha quedat ha estat 
una plaça insulsa i sense gaire més encant, això 
sí, amb un paviment millorat. Per adequar el 
seu nom al caràcter que no se li ha sabut donar, 
millor dir-li la plaça del Peix... bullit!

Grup Municipal de Convergència i Unió

Parece que esta ciudad se ha tenido que 
acostumbrar al trasiego de carritos de la 
compra cargados de chatarra y cartones, 
hecho que no tendría que ser normal. 
Cada vez hay más y parece que nuestro 
ayuntamiento mira hacia otro lado. Hay 
gente, como los gerentes de los super-
mercados donde sustraen los carros, que 
sufren las consecuencias de encontrarse 
cada día con menos carros en sus apar-
camientos y por consecuencia tener que 
ir reponiéndolos, con el gasto que ello 
supone.
Granollers tiene una recogida selectiva 
de basuras que a los ciudadanos nos 
cuesta un dinero, y no se está haciendo 
uso de ella. 
En diciembre de 2013, se aprobó en ple-
no municipal por unanimidad de todos 
los partidos políticos del consistorio el 
tercer plan de choque, y creo que éste es 
el que tendría que resolver este proble-
ma. Seguro que estos señores estarían 
agradecidos de tener un puesto de traba-
jo, y los ciudadanos dejaríamos de sufrir 
situaciones como, por ejemplo, encon-
trarnos las basuras esparcidas alrededor 
de los contenedores, carros atados a los 
árboles y carros circulando por el medio 
de la carretera dificultando el tráfico. 
La imagen de una ciudad pasa por 
muchos aspectos y creemos que uno de 
ellos es la limpieza, y limpieza por igual 
en todos los barrios. 

P.D. Es una pena no poder adjuntar fotos, 
muchas veces son más ilustrativas que un 
montón de palabras.

Javier Rojas Botella
Regidor Grupo Municipal PPC de Granollers

Pscno renunciem 
als somnis

“...no, hoy no 
hay cartones”

PP ciuLa plaça del Peix 
(bullit)




