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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/
granollers

    @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

Stefanescu, Torre i Flaquer
> Doctors en Biologia i coordinadors de les tres 

àrees de recerca del Museu de Ciències Naturals: 
lepidòpters, petits mamífers i quiròpters

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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FIRA AGROALIMENTÀRIA. Gastronomia 
Urbana
Divendres 4 i dissabte 5 d’abril
De 9 h a 21 h. Plaça de la Porxada

10a LLOTjA DEL VEHICLE CLÀSSIC 
DE GRANOLLERS
Dissabte 5 d’abril
De 9 h a 14 h. Parc Firal

COL·LECTIU D’ARTESANS 
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 5 i 19 d’abril
Tot el dia. Plaça de les Olles 

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes)
Diumenge 5 i 27 d’abril
De 8 h a 15 h. Parc Firal

FIRA DEL DISC
Divendres 11 i dissabte 12 d’abril
De 9 h a 21 h. Plaça de la Corona

FIRA D’ARTESANS
Divendres 11 d’abril
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

FIRA DEL LLIBRE I DE LA ROSA 
Dimarts 22 d’abril, tarda
Dimecres 23 d’abril, tot el dia
Pl. Porxada, c. Anselm Clavé i pl. Maluquer i 
Salvador

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS PER LA 
QUALITAT DEL VO. Acostem el Camp 
Dissabte 26 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Porxada

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS 
ELABORADORS DE CATALUNYA 
Dissabte 26 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Corona

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | ABRIL DE 2014

Just després de Setmana 
Santa, arriba Sant Jordi i carrers 

i places s’ompliran, els dies 22 i 23 
d’abril, de parades de llibres i roses. 

La programació Per l’abril lletres mil ofereix 
nombroses activitats festives i literàries per convidar 

tothom a sortir i viure una diada que té l’epicentre a la Porxada 
i l’illa de vianants, i amb propostes també als barris. Els més 
menuts tindran tallers de manualitats i de castells. Els joves, 
jocs literaris i intercanvi de llibres. I per a tothom, activitats 
conegudes com la trobada d’autors i lectors locals, i la lectura 
del Pregó de Sant Jordi, enguany, a càrrec del granollerí Albert 
Forns. Llibreries i editorials conviden aquests dies els escriptors 
a presentar i signar els seus llibres. 
Les entitats d’arrel popular també tenen presència al programa 
amb la tradicional ballada de sardanes, l’actuació -per segon 
any- dels Xics de Granollers, i l’espectacle A Granollers ballem, 
de l’Esbart Dansaire, que tancarà les activitats de Sant Jordi, el 
dia 27 d’abril. 

 ITINERARIS DE CIUTAT

Recorreguts per Palou i per la ciutat industrial del segle XX

El primer recorregut que el Museu de Granollers 
proposa aquest abril és pel paisatge rural i 
cultural de Palou, municipi independent fins a 
l’any 1928, en què va ser agregat al terme de 
Granollers. L’activitat descobrirà el ric patrimoni, 
arquitectònic i natural, del pla de Palou: can Bassa, 
Torre de les Aigües, el Junyent, can Mayol... 

Dia, hora i lloc de trobada: diumenge 6 d’abril, 11 h, 
antigues escoles de Palou (pg. del Dr. Fàbregas, s/n)

127
De l’abril de 1887 daten els estatuts de la 
Unió Liberal que, juntament amb el Centre 
Catòlic i el Casino van polaritzar la vida 
associativa de Granollers des de finals del 
segle XIX fins abans de la guerra. La Unió 
Liberal, que va néixer com una germandat 
que protegia els seus associats en cas de 
malaltia, va ampliar les seves seccions 
fins a cobrir diversos àmbits socials. El 
Centre Catòlic va sorgir com a contrapunt 
al Casino, associació de caràcter cultural 
i recreatiu. El Museu de Granollers es va construir 
en el solar de l’antiga Unió Liberal, local confiscat 
per Falange Española i després municipalitzat.

LA UNIÓ LIBERAL, 1895. 
AUToR DESCoNEGUT / AMGR

El segon porta per títol “Fàbriques i xemeneies”, i fa 
un viatge al segle XX, quan el Vallès va convertir-se 
en un potent motor econòmic amb l’inici d’un gran 
període fabril: filatura, teixidoria, metal·lúrgia... 
L’itinerari ens situarà algunes de les antigues 
fàbriques de Torras Villà, Vda. Sauquet, la Tela i Roca 
Umbert. 

Dia, hora i lloc de trobada: diumenge 27 d’abril, 12 h, 
Museu de Granollers (c. Anselm Clavé, 40),

Durada itineraris: 2 h. 
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

GRANOLLERS2014
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REPORTATGE

Passes cap a la reactivació agrària de Palou

Considerar Palou molt més enllà 
del seu interès natural i patrimonial; 
entendre’l com un espai on és 
possible reactivar l’activitat agrària; 
aprofitar per recuperar varietats de 
productes tradicionals que s’havien 
perdut; consolidar i ampliar circuits 
per comercialitzar els productes 
de Palou; definir entre el veïnat, 
els propietaris, els productors i 
les institucions com volem que 
sigui Palou. Totes aquestes línies 
d’actuació s’estan desenvolupant com 
a expressió del compromís municipal 
amb el present i el futur de Palou, un 
llegat que s’ha preservat i que aplega 
molts valors.

Aconseguir incrementar l’activitat agrària i el 
rendiment de les explotacions de Palou. Aquest 
és el repte que l’Ajuntament de Granollers 
està treballant conjuntament amb propietaris i 
productors d’aquest territori que concentra la 
major part dels conreus i boscos de Granollers. 
En l’actual context econòmic, l’espai agrari està 
adquirint un nou protagonisme, més enllà dels 
valors paisatgístics i ambientals tradicionalment 
reconeguts, per ser un recurs que pot contribuir 
al desenvolupament econòmic local. Per altra 
banda, la societat reclama noves mirades que 
superin la visió tradicional de la pagesia i aportin 
noves oportunitats i valors a l’activitat agrària. 
És per aquest motiu que el mes de març de 
l’any passat l’Ajuntament va presentar una 
primera radiografia i algunes primeres inicia-
tives per reactivar l’agricultura a Palou. Entre 
aquestes actuacions hi havia la creació de la 
marca Productes de Palou, l’objectiu de la qual 
era oferir un segell comú per a tots els aliments 
elaborats en aquest territori, posant en valor el 
producte de proximitat. Des d’aleshores dotze 
productors, onze comerços i sis restauradors de 
Granollers s’han sumat a la iniciativa. 

Produir més per poder oferir

Toni Cladellas, president de la SAT agrícola de 
Granollers pot parlar-ne des de la doble vessant 
de comerciant a l’Hort de Palou i com a arren-
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datari d’una parcel·la de regadiu a Palou. A la 
botiga l’Hort de Palou volen oferir a una bona 
part de Granollers productes conreats a Palou, 
però l’oferta és encara escassa i el resultat 
incert. “Un projecte agrari que comença neces-
sita com a mínim tres anys per consolidar-se”, 
explica Vicenç Planas, tècnic de dinamització 
agrària de l’Ajuntament de Granollers, que 
acompanya els productors de Palou i els nous 
emprenedors de projectes agraris. Tot i així, 
Cladellas ha repetit experiència ja que quinze 
anys enrere, amb el seu germà Isidre, es va de-
cidir a produir i comercialitzar cigrons a Palou, 
que han resultat molt gustosos gràcies al clima 
i la qualitat de la terra.

Pollastres propers i de qualitat

Sole Soto, d’Avirams Jessica, una parada del 
Mercat de Sant Carles, ha comercialitzat per 
primer cop aquest Nadal uns dos-cents pollas-
tres que Lourdes Busquets i la seva mare Tere-
sa Cladellas han criat a Can Pep Julià, una ma-
sia de 1930 que disposava d’unes corts buides 
des de fa anys i que ara han recuperat l’activitat. 
Malgrat ser el pollastre que venia més car, a 
9 euros el quilo, amb un pes entre 4 i 5 quilos, 
“han tingut molt bona acceptació, qui pot pagar 
està disposat a comprar-lo, el que passa és que 
avui en dia l’economia està molt malament, i la 
gent es mira una mica el preu”. 
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Diversos productors s’han acollit a la 
marca Productes de Palou que distingeix 
els aliments pròxims i de qualitat

Ajuts a la producció

Diversos productors s’han acollit als ajuts a la 
producció i comercialització de productes de Pa-
lou que l’Ajuntament ha convocat per primer cop 
aquest any en el marc del Pla de xoc, destinat a 
donar suport a l’ocupació i la reactivació econò-
mica. En total, s’han sol·licitat ajuts per valor de 
18.500 euros, que suposen el cofinançament de, 
com a màxim, el 50 % de la inversió prevista per 
cada beneficiari. Les actuacions per a les que 
s’ha demanat subvenció van adreçades princi-
palment a millorar el valor afegit i l’etiquetatge 
dels productes. 

El valor del rec 

La majoria dels actuals conreus de Pa-
lou són de secà, malgrat que fa cinquanta 
anys la xarxa de rec arribava fins a l’últim 

mil·límetre d’aquest territori. El creixement 
urbà de Granollers i el desenvolupament de 
la indústria que s’hi va assentar i que va anar 
malmetent les infraestructures de rec van 
motivar que cada vegada costés més poder 
regar. Per aquest motiu, l’Ajuntament està 
actualitzant un inventari de recs i mines de 
Palou per determinar quines parcel·les poden 
ser més fàcilment recuperables per regar. A 
més, l’estudi, que compta amb finançament 
europeu, permetrà conèixer l’estat de la 
qualitat i disponibilitat de les aigües, així com 
inventariar el patrimoni històric relacionat 
amb la xarxa de rec de Palou, que s’afegirà al 
Pla especial de protecció i gestió del patrimo-
ni natural, amb l’objectiu de conservar-los i 
donar-los a conèixer a la ciutadania. Convertir 
una terra de secà a regadiu permetria treure 
molt més rendiment econòmic. 

L’Ajuntament 
treballa en un 

projecte per 
recuperar a 

Palou el rec i el 
seu patrimoni 
(recs, basses, 

mines...)

Mongetes del ganxet, cigrons, 
mel, calçots i pollastres, els 
primers productes que s’han 
acollit a la marca Productes 
de Palou
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Granollers està fent les primeres 
accions per recuperar llavors que 
s’havien deixat de plantar 

Recuperar les llavors del Vallès

Quan la productivitat esdevé una prioritat, 
algunes varietats de plantes queden arraco-
nades i poden arribar a desaparèixer. Des de 
fa temps, l’entitat Llavors orientals, de la qual 
n’és promotor el conegut cuiner Pep Salsetes, 
treballa per recuperar i posar en valor llavors 
locals, que s’havien perdut per la intensificació 
de l’agricultura o per ser suposadament menys 
competitives. Llavors orientals, juntament amb 
els ajuntaments de Santa Eulàlia de Ronçana 
i Granollers, el Consell Comarcal del Vallès 
oriental i el Museu de Ciències Naturals han 
començat a treballar junts per crear una mena 
de banc de llavors locals del Vallès oriental que 
custodiaria una còpia de seguretat d’aquestes 
llavors per evitar que es perdin definitivament, a 
més de mantenir i difondre el seu coneixement, 
entre d’altres, a través dels restauradors. “La 
idea és tornar a posar en valor un patrimoni i un 
recurs econòmic que té més sortida que la que 
se li està donant actualment”, explica Vicenç 
Planas.

Palou en els propers deu anys

Definir com els veïns de Palou volen que sigui 
el seu territori d’aquí a deu anys. Aquest desig 
s’ha de plasmar en un document que ja han 
començat a configurar el veïnat, els productors, 
el Consell de Poble, els joves del Consell de 
Poble i l’Ajuntament i que es preveu enllestir 
el mes de novembre. El resultat serà un llistat 
concret d’objectius i propostes. “Hi ha activitats 
i serveis complementaris a l’agricultura que el 
planejament permet i que poden posar en valor 
Palou”, explica el regidor de Medi Ambient i 
Espais Verds, Albert Camps. La millora en els 
serveis de Palou que s’ha portat a terme els 
darrers anys es complementarà properament 
amb el nou enllumenat del Camí de Can Bat-
zacs. D’aquesta manera totes les vies principals 
de Palou tindran enllumenat públic, concloent 
d’aquesta manera un pla municipal que es va 
iniciar l’any 2000.

Més informació: 
www.granollers.cat/productesdepalou

El veïnat i 
l’Ajuntament 

estan redactant 
un pla estratègic 

que serà el full 
de ruta a seguir 

sobre el futur
de Palou

Amb el suport de:

De dalt a baix, escarola de 
perruqueta, mongeta del ganxet 
terrer, col de pell de galàpet, 
bròquil de Santa Teresa, i ceba 
morisca, varietats locals amb 
possibilitat de ser reintroduïdes 
en el mercat

©
 J

o
R

D
I P

U
IG

:
©

 M
IQ

U
EL

 À
N

G
EL

 A
N

G
EL

AT
S



7

ACTuALITAT

Des de fa un any els Ajuntaments de la Roca del 
Vallès, Canovelles, les Franqueses del Vallès i 
Granollers, l’ATM, la Generalitat de Catalunya 
i l’empresa Sagalés van començar a treballar 
amb l’objectiu de compartir sinèrgies i recursos 
per desenvolupar un transport públic millor i 
més eficient que doni servei als usuaris dels 
quatre municipis. 
Un any després s’incorporen millores, la prime-
ra de les quals d’imatge. TRANSGRAN, Trans-
ports Públics de la Conurbació de Granollers és 
la marca comú. Al marge de la imatge gràfica 
del servei que es podrà veure als vehicles, les 
marquesines i la senyalització de les parades 
també hi haurà una millora en la informació a 
l’usuari amb l’edició d’un nou horari de butxaca 
únic i comú del servei. S’introdueixen millores 
en el recorregut, s’amplia una expedició noctur-
na els dies laborables i s’incorporen dos vehi-
cles nous.

Millores del servei

- Racionalització de parades i recorreguts. 
Anàlisi de les actuals parades i recorreguts dels 
serveis per optimitzar els recursos i eliminar 
duplicitats. S’ha començat al carrer de Girona, 
de Granollers, aquest primer trimestre de l’any.
- Ampliació de la cobertura horària que inclourà 
una expedició més a la nit, els dies laborables. 
Previst el mes de maig.
- Adquisició de dos nous vehicles que aportaran 
millores substancials al servei. 
- Des del gener del 2013, el servei de la Conur-
bació funciona amb les mateixes tarifes i títols. 
A més dels títols integrats de l’ATM, el servei 

El transport públic a la conurbació de Granollers 
amplia freqüències i renova imatge

compta amb títol propi S1, multipersonal de 10 
viatges que permet moure’s per una zona sense 
transbordament. 
- Transgran compta amb els següents títols 
socials (sense transbordament): 
	 •	T10	Estudiants:	Targeta	de	10	viatges	d’ús	

personal per a joves estudiants fins a 21 anys. 
	 •	T10	Jubilats:	Targeta	de	10	viatges	d’ús	per-

sonal per a jubilats i pensionistes. 
	 •	G100	/	C100	/	LF100	/	LR100:	Targeta	gra-

tuïta i nominal per a jubilats i pensionistes 
amb 100 desplaçaments. 

Un tram del carrer de Guayaquil i un tram del carrer Príncep de Viana 
són més accessibles per als vianants gràcies a les obres que s’han fet 
darrerament. Les actuacions han consistit a convertir part d’aquests 
carrers en plataforma única, eliminant les barreres arquitectòniques i 
millorant els serveis de subministrament. La primera de les actuacions 
es va fer al carrer de Guayaquil, la plaça del Peix i el carrer del Teatre 
i va comportar també la renovació de la xarxa d’aigua potable i elèctri-
ca. Amb els mateixos criteris d’urbanització s’ha acabat recentment el 
tram del carrer Príncep de Viana, entre la plaça de la Corona i el carrer 
de Guayaquil. En aquest cas s’ha col·locat un nou tub d’aigua potable a 
la vorera nord, s’ha ampliat la canalització de la xarxa elèctrica i s’ha 
col·locat un tritub per als serveis de telecomunicacions.

L’illa de vianants s’amplia 
amb els nous trams dels 
carrers de Guayaquil 
i Príncep de Viana
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1
9 a 14 h. Curs de 10 h. Empresa
Gestió de compres internacionals*
Claus per assolir l’èxit en les compres 
internacionals

2
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Modalitats de fiscalitat per a 
l’empresari/a individual
Quines opcions de tributació tinc en IVA 
i IRPF?

13.45 a 16.45 h. Curs de 9 h. Comerç
Vull vendre per Internet, però per on 
començo? 
Visió 360º per conèixer els principis 
bàsics de l’ecommerce

9 a 15 h. Curs de 6 h. Empresa
Crea una presentació corporativa 
d’impacte*
Crea una bona presentació corporativa, 
persuasiva, convincent i molt visual

3
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Ajuts i tràmits per iniciar activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament

7
9 a 13.30 h. Jornada. Empresa
Networking empresarial - Getting 
Contacts EXPORT & Logistic
Reunions entre empreses. Troba possibles 
empreses clientes, proveïdores, 
distribuïdores, socis/es

8
9.30 a 12.30 h. Sessió. Empresa i 
Emprenedoria
Crea una web corporativa amb 
Wordpress (II)
Instal·la’t Wordpress.org en un servidor

9
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedoria
Com omplir els formularis a l’inici 
de l’activitat empresarial. Hisenda 
i Seguretat Social
Declaració censal d’alta i sol·licitud d’alta 
en el Règim Especial de Treball Autònom

9 a 15 h. Curs de 6 h. Empresa
Declaracions informatives 
i autoliquidacions via E.D.I.*
Presentació via EDI (Electronic Data 
Interchange) de declaracions periòdiques

9 a 15 h. Curs de 6 h. Empresa
Tècniques de cobrament: control 
i descens de la morositat*
Reduir l’import de la cartera d’impagats 
i deutors per la via de la negociació

10
9 a 10.30 h. Jornada. Empresa
Trobada Cambra: AVALIS Solucions 
i alternatives per al finançament 
de la PIME*
a càrrec de Neus Suriol, responsable de 
l’àrea comercial d’Avalis Catalunya SGR

15 a 18.30 h. Taller. Empresa
Programa Consolidació. Gestió de 
les relacions entre persones: clients, 
proveïdors, empleats i socis
Aspectes clau per millora les relacions 
en les diferents àrees de l’empresa 

19 a 20 h. Sessió. Empresa 
i Emprenedoria
Lidera la teva vida a través de les 
emocions
Com les emocions ens condicionen 
personal i professionalment
Lloc: Biblioteca Can Pedrals

11
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa
Quins apartats composen un pla de negoci

10 a 11.30 h. Jornada. Empresa
Negocis i Noves Tecnologies. Aspectes 
jurídics entorn la Propietat Industrial 
i Intel·lectual
Com protegir i gestionar la propietat 
intel·lectual a Internet i mòbils

23
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedoria
Com ha de ser una factura? Com 
s’emplenen els llibres fiscals?
Requisits per a la confecció d’una factura 
i dels llibres fiscals de registre obligatori

24
9.30 a 13.30 h. Sessió. Empresa
Elaboració i presentació d’ofertes 
atractives per als clients
Competències personals de comunicació

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

28
9 a 14 h. Sessió. Emprenedoria
Mentre estàs a l’atur, treballa amb 
les idees
Experimenta la creativitat per millorar la 
teva vida laboral

29
9 a 15 h. Curs de 6 h. Empresa
Com negociar crèdits documentaris*
Conèixer en profunditat quina és l’operativa 
del crèdit documentari

9 a 15 h. Curs de 6 h. Empresa
Transmet il·lusió al teu equip i aug-
menta el seu compromís– 2a edició*
Millora l’eficiència i l’eficàcia de tot l’equip

30
9.30 a 12.30 h. Sessió. Emprenedoria
Pràctica fiscal d’impostos. Per a 
persones autònomes i societats civils 
privades
Entén com es calculen i s’emplenen les 
principals declaracions d’impostos

*Activitat organitzada per la Cambra de 
Comerç

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

Abril 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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La Festa de l’Esport ha donat a conèixer un any 
més quins són els millors i les millors espor-
tistes de 2013 a la ciutat. Una festa que és un 
reconeixement públic a la trajectòria de sèniors 
i promeses, en categoria masculina i femenina, 
que segons el jurat són mereixedors del títol 
dels millors de l’any. 
Els guardonats són en sènior: Albert Soley 
Castells, del Club Triatló Granollers, campió 
del Món i d’Espanya de Triatló X-Terra en el seu 
GGEE (25-29). Campió de Catalunya de Triatló 
de muntanya i sots campió de Catalunya del 
Circuit Català de duatló de muntanya i Meritxell 
Mas Pujadas, del Club Natació Granollers, sots 
campiona del món en equip tècnic, equip lliure 
i rutina lliure combinada. Campiona d’Espanya 
en equip lliure i equip tècnic. 1a classificada en 
equip en el Brasil open, 2a en equip en la Copa 
d’Europa absolut i primera classificada en equip 
en el Japan open.
Els promeses guanyadors són: Edgar Sapiña 
Manchado, Club Natació Granollers (gimnàs-
tica). En el campionat d’Espanya de categoria 
juvenil va aconseguir, la medalla de plata en la 
classificació general i en anelles, paral·leles i 
barra fixa. En el campionat d’Espanya de selec-
cions autonòmiques va aconseguir la medalla 
d’or. En el campionat de Catalunya, la medalla 
de plata. En la copa Catalana va ser or en la 
segona fase i també en la tercera, i Maria Garcia 

Albert Soley, Meritxell Mas, Edgar Sapiña 
i Maria Garcia, millors esportistes de 2013

Barceló, de l’Associació Esportiva Escola Pia 
(voleibol). Campiona de Catalunya de 1a catala-
na sènior, campiona d’Espanya amb la selecció 
catalana cadet femenina i ha aconseguit la beca 
d’Alt Rendiment Esportiu.

Reconeixements i premis especials

El reconeixement especial a una trajectòria 
esportiva ha estat per Santi Ribot del Club 
Triatló Granollers, per ser l’única persona que 
ha completat totes les curses de la Lliga de 
duatlons de muntanya de Catalunya durant totes 
les edicions en les que s’han disputat, és a dir, 
a les dotze temporades. Aquesta fita és el reflex 
de la manera d’afrontar la pràctica esportiva per 
part de Santi Ribot. L’esperit de superació, la 
capacitat de sacrifici, la motivació constant són 
un exemple per a molta gent del món del triatló. 
També s’ha fet una menció als 25 anys de la 
fundació de la Unió Deportiva Miguelense pe-
tanca i als 70 anys que enguany celebra el Club 
Balonmano Granollers.
El Premi a l’Esportivitat Joan Creus ha estat per 
l’ Escola Municipal Salvador Llobet, pel progra-
ma Aprèn aprenent amb valors que té com a ob-
jectiu que l’alumnat palpi la realitat de l’esforç i 
el sacrifici d’alguns esportistes, d’elit o no, per 
aconseguir les seves fites i d’aquesta manera 
treballar les seves habilitats físiques i la seva 
formació com a persones.
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Tots els finalistes i guardonats 
a la Festa de l’Esport 2013.
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Del 14 de març al 14 de maig, període de
cobrament dels rebuts no domiciliats de:

•	 L’impost sobre vehicles de tracció 
 mecànica (circulació)

•	 Taxa per a l’entrada de vehicles a través 
de voreres o dels terrenys de domini 
públic (guals)

Podeu fer el pagament a 
seuelectronica.granollers.cat, 
amb targeta de crèdit o dèbit o banca 
electrònica, o bé anar personalment 
a les entitats financeres, sempre amb 
l’avís de pagament.

Si el rebut està domiciliat, 
es carrega el 15 d’abril.

Calendari fiscal 2014

L’Ajuntament de Granollers t’ofereix formació gratuïta: 
•	Formació	en	l’ús	de	les	Tecnologies	de	la	Informació	i	la	Comunicació	(TIC)	
•	Accés	a	l’ACTIC*	(Acreditació	de	Competències	en	Tecnologies	de	la	Informació	
	 i	de	la	Comunicació)
•	Orientació	laboral	i	formació	en	tècniques	de	recerca	de	feina	
* El certificat ACTIC, l’emet la Generalitat de Catalunya i acredita la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit 
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

On?
Masia	Tres	Torres	(	C.	Tres	Torres,	18-20.	Granollers)
Centre	Vallès	(C.	Veneçuela,	86.	Granollers)

Quan?
En diferents períodes al llarg de tot l’any 2014

Com?
Fes	la	preinscripció	al	Servei	Local	d’Ocupació.	Masia	Tres	Torres	
(C.	de	les	Tres	Torres,	18-20,	de	Granollers),	en	horari	de	8.30	h	a	14.30	h,
de dilluns a divendres. Tel. 93 861 13 90 i feinagm@ajuntament.granollers.cat. 
Et	trucarem	per	a	la	sessió	informativa

Acció subvencionada pel Servei d’ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris 
i cofinançada pel Fons Social Europeu

 Vius al barri Congost?
 Estàs a l’atur? 
 Vols aprendre i/o millorar les teves competències 

en informàtica per a la recerca de feina?

Projecte PONTS A LA FEINA

Dona, 
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Durant el mes d’abril es podrà visitar a la 
sala de pintura del Casino Club de Ritme 
l’exposició “El carrer de Girona, imatges d’una 
transformació”, amb material audiovisual 
elaborat pel Col·legi l’Estel i amb fotografies 
antigues de l’Arxiu Municipal de Granollers, 
entre les quals dues fotos aèries inèdites de 
1958, cedides per Francesc Garrell.
L’alumnat del Col·legi l’Estel, el centre edu-
catiu del carrer, va aprofitar l’enrenou de les 
obres per fer-ne un seguiment audiovisual. Es 
tracta de fotografies, que han fet els alum-
nes de Primària i d’ESo i d’unes entrevistes 

Fotos antigues 
i dels alumnes 
del Col·legi 
l’Estel 
protagonistes 
d’una 
exposició 
sobre el carrer 
de Girona

que van fer els alumnes de 3r d’ESo, dins del 
projecte PEMAC, sobre mitjans audiovisuals i 
comunicació que té com a finalitat millorar les 
competències lingüístiques i comunicatives de 
l’alumnat a través de la utilització de mitjans 
audiovisuals. 
Els veïns i veïnes que han deixat testimoni 
sobre el carrer són Julià Domínguez, Jaume 
Martín, Glòria Roviralta, Ricard Saurí, Anna 
Soto, Agnès Vendrell i Jordi Vidal.
L’exposició romandrà oberta fins al 30 d’abril i 
es podrà visitar dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 h a 19 h.

Durant l’any passat, trenta-nou persones, una 
institució i un partit polític han fet donacions 
i cessions incorporades a l’Arxiu Municipal 
de Granollers, l’Hemeroteca Municipal Josep 
Móra i el Museu de Granollers. Com a mostra 
d’agraïment l’Ajuntament fa un acte públic de re-
coneixement a les aportacions de 39 persones, 1 
institució, l’Ajuntament de Cardedeu (Arxiu Muni-
cipal), i 1 partit polític, Convergència Democràti-
ca de Catalunya a Granollers. Els particulars que 
han fet donacions o cessions durant el 2013 -set, 
en diverses ocasions- són: José Antonio Aguilar 
Carranza, Josep Arenas Garrell, Josep Lluís 
Arimany Montañà,  Marta Artigas Margenat, Luis 
Barbosa Mañero, Paquita Bellavista Pujadas, 
Lambert Botey Prat, Santa Cacereño Ramos, Eva 
Casals Masat, Ricard Caussa Calzada, Miguel 
Ciges Juan, Joan Corbera Santanach, Àngel de 
Tomàs Aguirre, Carme Esplugas Martí, Mercè Fi-
guerola Dubois, Lola Gadea Vila, Carmen Garcia 

Més de 50 aportacions s’afegeixen 
al patrimoni documental de la ciutat 

Solé, Francesc Garrell Saló, Maria Antònia Gela-
bert Moreso, Jerónimo Ginestí Avellana, Jaume 
Guàrdia Moreno, Fermín Gutiérrez Martínez, Ra-
fael Lledó Rodríguez, Juana Martínez Granados, 
Maria Teresa Mas Codina, Aurora Masat Grau, 
Teresa Mascaró Pla, Gabriel Montagud Galán, 
Santi Montagud Montañà, Joan Mundet Bella-
vista, Anna Maria Palé Llavina, Joan Pi Cabanas, 
Julián Rodríguez López, Joan Rosell Vilalta, 
Jordi Saborit Ribalta, Josep Serratusell Sitjes, 
Caterina Solé Juan, Montserrat Trujillo Martínez 
i Carme Vicario Vargas.
En total 1.626 fotografies (965, en suport paper; 
328, digitalitzades; 233 negatius i 100 diaposi-
tives), 32 postals, 20 pel·lícules (16, en suport 
analògic i 4, en DVD), 1 gravació magnetoscòpi-
ca, 0,19 metres de documents, 14 llibres, 1 disc, 
1 medalla, 1 càmera fotogràfica i 1 dinanòmetre. 
Hi ha un document de 1.612 i la resta són de 
finals del segle XIX a 2013.

Les persones que han fet aporta-
cions al patrimoni documental 
de la ciutat a l’acte d’agraïment a 
l’Ajuntament. 
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Escoles Bressol Municipals 
Curs 2014-2015

JORNADA DE PORTES OBERTES

Escola Bressol Giravoltes. Dijous 24 d’abril, de 18 h a 20 h
Escola Bressol El Teler. Dilluns 28 d’abril, de 18 h a 20 h

Escola Bressol Tortuga. Dimecres 30 d’abril, de 18 h a 20 h

PREINSCRIPCIÓ DEL 6 AL 17 DE MAIG

a l’escola bressol escollida en primera opció 
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h i dimarts i dijous, de 15 a 17 h

CELEBRA QUE L’ESCOLA BRESSOL DEL CONGOST JA TÉ NOM

Vine, dissabte 26 d’abril, a les 12 h a l’Escola Bressol Giravoltes

BRIDGES TRIO & Chris Cheek presenten el seu 
nou disc:
‘South Lamar Boulevard’
Teatre Auditori de Granollers
Dijous 29 de maig, a les 21 h

LA COMPANYIA MILNOTES presenten el musi-
cal ‘Els Pirates!’
Teatre Auditori de Granollers
Divendres 30 de maig, a les 21 h
Dissabte 31 de maig, a les 19 h

LA COMPANYIA LEONIS presenta l’obra teatral 
jocs de boca
Teatre de Ponent
Dissabte 31 de maig, a les 21 h
Diumenge 1 de juny, a les 19 h

Concert de l’Orquestra MARAVELLA
Divendres 30 de maig:
17.30 h sardanes, a la plaça de l’Església
19.30 h concert, a la plaça de la Porxada
22 h ball, a la plaça de la Porxada

EL GRAN TEATRE DEL LICEU presenta L’Òpera 
des del cor
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 1 de juny, a les 19 h

Cantada d’HAVANERES amb Mar Endins
Plaça de la Porxada
Diumenge 1 de juny, a les 18.30 h

Espectacles i música de l’Ascensió

EBM Giravoltes (del barri del Congost): Ctra. de Caldes, 52 Tel. 93 861 65 65. http://ebmcongost.wordpress.com

EBM El Teler: c. Corró, 349 Tel. 93 849 64 40. http://ebmelteler.wordpress.com

EBM Tortuga: c. Garrotxa, 8 Tel. 93 870 93 5. http://ebmtortuga.wordpress.com

La proposta musical i escènica de l’Ascensió està plena de novetats. 
D’una banda el Teatre Auditori de Granollers acollirà l’estrena del nou 
disc de Bridges Trio&Chris Cheek. Cinc anys després del seu debut, la 
companyia Milnotes torna a representar l’opereta Els Pirates, un musical 
amb més de trenta actors i cantants acompanyats d’una orquestra en 
directe. Aquesta Ascensió també reserva un espai per l’òpera a càrrec 
del Gran Teatre del Liceu que presenta el concert L’òpera des del cor. El 
Teatre de Ponent és l’escenari de l’estrena de l’obra teatral Jocs de boca 
de la companyia Leonis.
Però l’Ascensió també es viu la música al carrer i com ja és tra-
dicional l’orquestra Maravella presenta a Granollers un triple 
espectacle¨sardanes, concert i ball. Les havaneres de Mar Endins tanca-
ran la programació musical de l’Ascensió.
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Carles Flaquer va descobrir els enigmàtics i ignorats ratpenats 
a partir d’una recerca sobre carnívors. Els va estudiar i es va 
convertir en un especialista. A partir de la seva experiència es crea 
l’Àrea d’Investigació de Quiròpters del Museu que “cobreix una 
mancança absoluta de coneixement i de difusió sobre aquest grup 
faunístic a Catalunya”. 
Les papallones van captivar Stefanescu als dotze anys i les va 
començar a col·leccionar (7.500 d’aquests lepidòpters es poden 
contemplar al Museu). Arran de la creació del Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat va fer un seguiment sistemàtic 
de les papallones per detectar canvis en el medi ambient. Aquest 
és l’origen del CBMS (Catalan Butterfly Monitoring Scheme) 
que coordina el Museu de Ciències Naturals i que no ha parat de 
créixer en estacions de seguiment, actualment 130, i en indica-
dors (ara mateix tenen registres de dos milions de papallones).
Primer es va aficionar als ocells i a la fotografia naturalista, però 
va ser arran del devastador incendi de 1994 que va afectar el 
Montseny i altres parcs de Catalunya, quan Ignasi Torre va co-
mençar a fer el seguiment dels petits mamífers al Montseny. Ara 
és el coordinador del Projecte de Seguiment de Petits Mamífers 
Comuns d’Espanya (SEMICE).

Com afecta el canvi climàtic a les espècies que 
investigueu?
CF: L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic està reco-
llint informació per preveure què hem de fer amb 
el canvi climàtic que ja tenim a sobre. Estan bus-
cant animals que reaccionen amb el canvi de clima 
i que ens indiquen què pot passar en un futur. 

 
Carles Flaquer, Constantí Stefanescu 
i Ignasi Torre coordinen els diferents 
àmbits de recerca del Museu de 
Ciències Naturals. Flaquer, l’Àrea de 
Quiròpters (ratpenats), Stefanescu, 
l’Àrea de Lepidòpters (papallones) i 
Torre, l’Àrea de Petits Mamífers. Línies 
clares d’investigació, feina ben feta 
i ressò internacional i mediàtic fan 
possible que aquests biòlegs puguin 
tirar endavant els seus projectes cada 
vegada més gràcies a la implicació 
d’empreses. Aquest és el cas de la 
producció d’un documental que explica 
les relacions entre humans i ratpenats 
arreu del món, que es preveu acabar 
l’any vinent.

Sembla que els ratpenats són uns bons bioindica-
dors de com afecten aquests canvis els ecosistemes 
i els humans. Són animals que hivernen, tenen una 
vida molt llarga, 40 anys, controlen plagues i fan 
un servei en el nostre entorn.
Només per cop de calor l’any passat van morir a 
Austràlia 130.000 animals. A Catalunya també ho 
hem vist: animals que eren en caixes refugi queien 
al terra també per cop de color. 
CS: Quan es va començar a fer el seguiment de 
papallones, els anglesos als anys setanta, encara no 
se sabia ni què era el canvi climàtic. Però ara les 
dades s’han anat acumulant i ens mostren com ha 
incidit l’increment de temperatures provocat pel 
canvi climàtic en els últims vint anys. Les papallo-
nes, juntament amb els ocells, són els organismes 
estrella quant al tipus de resposta davant el canvi 
climàtic.

Què es constata en general?
CS: Hi ha tota una sèrie d’espècies de papallones 
que s’estan desplaçant cap al nord d’Europa i colo-
nitzen zones on abans no hi eren. L’altra cara de la 
moneda és el sud: hi ha zones que, amb l’augment 
de temperatura, s’han tornat excessivament càlides. 
I, a més, a la Mediterrània, hi ha un factor addicio-
nal molt important, la sequera, amb episodis cada 
vegada més intensos i duradors que afecten molt 
negativament les papallones. Les papallones passen 

Flaquer, Stefanescu i Torre
ENTREVISTA A
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Flaquer: 
“Els ratpenats 

són uns bons 
bioindicadors 

de com afecta el 
canvi climàtic en 
els ecosistemes i 

en els humans”
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per una fase larvària que depèn de les plantes i, en 
condicions de sequera, moltes de les plantes que 
mengen les erugues s’assequen més d’hora del que 
convé per poder acabar el cicle. Tenim constància 
de disminucions de poblacions d’algunes espè-
cies que, en principi, es poden atribuir a aquest 
fenomen. 
Estem estudiant si l’augment de les temperatures i 
els episodis de sequera tenen repercussions sobre 

la sincronia que hi ha entre les papallones i les 
flors que pol·linitzen. Els resultats que tenim indi-
quen que es perd part d’aquesta sincronia. 

També els petits mamífers es veuen afectats pel 
canvi climàtic?
IT: A diferència del que pot passar amb les papallo-
nes o els ocells o, fins i tot, amb els ratpenats, els 
petits mamífers ho tenen una mica més difícil per 
afrontar el canvi climàtic. Un ocell, si no troba les 
condicions idònies en un lloc, se’n va a un altre. 
En canvi, l’opció per als petits mamífers és adaptar-
se o desaparèixer. Les espècies de climes més freds 
estan pujant cap a les muntanyes, però arribarà un 
moment en què no poden pujar més i aleshores 
l’espècie desapareix. Paral·lelament, s’està produint 
un altre efecte: l’expansió de les espècies termò-
files, de climes més temperats, que estan aug-
mentant el rang altitudinal ocupant el lloc d’altres 
espècies més fredes que han desaparegut. 
A part del canvi climàtic també s’està produint un 
canvi molt important: el dels usos del sòl. A Cata-
lunya s’estan produint actuacions de reforestació 
que també comporten un canvi en les comunitats. 
És a dir, que es poden produir efectes interactius 
entre canvi climàtic i canvi dels usos del sòl. 

Carles, insisteixes en la part pràctica dels estu-
dis que feu.
CF: Si, per exemple, en el delta de l’Ebre hem 
posat caixes refugi en alguns arbres per als ratpe-
nats, de manera que amb els insectes que mengen 
hem aconseguit eradicar la plaga de la papallona 
de l’arròs i que no s’hagi de tractar amb pesti-
cides. L’agricultor s’estalvia diners i és ecològic. 
Això també ho estem aplicant a partir d’un treball 
transversal des del Museu a les DO Priorat. Es-
tem fomentant la biodiversitat de les vinyes per 
aconseguir una fauna auxiliar salvatge que ajudi a 
depredar les plagues sense utilitzar tants pesticides. 
Treballem també en altres projectes amb el De-
partament de Sanitat per ajudar a entendre com es 
distribueixen les poblacions de ratpenats; assesso-
rem la gent a través de SOS ratpenats sobre què ha 
de fer si troben aquests animals. Estem fent també 
un projecte transfronterer amb França per estudiar 
l’ecologia amenaçada dels ratpenats a la zona de la 
serra de l’Albera...

14

Carles Flaquer, amb una 
espectacular maqueta de 
l’exposició “Descobreix els 
ratpenats”. Al mig, Constantí 
Stefanescu al costat de la 
col·lecció de papallones que va 
atresorar durant anys; a baix, 
Ignasi Torre mostrant ratolins 
de camp. Tot aquest material 
es pot veure al Museu de 
Ciències Naturals
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El Museu de Ciències Naturals treballa en la introducció 
de depredadors naturals a les vinyes del Priorat 

per controlar plagues i evitar pesticides

Recentment heu posat en marxa una estació de 
seguiment de papallones diürnes a Algèria.
CS: És una línia molt concreta de recerca, l’estudi de 
la papallona dels cards, que a l’hivern és a l’Àfrica i 
a la primavera colonitza la Mediterrània, es repro-
dueix i la descendència colonitza el nord d’Europa 
i a finals de l’estiu torna a baixar a l’Àfrica i es 
completa un cicle. Hem aconseguit aportar novetats 
rellevants perquè hem col·laborat amb anglesos 
utilitzant equips que ens ha permès detectar migra-
cions, a uns quants centenars de metres del terra, 
cosa que mai s’havia sospitat que passés. 
Per entendre amb detall el cicle biològic 
d’aquestes papallones ens calia informació de la 
zona d’hivernada, el nord de l’Àfrica. Aquest any 
hem aconseguit un acord amb uns investigadors 
d’Algèria que fan un seguiment durant tot l’any. 
És un estudi molt llaminer perquè el fet que una 
papallona pugui migrar més de 1000 quilòmetres 
i utilitzi els corrents d’aire en alçada és bastant 
fascinant. A més, té una importància addicional i 
és que hi ha altres espècies que es comporten de 
manera similar i són insectes que actuen com a 
plagues agrícoles que provoquen pèrdues quan-
tioses. Arribar a entendre el cicle biològic amb 
detall d’aquesta espècie ens permetrà predir, amb 
informació del clima i altres variables, en quin 
any aquests insectes seran molt abundants, quan 
arribaran... 

Una de les últimes tasques que has fet és posar 
nom comú en català a dues-centes espècies de 
papallones diürnes.
En Toni Arrizabalaga (conservador del Museu) va 
tenir la bona idea d’insistir que necessitàvem ba-
tejar les papallones. De fet, que no tinguessin nom 
comú era una barrera per a la gent no especialista. 
Durant dos anys llargs ens hem reunit un grup 

Stefanescu: 
“Tenim 

constància de 
disminucions 
de poblacions 

d’algunes 
espècies de 

papallones que 
es poden atribuir 
al canvi climàtic”

Torre: 
“Els petits 

mamífers es 
veuen afectats 

pel canvi 
climàtic i per la 

modificació dels 
usos del sòl”

d’experts i anàvem fent propostes de noms en base 
a la descripció de la papallona, en algun aspecte 
de la biologia o la relació que tenien amb alguna 
planta. Ara el Termcat ha aprovat els noms i es pot 
dir que, per primera vegada a la història, les dues-
centes espècies de papallones diürnes que hi ha a 
Catalunya tenen nom comú.

Ignasi, tu coordines el Projecte de seguiment de 
petits mamífers comuns d’Espanya.
Portem una mica de retard respecte les papallones. 
Els petits mamífers, a diferència de les papallones 
o els ocells, són espècies molt críptiques, animals 
petits, que viuen de nit. Tot i que portem molts 
anys treballant, estem encara en fase de cens, in-
corporant noves dades per tenir registres d’espècies 
que potser no sabíem que hi eren. Hem establert 
un protocol de funcionament i vam començar a fer 
una prova pilot a Catalunya, a partir de la nostra 
experiència en el seguiment durant bastants anys 
a la xarxa de parcs naturals i a partir del 2011 vam 
obtenir el suport del Ministeri de Medi Ambient 
per fer un seguiment més extensiu a tota Espanya. 
El que passa és que, desgraciadament, aquests se-
guiments s’han de fer amb col·laboradors. La idea 
és tenir sèries suficientment llargues d’indicadors 
perquè puguem fer interpretacions com les que es 
fan amb les papallones. 

El Museu ha impulsat un projecte per explicar 
les relacions entre humans i ratpenats. 
Aquest projecte neix d’un espònsor que es fa càrrec 
de totes les despeses. Al Museu de Ciències Naturals 
ens deixarà un documental que es veurà arreu i que 
serà una eina més per exposar a l’equipament. Si 
tot va bé el tindrem el 2015. Es tracta d’un projecte 
que explicarà les relacions entre humans i ratpenats 
a tot el món. En la fase següent viatjarem als Estats 
Units i a Mèxic perquè és on hi ha vampirs.
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DIMARTS 1

9 h Gra. Equipament Juvenil
Inici de les inscripcions als tallers trimes-
trals del Gra, per a nois i noies de 12 a 18 
anys. Més info, tel. 93 842 66 84
www.grajove.cat

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada de les Aules Universitàries. “Tra-
dicions, signes d’identitat d’un país”, amb 
Antoni Dalmau, llic. en dret i prof. de català

DIMECRES 2

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. “Cosir i contar”, amb 
Santi Rovira, rondallaire 
Per a infants a partir de 4 anys

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil. Peter pan, 
amb Francesc F. Angelats, professor de 
llengua i literatura
Info i inscripcions a la biblioteca

19 h Gra. Equipament Juvenil
Xerrada. “I després de l’ESO, què?” 
Els estudis postobligatoris. Amb San-
dra Junqueras, informadora del Servei 
d’Assessorament Acadèmic
Inscripcions, wwww.grajove.cat

DIJOUS 3

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Descripció de 
correspondència de l’Ajuntament. Properes 
trobades: dies 10 i 24 d’abril
Més info, tel. 93 842 67 37

18 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició de l’obra guan-
yadora del Premi de Pintura Paco Merino 
2012. Sín título, de Melchor Balsera 
Col·labora: Grup ProArt Paco Merino

18.45 Restaurant Anònims
Xerrada. “Granollers i la bici, un idil·li 
pendent”, amb Benjamí Aguilar, impulsor 
del col·lectiu Granollers Pedala. Aquesta 
xerrada es repetirà a la mateixa hora els 
dies 7 d’abril (a la seu de La Magrana Va-
llesana) i 10 d’abril (a la botiga Abacus).

Projecte El somni, de Bernat Metge
Les Biblioteques de Granollers participen al projecte Biblioteques 
amigues dels clàssics i organitzen un club de lectura per llegir l’obra de 
l’escriptor Bernat Metge El somni, en versió de la jove granollerina Alba 
Dedeu. Els interessats poden apuntar-se a Can Pedrals, on se’ls deixarà 
el llibre. Al maig es farà la tertúlia i al juny, Joan Pera i Ferran Frauca 
faran una lectura dramatitzada de l’obra. Més info, 93 879 30 91

Granollers viu la festa de Sant Jordi 
La programació de Sant Jordi s’aixopluga un any més sota el lema Per 
l’abril lletres mil i té el gruix d’activitats els dies 22 i 23, quan les pa-
rades de llibres i roses s’instal·laran a la Porxada i la carretera. El dia 
9 d’abril, la Biblioteca Can Pedrals acollirà la instal·lació interactiva 
Escrivents 2.0, ideada per la gestora cultural Clara Saperas i impulsada 
pel Servei de Biblioteques de la Generalitat, dins dels actes del Tricen-
tenari. Tothom està convidat a respondre amb una piulada la pregunta 
“Què en saps de 1714?”, des d’una màquina d’escriure... de principis del 
s. XVIII! Dimarts 22 d’abril, es farà la tradicional trobada d’autors locals 
i la lectura del Pregó de Sant Jordi, enguany amb l’escriptor granollerí 
Albert Forns. En el mateix acte es presentarà el llibre Llegir per viure 
(Ed. Alpina), un recull de tots els pregons pronunciats des que l’any 2004 
l’Ajuntament va engegar la iniciativa. Les presentacions i signatura de 
llibres per part de les llibreries i editorials; les activitats de les entitats 
veïnals i les associacions; les propostes del Gra per als joves... un pro-
grama per a tothom que convida a sortir i passejar per Sant Jordi.
Més info, www.granollers.cat

FOTOS TONI TORRILLAS
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DILLUNS 7
• Tot el dia Gra. Equipament Juvenil
Quiz literari per Sant Jordi. Concurs de 
preguntes literàries. Segueix-lo al Facebook 
del GRA Del 7 al 22 d’abril 
Més info, www.grajove.cat
Organitza: Gra

DIMECRES 9
• 16 h Biblioteca Can Pedrals
Escrivents 2.0 . Què en saps del 1714?
Instal·lació interactiva. Vine a la biblioteca i 
piula la resposta al compte de Twitter 
@Escrivents2.0 amb una màquina d’escriure 
del 1714! 
Col·labora: Servei de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya

DISSABTE 19
• 12 h Llibreria La Gralla
Trobada d’autors de l’Editorial Alpina 
·18 h Llibreria La Gralla
Signatura d’autors. Amb: Santiago Vidal, 
Mercè Cuartiella, David Martínez Fiol, 
Javier Ríos, Eduard Voltas...

DIMARTS 22
• Tarda Gra. Equipament Juvenil
Història enllaçada. Continua la història a 
través de l’etiqueta #gralletres amb els teus 
tweets i construeix un relat inventat. 
Del 22 al 25 d’abril
Més info, www.grajove.cat
Organitza: Gra
• 17 h Plaça de la Porxada 
i Carrer d’Anselm Clavé 
Inici de la fira del llibre i venda de roses 
Organitza: Ajuntament de Granollers i 
llibreries i floristeries de Granollers
• De 17 a 20 h Plaça de la Porxada
Trobada d’autors i lectors comarcals 
Lectures, llibres, parada d’autors locals...
Organitza: Ajuntament de Granollers 
i Llibreries de Granollers

• 19 h Plaça de la Porxada
Presentació del llibre 
Llegir per viure. 10 anys del pregó 
de Sant Jordi a Granollers
Organitza: Ajuntament de Granollers
• 19.15 Plaça de la Porxada
Lectura del pregó de Sant Jordi
 A càrrec de l’escriptor Albert Forns
Organitza: Ajuntament de Granollers
• Matí i tarda Carrer d’ Anselm Clavé 
i plaça de la Corona
Roses per la vida
Parada de roses i llibres reciclats
Organitza: Oncovallès

DIMECRES 23
• Tot el dia Plaça de la Porxada
Plaça de la Porxada i carrer d’Anselm Clavé 
Fira del llibre i venda de roses 
• 8.30 Plaça Jaume I el Conqueridor
Compra la rosa i et regalem el llibre!
Organitza: AV Lledoner
• 8.30 Centre Cívic Nord
Venda de roses per part de les dones del 
barri de l’Hostal 
Organitza: AV L’Hostal - Comissió PA
• 13 h Hospital General de Granollers
Recital poeticomusical
Professionals de l’HGG 
i Rafael Sala, guitarrista 
• De 16.30 a 20 h 
Plaça de Maluquer i Salvador
Barrets de drac
Taller infantil a càrrec de L’Obrador
Organitza: Ajuntament de Granollers
• De 17 h a 19 h Plaça de l’Església
Parada bookcrossing. Jornada amb parada 
de llibres lliures (passallibres)
• 17 h Placeta de la Sala Tarafa - C. de Corró 
XVI Lectura de poemes d’arreu del món 
Organitza: Ateneu de Granollers
• 17.30 h Plaça de Perpinyà
Taller infantil de castells 
Organitza: Xics de Granollers
• 18 h Centre Cívic Can Gili
Taller infantil de manualitats
Organitza: AV Can Gili

• 18.30 h Plaça de la Porxada
Sardanes amb la cobla Ciutat de Girona 
Organitza: Agrupació Sardanista de Grano-
llers
• 19 h Plaça de Perpinyà
Actuació castellera 
Organitza: Xics de Granollers

DIJOUS 24
• 19.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Presentació del llibre d’artista 
Instal·lacions furtives - Narratives de no-ficció, 
d’Enric Maurí. A càrrec de Teresa Blanch Malet, 
comissària, investigadora i professora de l’UB

DIVENDRES 25
• 17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller infantil de Sant Jordi 

DISSABTE 26
• 18 h Centre Cívic Jaume Oller
Festa de Sant Jordi 
Organitza: AV Tres Torres
• 19 h Sala Tarafa
Lliurament de premis del XI Concurs de 
Narracions Solidàries. Amb la participació 
de l’Escola de Música Josep M. Ruera
Organitza: Mans Unides

DIUMENGE 27
• 18 h Plaça de la Porxada
A Granollers, ballem! 
Espectacle basat en danses granollerines, 
amb l’Esbart Dansaire de Granollers

17



NÚM. 117

PROGRAMACIÓ CULTURAL
GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | ABRIL DE 2014

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre La tomba de Tiang-
botxe (ed. El Roure de Can Roca), de Josep 
F. Delgado. Amb la participació del club 
de lectura juvenil de la Biblioteca Roca 
Umbert

20 h Nau B1. Roca Umbert
Concert de gorra! amb Ricky Gil 
(Brighton 64). Rock’n’roll

DIVENDRES 4

8.30 Museu de Ciències Naturals
Jornada. “Usos adolescents de les pan-
talles. Reptes de l’acció socioeducativa 
davant la generació 1x1”. Inscripcions, 
www.sobrepantalles.net/jornada

18 h Gra. Equipament Juvenil
I [és] Música. Primera semifinal entre els 
grups de música dels instituts de 
Granollers. Més info, www.grajove.cat

18 h Espai Tranquil de Barbany
Presentació del projecte Granollers en 
Transició. “Fem front als futurs reptes: 
canvi climàtic i pic de petroli”, amb Víctor 
Rodilla i Oriol Guinart, membres de Grano-
llers en Transició

18.30 h Museu de Granollers
Projecció del documental Blau Merino. 
Una conversa entorn de Paco Merino. Una 
producció de VOTV amb direcció de Carles 
Riobó. Dos passis en sessió contínua. 
Durada aprox.: una hora i deu minuts
Organitza: Grup Pro Art Paco Merino

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Wish. Cia. Cobosmika. Direcció: 
Peter Mika i Olga Cobos

23 h Casino de Granollers
40è Cicle de Jazz. 4Monk. Roberto Faenzi 
(bateria), Jordi Gaspar (contrabaix), Martí 
Ventura (piano), Nico Sánchez (guitarra)
Organitza: Jazz Granollers

DISSABTE 5

10.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Curs d’aquarel·la i paisatge, a càrrec de 
Carles Azcón, artista 
Més info, 93 879 18 03 
www.auladartipensament.wordprress.com

11 h Espai Llançadora
Taller de circ en família, amb motiu del 
Dia Mundial del Circ 
Més info, tel. 93 840 19 64

Concerts al Gra
El concurs I[és]Música se cele-
bra a l’abril impulsat pel Servei 
de Joventut amb la participació 
de les formacions musicals dels 
instituts granollerins. Els dies 4 i 
11 d’abril hi haurà les semifinals 
i el dia 25, la final. Els guanya-
dors actuaran al festival d’estiu 
Musik N Viu. D’altra banda, fins 
al 25 d’abril és possible apuntar-
se als tallers del Gra per a joves 
de 12 a 18 anys. Salsa, ceràmica 
artística, iniciació a la fotografia i 
il·lustració són les propostes del 
trimestre. Aquest mes, també, el 
Gra acull un nou concert de lluna 
plena (12 d’abril). 

Josep M. Pou i Los hijos de Kennedy
El molletà Josep M. Pou dirigeix un èxit dels anys 70, Los hijos de Ken-
nedy, amb un repartiment de luxe: Ariadna Gil, Emma Suárez i Maribel 
Verdú (26 d’abril, Teatre Auditori). L’obra Un trozo invisible de este mundo 
(amb Juan Diego Botto), el concert De Mocedades a El Consorcio i, en 
clàssica, Un rèquiem alemany de Brahms, amb l’Orquestra Simfònica del 
Vallès i el Cor de Cambra de Granollers, són altres propostes d’un mes 
que també inclou un Concert per a nadons que vol ser una experiència 
compartida pels petits, les famílies i els músics. Al Teatre de Ponent, 
Bertus Compañó signa dues propostes: Nens de paper (o els somriures 
de gomets) i Cosint silencis . L’escenari de Ponent també proposa Òpera 
amb tu, un espectacle interactiu per iniciar-se en l’òpera i trencar clixés. 

Es presenta Blau 
Merino al Museu 
Blau Merino. Una conversa entorn 
de Paco Merino és el documental, 
dirigit pel periodista Carles Riobó 
i produït per VOTV, que s’estrena 
el dia 4 d’abril al Museu de 
Granollers. La producció ha estat 
possible gràcies a una campa-
nya de micromecenatge que ha 
promogut el grup ProArt Paco 
Merino. El documental, de poc 
més d’una hora, es projectarà en 
dos passis seguits de tarda (dies 
4 i 5 d’abril, 18.30 h) i de matí 
(6 d’abril, 11.30 h). Més info, 
www.museugranollers.cat
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12 h Jardins S. Casanova (Can Comas)
Inauguració dels jardins de Salvador 
Casanova. Concert de la nova Cobla Ciutat 
de Granollers

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Ballar per ballar. Danses del món
Organitza: Passaltpas

17.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taller familiar “Modelant idees”. Activitat 
paral·lela a l’exposició de Ceràmica Cume-
lla. Per a infants de 4 a10 anys 
Inscripció prèvia: espaidarts@rocaumbert.
cat - 93 879 18 03

18.30 h Museu de Granollers
Projecció del documental Blau Merino. Una 
conversa entorn de Paco Merino. Dos passis 
en sessió contínua. Durada aprox.: 1’10 h

19 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Visita dinamitzada “Amb uns altres ulls” 
a l’exposició “Shaping Ideas” de Ceràmica 
Cumella

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Un trozo invisible de este mundo, de 
Juan Diego Botto 

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Fil a l’agulla, una història yé-yé
Cia. Sixties. Direcció: Cristina Cordero

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

22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Moksha + Cru. Metal i hardcore

DIUMENGE 6

8.30 Plaça de la Porxada
32a Excursió Popular de Granollers
(14 km). Inscripcions a partir de les 8 h
Organitza: AEG

11 h Antigues escoles de Palou
Itinerari de ciutat. “Palou. Paisatge rural, 
paisatge cultural”
Cal fer reserva prèvia, tel. 93 842 68 41

11 h Museu de Ciències Naturals
Diumenges de Ciència. Taller familiar: 
“Herbívor o carnívor?” Recomanada a 
infants a partir de 6 anys
Cal inscripció prèvia, tel. 93 861 39 95

11.30 h i 18.30 h Museu de Granollers
Projecció del documental Blau Merino. Una 
conversa entorn de Paco Merino. Dos passis 
en sessió contínua, al matí i a la tarda. 
Durada aprox: una hora i deu minuts

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Fil a l’agulla, una història yé-yé 
Cia. Sixties. Direcció: Cristina Cordero

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. De Mocedades a El Consorcio
40 años de música

DILLUNS 7

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Llegir el Teatre. Lo canta-
dor, de Pitarra. Dinamitza: Francesc Viñas, 
prof. de literatura. Inscripció prèvia a la 
biblioteca

DIMARTS 8

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

17.30 h Escola Municipal de Música
IV Jornades per connectar coneixements 
Música i arquitectura. Taller. “Descobrim la 
sonoritat de la nostra escola”. Amb prof. i 
alumnes de l’EMM J. M. Ruera 
El taller es farà els dies 8 i 9 d’abril

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada de les Aules Universitàries 
“Martí l’Humà i el compromís de Casp, 
1412”, amb Joan Busqueta, degà de la Fa-
cultat de Lletres de la Universitat de Lleida

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Estudis sobre el 
franquisme i la repressió a Granollers i al Va-
llès Oriental (ed. Alpina), d’Eduard Navarro, 
amb l’autor i Joan Garriga, historiador
Organitza: Centre d’Estudis de l’AC

19.30 h Escola Municipal de Música
IV Jornades per connectar coneixements 
Música i arquitectura. Presentació del T.R. 
Batxillerat. “Música per a l’arquitectura de 
Raspall”. Víctor Braojos, piano

20.15 Sala Tarafa
Presentació del llibre Déus Desconeguts, 
de Fèlix Martí. Presentació a càrrec de 
Ramon M. Nogués
Organitza: Amics Ciutat de Granollers

DIMECRES 9

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. “El col·leccionista 
de contes”, amb Santi Rovira, rondallaire
Per a infants a partir de 4 anys

18 h Biblioteca Roca Umbert
La Penya dels Llibres. Club de lectura per 
a nois i noies de 12 a 16 anys

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Clàssics al Dia. Ferra-
gus, de Honoré de Balzac. Dinamitzat per 
Montserrat Lorente, prof. de literatura
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca

19 h Centre Cívic Jaume Oller
Aula de la Salut 2013-14. “ Darrers 
avenços i innovacions en el tractament de 
càncer”, amb Miquel Nogué, oncòleg

19.30 h Can Jonch
Presentació del llibre Com el salmó dins 
l’aigua, de Jordi Palou-Loverdos 
Amb Montserrat Ponsa, periodista, 
i Lluís Pagès, editor

19.30 h Escola Municipal de Música
IV Jornades per connectar coneixements 
Música i arquitectura. Conferència. “L’ordre 
del cosmos. Arquitectura i música”, 
amb Marta Llorente, prof. de teoria 
de l’arquitectura

DIJOUS 10

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Books, authors and conversation 
Tertúlies literàries en anglès 
J.R.R Tolkien. “Myth and Legend”
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca
Col·labora i dinamitza: Cambridge School

19 h Biblioteca Can Pedrals
Xerrada.”Lidera la teva vida a través de 
les emocions”, amb Antoni Mates, llic. en 
psicologia de les organitzacions, 
autor del llibre El secret dels 21

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació de la revista Tentacles 2, 
d’Editorial Alpina 

19.30 h Escola Municipal de Música
IV Jornades per connectar coneixe-
ments. Música i arquitectura. Conferèn-
cia. “L’evolució de la Sagrada Família i el 
motet”, amb David Puig, arquitecte 

20 h Museu de Granollers
Ponència del Centre d’Estudis. “La premsa 
a Granollers (1982-2014): final d’una època 
i final d’un model?”, amb Paco Monja 
Presentació de la revista Ponències, 18

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Nens de paper (o els somriures de 
gomets) 
Cia. Vainilla Illa. Direcció: Bertus Compañó
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21.30 h Restaurant Can60
Concert. Gypsy Jazz amb Barnouche Duo

DIVENDRES 11

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller infantil. Decoració d’ous de Pasqua 
per guarnir la mona 

18 h Gra. Equipament Juvenil
I [és] Música. Segona semifinal entre els 
grups de música dels instituts locals
Més info, www.grajove.cat

18 h Biblioteca Roca Umbert
Trobada de Superlectors. Club de lectura 
per a infants de 7a 11 anys
Més info, a la biblioteca

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Cuidem la nostra autoestima”, 
amb Montse Palet i Susana Garcia, 
de l’Espai Cognoos

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Nens de paper (o els somriures de 
gomets). 
Cia. Vainilla Illa. Direcció: Bertus Compañó

19 h Museu de Ciències Naturals
Curs. “Aprendre a escoltar la natura. 
Reconèixer els cants del ocells”, amb 
Eloisa Matheu. De l’11 al 13 d’abril
Més info, tel. 93 861 39 95
m.granollers.cn@diba.cat 

19.30 h Centre Cívic Nord
Il·lumina’t. Trobada sobre fotografia
Més info, www.granollers.cat/centrescivics
Organitza: Assoc. Fotogràfica Jaume Oller

19.30 h Teatre Auditori de Granollers
IV Jornades per connectar coneixements 
Música i arquitectura. Taula rodona: “La 
forma segueix la funció?”, amb Toni Cume-
lla (ceramista), Francesc Pla (arquitecte), 
Borja Ramos (compositor) 
Modera: J. M. Roger

DISSABTE 12

12 h Establiment Abacus
Aloha. Taller d’atenció i concentració 
Per a infants de 5 a 12 anys

17 h Centre Cultural de Granollers
Nou espectacle de primavera de la com-
panyia Flors i Violes
Direcció: Antonia Tarridas

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar El secret del llibre de Kells
Recomanada a partir de 5 anys

18 h Nau B1. Roca Umbert
The roller disco. Activitat infantil

21 h Gra. Equipament Juvenil
Concerts de lluna plena, amb grups de 
Granollers i comarca
Més info, www.grajove.cat
Organitza: ASGRAM

21 h Centre Cívic Nord
Sopar espectacle, amb el taller de teatre 
Casal de Gent Gran de Corró d’Avall
Organitza: AV L’Hostal i Comissió PA

21 h Teatre Auditori de Granollers
Un rèquiem alemany de J. Brahms
Orquestra Simfònica del Vallès, Cor de 
Cambra de Granollers, Cor de Cambra 
de la Diputació de Girona i Cor Ciutat de 
Mataró. Xavier Puig, director

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Cosint silencis 
Cia. Bertus Compañó

DIUMENGE 13

10 h Plaça Jaume I el Conqueridor
2a Pedalada en bici 
Pica-pica i sorteig al final de l’activitat
Organitza: AV Lledoner

18 h Església de Sant Esteve
Cicle de Música Sacra. El bel-canto sacre: 
Missa dalmàtica, de Franz Von Suppé
Direcció: Pere Lluís Biosca

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Cosint silencis Cia. B. Compañó

DILLUNS 14

17 h Establiment Abacus
Taller infantil. Fem ous de Pasqua

DIJOUS 17

0 h Restaurant Can60
Funky improvisat. Dj Parker & Friends

DISSABTE 19

16 h Museu de Ciències Naturals
A l’abril anem al planetari! Sessions fami-
liars, a les 16.10, a les 17 h i a les 18 h
Més info i reserves, 93 861 39 95 

DIMARTS 22

18 h Biblioteca Roca Umbert
Presentació del llibre El fil roig, de Montse 
Armengol. Organitza: UGT Vallès Oriental

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada de les Aules Universitàries 
“Els almogàvers: la gran companyia cata-
lana d’Orient”, amb Salvador Claramunt, 
doctor per la Universitat de Bolonya

DIJOUS 24

18 h Espai Tranquil de Barbany
Conferència. “Entusiasme i creativitat”, 
amb Mari Creu Royo, de Fundació Àmbit

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Cuentos completos, 
de Julio Cortázar. Dinamitzat per Maite 
Roldán, escriptora
Info i inscripcions a la biblioteca

21.30 h Restaurant Can60
Folk Indie. The Raymond Williams Incident

DIVENDRES 25

17 h Museu de Ciències Naturals
A l’abril anem al planetari! 
Sessions familiars, a les 17.15 h i a les 18 h 
Més info i reserves, tel. 93 861 39 95 
granollers.cn@diba.cat

18 h Espai Tranquil de Barbany
Conferència. “Som el que comprem: 
comerç de proximitat en un Granollers en 
transició”, amb Víctor Velasco i Marc Ro-
mera, del grup Granollers en Transició

19 h Gra. Equipament Juvenil
I [és] Música. Final del concurs dels grups 
de música dels instituts de Granollers
Més info, www.grajove.cat

23 h Casino de Granollers
40è Cicle de Jazz. Gabriel Amargant Quar-
tet. Adrià Plana (guitarra), Marco Mezquida 
(piano), Miguel Serna (contrabaix), Gonzalo 
del Val (bateria), Gabriel Amargant (saxo, 
clarinet)
Organitza: Jazz Granollers

DISSABTE 26

10 h Aula Francesc Estabanell - seu FUMH 
a Granollers
Curs teoricopràctic d’atenció plena
Mindfulness. Amb Imma Reixach,
psicòloga. Dies 26 i 27 d’abril
Més info i inscripcions, 93 860 50 60

10 h a 13 h. Plaça de l’Església
1r Taller de Ciclomobilitat. Per a persones 
que fan de la bici el seu transport urbà. 
Sortida i arribada: pl. de l’Església
Més info, www.granollerspedala.cat
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10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. Tiroliro là!, a càrrec d’Anna 
Farrés, mestra de música. Per a famílies 
amb nadons de 15 a 36 mesos 
Cal inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91

De 16 h a 19 h Museu de Ciències Naturals
Portes obertes al Museu de Ciències Na-
turals. Visita comentada a les exposicions i 
als magatzems

16 h Museu de Ciències Naturals
A l’abril anem al Planetari! 
Sessions familiars, a les 16.10 h, 17 h i 18 h 
Més info i reserves, tel. 93 861 39 95 
m.granollers.cn@diba.cat

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. Com llegir 
un jardí? Activitat familiar, per a infants a 
partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia, 
al tel. 93 860 44 50

17.30 h Plaça de l’Església
Dia Internacional de la Dansa. Actuació de 
les escoles de dansa de la ciutat

17.30 h Nau B1. Roca Umbert
Cantem i ballem contra el càncer in-
fantil. Acte bènefic a favor del Labora-
tori d’Investigació del Càncer Infantil de 
l’Hospital Sant Joan de Déu 
Actuació d’El Pot Petit. Organitza: Entre 
Mares

21 h Teatre de Ponent
Òpera amb tu. Espectacle interactiu 
d’iniciació a l’òpera. Direcció: Sílvia Borges

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Los hijos de Kennedy 
Direcció: Josep Maria Pou. Amb Maribel 
Verdú, Ariadna Gil, Emma Suárez

DIUMENGE 27

10.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música. Concert per a nadons 
Idea original de Paulo Lameiro
Espectacle recomanat de 0 a 3 anys 
Sessions a les 10.30 h, les 12 h i les 17 h

D’11 h a 14 h Museu de Ciències Naturals
Portes obertes al Museu de Ciències Na-
turals. Visita comentada a les exposicions i 
als magatzems

12 h Sala Tarafa
Concert d’intercanvi. Coral Art-9 i Coral 
Bon Cant d’Agramunt

12 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat.“Fàbriques i xemeneies” 
Cal reserva prèvia, al tel. 93 842 68 41

19 h Teatre de Ponent
Òpera amb tu. Espectacle interactiu 
d’iniciació a l’òpera. Direcció: Sílvia Borges

19.30 h Sala Tarafa
Trobada de corals femenines. Concert del 
Cor Femení de Granollers i Coro Coda de 
València

DILLUNS 28
19 h Gra. Equipament Juvenil
Xerrada. Capsula formativa Oficina Jove 
“Au-pair, una aventura en alemany”, 
amb Melània Gómez
Inscripcions, www.grajove.cat

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música de cambra. Trio Ludwig Abel i
Arnau Tomàs i Hyo-Sun Lim. Dues sessions, 
a les 19 h (30 minuts) i a les 20 h (45 minuts)

19.30 h Centre Cívic Can Bassa
Dia Mundial de la Dansa. Actuació dels 
grups de flamenc i sevillanes de la 
Hermandad Rociera de Can Bassa

DIMARTS 29
11 h Can Puntes
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball
Més info i inscripcions: tel. 93 842 67 37 
arxiu@ajuntament.granollers.cat. 
Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Les tertúlies de l’Arxiu. “Les primeres 
emissions de ràdio a Granollers i la creació 
de RKOR”, amb Enric Corbera i Jordi Riba
Més info, 93 842 67 37 
arxiu@ajuntament.granollers.cat.

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada de les Aules Universitàries 
“La Inquisició”, amb Sergi Grau, 
llicenciat en Història, UAB

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “Compromís 
amb el medi”. Dinamitzat per Mariano 
Fernández i Joan Carles Gómez, 
professors de filòsofs

DIMECRES 30

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes i cançons en anglès 
Rabbit’s Nap. Per a infants a partir de 4 
anys. Cal inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91
Col·labora i dinamitza: Cambridge School

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. Tiroliro là!, a càrrec d’Anna 
Farrés, mestra de música. Per a famílies 
amb nadons de 15 a 36 mesos 
Cal inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50

EXPOSICIONS

BIBLIOTECA 
ROCA UMBERT
“UGT. 125 anys 
lluitant!” 
Del 22 al 30 d’abril
Inauguració: 
dia 22,18 h

CASINO 
DE GRANOLLERS
“El carrer 
de Girona, 
imatges d’una 
transformació”
Dels alumnes del 
Col·legi L’Estel
Del 2 al 30 d’abril
Inauguració: 
dia 2, 18 h

CENTRE CÍVIC 
CAN BASSA
“Carmen Amaya: 
essència, presència, 
mite”. Del 23 d’abril 
al 6 de maig

GRA
EQUIPAMENT 
JUVENIL
Musik N Viu 2014
Concurs de 
disseny gràfic
De l’1 al 17 d’abril

LA TROCA
ROCA UMBERT
“La Patum
 de Berga”
Del 24 d’abril 
al 23 de maig

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Sin título”
Melchor Balsera
Premi de Pintura 
Paco Merino 2012
Del 3 al 16 d’abril 

CONTINUEN...

AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA 
9è Concurs 
Fotogràfic 
“La muntanya”
Fins al 25 d’abril

AJUNTAMENT
DE GRANOLLERS 
“L’antiga estació 
i el tren” 
Fotos de l’Arxiu Mpal. 
Fins al 16 de maig 

CENTRE CÍVIC NORD
“Artesans cervesers 
al Vallès”
Fins al 30 d’abril

CENTRE CULTURAL
DE GRANOLLERS
SALA CIUTAT
Glòria Giménez / 
Magdalena Jiménez / 
Glòria Serra 
Fins al  22 de juny

ESPAI D’ARTS
DE ROCA UMBERT
“Shaping Ideas / 
modelant idees”
Toni Cumella
Fins al 12 d’abril

ESPAI GRALLA
Vicens Mascarell 
Escultura
Fins al 3 de maig

L’ADOBERIA. Centre 
d’interpretació del
Granollers medieval

MUSEU DE 
CIÈNCIES NATURALS
“L’aigua per viure!
Fins al 15 de juny
“Descobreix els 
ratpenats”
Exposició permanent

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Alimentum. Menjar 
i beure en època 
romana”
Fins al 20 d’abril
“Recerques 
infinites”. Aurèlia 
Muñoz
Fins al  4 de maig
“Antoni Cumella. 
De la formulació a 
l’obra”. 
Fins a l’1 de juny
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Els grups municipals opinen
ICV-EUiAExili d’avis 

i néts

Aquest any se’n compleixen 75 del final 
de la Guerra Civil i, per tant, també de 
l’exili de milers de persones que, després 
de lluitar fins l’últim alè en la defensa de 
la democràcia, la llibertat i la República, 
varen haver de patir la fatiga i la vergonya 
de l’expulsió per salvar la vida.
És lamentable que al nostre país, ni el 
Govern de Rajoy ni el Govern de Mas 
apostin per la recuperació de la memòria 
històrica i per la dignificació d’aquells que 
van donar el seu temps, la seva salut i, fins 
i tot, la seva vida, per defensar el benestar 
i les llibertats de tots i totes. Encara n’hi ha 
molts a les cunetes, oblidats, abandonats i 
sense cap reconeixement, mentre les seves 
famílies clamen per poder donar-los un 
comiat digne, i els governants es fan els 
sords.
La història l’escriuen els vencedors i la 
nostra societat mai ha valorat suficient-
ment, tret dels anys de govern d’esquerres 
a Catalunya, la lluita incansable de tanta 
gent, catalans, espanyols i també brigades 
internacionals, als qui devem tant.
Ara, al 2014, la nostra ciutadania pateix un 
altre exili forçat. L’exili dels nostres joves 
que són expulsats del país per les nefastes 
polítiques econòmiques i laborals de PP i 
CiU. Segons diverses fonts, prop de dos-
cents mil joves catalans han abandonat la 
seva terra en busca d’oportunitats i d’un 
futur decent.
Alemanya, Regne Unit, Amèrica Llatina... 
el planeta sencer acull els joves catalans 
millor formats de la història que, amb 
més o menys encert, cerquen i troben 
una ocupació estable. Joves formats amb 
els nostres impostos durant dècades, que 
suposaven la major inversió col·lectiva del 
país i ara es veuen obligats a fer les maletes 
perquè aquí s’inverteix més en casinos 
que en R+D+I, perquè aquí es conside-
ra els treballadors com un material més 
de la producció, als quals cal esprémer i 
maltractar.
L’exili forçat mai hauria de ser tolerat en 
democràcia. ICV-EUiA reivindiquem me-
mòria i restauració per als exiliats repu-
blicans, i inversions públiques i una nova 
legislació laboral per acabar amb l’actual 
exili juvenil.

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

AGPlans d’ocupació 
amb valor afegit

Granollers sumava al febrer 5.896 aturats, 
un 18,62 %. I només el 53,17 % dels aturats 
i aturades rebien algun tipus de prestació o 
subsidi. En aquest context, sembla totalment 
lògic que Granollers destini la major part del 
seus plans de xoc a crear plans d’ocupació 
local. 
Però potser ha arribat l’hora de plantejar-
nos si aquests plans d’ocupació estan de-
finits, o no, de forma adequada. I el motiu 
és que, tant al 2012 com al 2013, els perfils 
d’aquests plans han anat dirigits a ocupar 
llocs de treball relacionats principalment amb 
la neteja i el manteniment de la ciutat, sense 
que aquestes tasques hagin incrementat de 
forma substancial l’ocupabilitat de les perso-
nes contractades. 
De les 100 persones contractades al 2013, 
van haver-hi 33 paletes, 26 auxiliars adminis-
tratius, 1 auxiliar tècnic, 21 persones dedica-
des a manteniment d’edificis o instal·lacions, 
10 pintors i 9 jardiners. Persones que s’han 
dedicat, entre altres, a treballs de pintura, 
neteja, suport administratiu o manteniment 
d’equipaments municipals. 
És una bona cosa que els diners invertits en 
polítiques d’ocupació puguin revertir en be-
nefici de la ciutat. Però des d’Acció Granollers 
considerem que els plans d’ocupació han de 
tenir com a principal objectiu millorar les 
oportunitats d’aquells que s’hi beneficien 
per trobar feina. Si no ho fem així, només 
aconseguirem pal·liar la situació econòmica 
d’aquestes persones durant 6 mesos. 
Per tot això, considerem bàsic que els plans 
d’ocupació de 2014 estiguin orientats a 
adquirir una formació de valor afegit que 
permeti millorar la formació i ocupabilitat 
de les persones contractades. 
Per aquest motiu, hem proposat a l’equip 
de govern diverses alternatives. Una opció 
és que es cedeixin a empreses de sectors 
generadors d’ocupació. També podem fer-
los servir per vestir projectes municipals de 
valor afegit que tinguin una durada deter-
minada. Projectes com podria ser la creació 
de l’Oficina de Reindustralització de Grano-
llers, amb un pla d’ocupació per fomentar 
la venda de sòl industrial. O podríem crear 
plans d’ocupació per a la dinamització de 
les entitats, donant suport comptable i/o 
administratiu o, fins i tot, dirigits a fomentar 
el cooperativisme.

Pep Mur i Planas
Portaveu Acció Granollers
(ERC, RCat, Gi i JERC)
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Hi ha lleis estructurants que és necessari i 
convenient que neixin o es modifiquin si 
existeix un ampli consens. Una d’aquestes 
és la Llei de Règim Local que regula què es 
pot fer des dels ajuntaments.
El PP i el president Rajoy no ho han entès 
així i han tirat pel dret, fent una modifi-
cació a la baixa de les competències dels 
ajuntaments i establint una ingerència als 
electes locals –que ho són democràtica-
ment– a través de mecanismes i cossos que 
mai hauran de donar comptes en termes 
democràtics als granollerins.
Cal recordar que els actes de govern han 
d’estar subjectes als principis de legalitat, 
però que això no pot impedir donar res-
posta a les demandes ciutadanes.
Trenta-cinc anys d’ajuntaments democràtics 
ens han portat un nou model urbanístic, 
nous serveis bàsics, nous equipaments 
culturals, esportius i educatius, una política 
social més justa. Trenta-cinc anys per assu-
mir també la nova realitat demogràfica i de 
gestió de la diversitat.
I tot sense un finançament adequat de la 
resta d’administracions: Estat i Generalitat. 
I ara, en plena crisi econòmica, demolidora 
per a moltíssimes famílies i empreses. Avui 
que necessitem uns Ajuntaments més 
forts, amb polítiques properes per donar 
resposta, el Govern de l’Estat retalla com-
petències i allunya el control ciutadà de 
les decisions.
En el fons, l’argument de la crisi serveix als 
partits de dretes per justificar retallades de 
serveis i polítiques públiques i privatitzar 
serveis essencials. 
L’Ajuntament de Granollers s’ha sumat a 
molts altres ajuntaments i, conjuntament, 
hem presentat un recurs davant del Tribunal 
Constitucional perquè no renunciem a 
gestionar políticament els problemes 
socials que pateixen molts dels nostres 
veïns, perquè no renunciem a seguir des-
envolupant un model de ciutat d’èxit que 
és un projecte col·lectiu. 
Hem demostrat que eficàcia, eficiència i 
rigor no està renyit amb la proximitat i 
l’emoció del sentiment de veure com la 
nostra ciutat canvia dia a dia. 
Esperem que el govern de Convergència i 
Unió a la Generalitat defensi els municipis 
i no segueixi la línia del govern de Madrid 
en la nova llei que estan preparant. 

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

Paga la pena retornar a visitar l’exposició 
de Cumella al Museu de Granollers. 
Malgrat que l’exposició és petita, es pot 
apreciar perfectament l’essència del seu 
art i la seva grandesa. Hi ha, a més, el 
valor afegir de visitar l’exposició tot sol, 
sense que ningú s’interposi en el teu 
recorregut i fent múltiples variants, tornar 
enrera, o començar-la al revés. La sensació 
de llibertat envoltat de puresa artística, no 
té preu. 
És, aquesta exposició, la commemoració 
del centenari del naixement de l’artista 
(1913). Potser l’Ajuntament creu que 
amb això ja n’hi ha prou. 
Des del meu punt de vista, mai podrem 
agrair prou a l’Antoni Cumella el que va 
fer per la ciutat, el que ha fet per a tots 
nosaltres i el que ha fet per a l’expressió 
artística.
Per tot això, entenc que Granollers hauria 
de ser generosa i crear una FUNDACIÓ 
ANTONI CUMELLA, un espai fet a la seva 
memòria, on poder recordar la seva obra 
i el seu treball, però que a la vegada servís 
de foment de noves vocacions artístiques 
vinculades al món de la ceràmica. Que 
aquest espai no solament organitzés expo-
sicions, trobades i conferències sinó que 
tingués la capacitat d’acollir diversos artis-
tes seleccionats d’arreu, amb instal·lacions 
tècniques necessàries per a la creació de 
ceràmica, i es convertís en un bressol de 
vocacions i d’obra nova.
Aquesta aposta, la faria a ulls clucs. Sovint 
els dirigents de la ciutat barrinen la closca 
per oferir noves propostes per a la ciutat. 
Sovint també ens oblidem del que tenim 
més proper, del que ha configurat la nos-
tra personalitat i la nostra manera de fer. 

Pius Canal
Convergència i Unió

Son muchas las voces que se levantan en 
contra de la ley 27/2013, de 27 de diciem-
bre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. Es habitual que en los 
discursos que viene haciendo el señor Mayoral 
quiera poner todo tan negro que llegue a de-
cir que volvemos a la España de hace 40 años, 
y que, por tanto, nos situaríamos allá por el 
año 1974, en plena dictadura. 
No sé si se han dado cuenta que afirmar esto 
es estar muy lejos de la realidad y al mismo 
tiempo que es una gran irresponsabilidad 
política, porque, aun sabiendo que es men-
tira, quieren sembrar el miedo. El PSC viene 
diciendo que los ayuntamientos nunca han 
tenido una financiación justa y adecuada. Ante 
esto cabe recordarles que en los 35 años que 
llevamos de democracia, podían haber hecho 
esta afirmación durante el tiempo que el PSOE 
ha gobernado solo o en coalición con las 
fuerzas políticas hoy presentes.
Cuando se escucha y se ve el comportamien-
to tan poco “políticamente correcto” y tan 
sinsentido de muchos políticos, no podemos 
más que llegar a una conclusión: están en 
contra de todo, absolutamente todo, lo que 
hace el PP.
Las medidas que se ha visto obligado a tomar 
el PP en estos dos años de mandato, ya las 
debería haber iniciado el Partido Socialista y 
seguro que, de haberlo hecho, no hubiéramos 
llegado a la crisis que nos dejó en 2011 con 
un déficit de 91.000 millones de euros, es 
decir se gastaron 91.000 millones más de los 
que se ingresaron. Y como consecuencia de 
ello, en julio de 2012, la prima de riesgo se 
disparó hasta los 640 puntos y estuvimos al 
borde del rescate. Intervención que se evitó 
gracias a las actuaciones del gobierno de 
Mariano Rajoy.
Pensemos por un momento lo que habría 
supuesto una intervención como Irlanda, 
Portugal o Grecia: bajada de pensiones un 
25%, despido de centenares de miles de fun-
cionarios, así como una bajada drástica a los 
sueldos. Todo esto se evitó con las reformas, 
reformas duras, que inició el PP y que están 
dando buenos resultados; tenemos una prima 
de riesgo por debajo de los 200 puntos, 
pagamos la mitad de lo que pagábamos en 
intereses por el dinero que nos deja Europa, y 
se ve un claro repunte en nuevas afiliaciones a 
la seguridad social.
Intentemos, por una vez, aunar fuerzas y no 
recriminar por sistema todas aquellas deci-
siones que se toman desde el gobierno, aún 
sabiendo que vamos por el buen camino.

Fermín Gutiérrez Martínez
Portavoz Grupo Municipal PPC 
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9 D'ABRIL
ESCRIVENTS 2.0 
Què en saps del 1714?
Instal·lació interactiva. Vine a la 
biblioteca i piula la resposta al 
compte de Twitter @Escrivents2.0 
amb una màquina d'escriure del 
1714!

De 16 a 20 h - Biblioteca Can Pedrals
Col·labora: Servei de Biblioteques
de la Generalitat de Catalunya

22 i 23 D'ABRIL 
FIRA DEL LLIBRE
I VENDA DE ROSES
Inici el 22 d'abril a les 17 h

Plaça Porxada i carrer Anselm Clavé

22 D'ABRIL
TROBADA D'AUTORS
I LECTORS COMARCALS
Lectures, llibres, música, parada 
d'autors locals...

De 17 a  20 h - Plaça Porxada

LLEGIR PER VIURE
Presentació del llibre dels 10 anys 
del pregó de Sant Jordi a Granollers

19 h - Plaça Porxada

PREGÓ DE SANT JORDI
A CÀRREC D'ALBERT FORNS

19.15 h - Plaça Porxada

DI
SS

EN
Y:

23 D'ABRIL
BARRETS DE DRAC

Taller infantil a càrrec de l'Obrador
16.30 h - Plaça Maluquer i Salvador

XVI LECTURA DE POEMES
D'ARREU DEL MÓN

17 h - Carrer Corró, placeta Sala Tarafa

TALLER INFANTIL DE CASTELLS
17.30 h - Plaça Perpinyà

SARDANES AMB
LA COBLA CIUTAT DE GIRONA

18.30 h - Plaça Porxada

ACTUACIÓ DE
LA COLLA CASTELLERA

XICS DE GRANOLLERS
19 h - Plaça Perpinyà

24 D'ABRIL
PRESENTACIÓ

DE LLIBRE D'ARTISTA
Instal·lacions furtives - Narratives de no-�cció, 
d'Enric Maurí, a càrrec de Teresa Blanch Malet, 

comissària, investigadora i professora de la UB
19.30 h - Espai d'Arts de Roca Umbert

 

25 D'ABRIL
TALLER FAMILIAR DE SANT JORDI

17.30 h -  La Troca

27 D'ABRIL
A Granollers, ballem!

A càrrec de l'Esbart Dansaire de Granollers
18 h - Plaça Porxada 

LLIBRERIES
de Granollers

de Granollers
FLORISTERIES


