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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. 
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TA Joan Bellavista Illa

> Economista i sociòleg granollerí

> Director gerent de la Xarxa de 
Parcs Científics i Tecnològics de 
Catalunya (XPCAT) 

> Director del Pla estratègic de 
Granollers des de 2012

> Ha desenvolupat la carrera 
professional en projectes de 
desenvolupament tecnològic i 
de parcs científics i tecnològics, 
a Catalunya, a Espanya i a 
diversos països del món

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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El Mercat de l’Audiovisual 
de Catalunya se celebra el 
4 de juny a Roca Umbert. La 
15a. edició del MAC vol oferir 
les claus que estan definint 
el procés de canvi amb la 
programació de continguts 
relacionats amb les novetats 
tecnològiques i els nous 
formats. A més, s’aposta 
per formar i reciclar els 
professionals pensant també 
en els múltiples sistemes 
de distribució i estratègies 
d’explotació de l’àmbit 
audiovisual. El MAC també ha 
obert diàlegs amb els àmbits 
més recents del sector, com 
són la tecnologia mòbil, el món 
de les aplicacions i les noves 
tendències d’explotació en 
línia. Alhora, però, conserva la 
seva essència i continua sent 
un punt de trobada per als 
professionals del sector.

 ITINERARI DE CIUTAT

Granollers 
més enllà 
de la via del 
ferrocarril

Diumenge 15 de juny (11 h), l’itinerari de ciutat desco-
brirà el Granollers que, a partir del segle XIX, creix fora 
de les muralles medievals i s’expandeix cap a l’est.  
Durada del recorregut: 2 hores. Punt de trobada: Museu 
de Granollers (c. Anselm Clavé, 40)  
Info i reserves: 93 842 68 40
museu@ajuntament.granollers.cat

57 
Un radiant diumen-
ge de juny de 1957 
s’inauguren les pistes 
d’atletisme, de cen-
dra, i condicionades 
amb les distàncies 
olímpiques oficials. 
L’esdeveniment es va 
celebrar amb un fes-
tival d’atletisme entre 
les seleccions de Barcelona 
ciutat i la resta de Catalunya. Des 
dels anys trenta i fins aleshores els 
membres del Club Atlètic Granollers 
entrenaven i competien al camp municipal de futbol, que s’havia convertit 
en una instal·lació esportiva polivalent. Disposar d’uns instal·lacions per 
a l’atletisme l’any 1957 era un fet força excepcional per a una vila com 
Granollers que aleshores tenia poc més de 25.000 habitants.

CURSA A LES PISTES MUNICIPALS, ELS ANYS 60. 
AUToR I foNS: ANToNIo ALCALDE / AMGR

El MAC, a 
Roca Umbert

ECOGRA. 5a Fira de l’ecologia i l’alternativa
Divendres 6 de juny, de 16 a 21 h
Dissabte 7 i diumenge 8 de juny, de 9 h a 21 h
Carrer de Joan Prim

FIRA D’ARTESANS
Divendres 6 i 20 de juny
De 8.30 h a 20.30 h
Plaça de la Porxada

FIRA D’ARTESANIA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 7 de juny
De 9 h a 21 h
C. d’ Anselm Clavé

1r MERCAT DE PRODUCTES DE PALOU
Dissabte 7 de juny
De 10 h a 14 h 
Plaça de Can Trullàs 

COL·LECTIU D’ARTESANS DE PRODUCTES 
NATURALS
Dissabte 7 i 21 de juny
Tot el dia 
Plaça de les Olles 

FIRA DEL DISC
Divendres 13 i dissabte 14 de juny
De 9 h a 21 h
Plaça de la Corona

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS PER LA 
QUALITAT DEL VO
Acostem el camp 
Dissabte 14 de juny
Tot el dia
Plaça de la Porxada

LES GOLFES. Fira de roba i trastos vells
Dissabte 21 de juny
De 10 h a 20.30 h
Plaça de la Porxada

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 21 de juny
Matí i tarda
Del c. de Sant Roc fins a la pl. de la Caserna

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 28 de juny
De 9 h a 21 h 
Plaça de la Porxada

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS ELABORADORS 
DE CATALUNYA 
Dissabte 28 de juny
Tot el dia
Plaça de la Corona

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes)
Diumenge 29 de juny
De 8 h a 15 h
Parc Firal
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REPORTATGE

Elles també conquereixen l’esport

En els últims mesos l’esport 
femení granollerí ha tingut 
protagonisme gràcies a la 
consecució d’importants resultats. 
El focus de l’atenció mediàtica, 
que habitualment ignora les dones 
esportistes, es posa per un breu 
temps a sobre d’elles. Tanmateix 
res és casual. Al talent, l’esforç i 
la tenacitat individuals sovint s’hi 
suma el suport d’un club que ha 
sabut formar amb constància els 
equips base.

fa només uns dies, l’equip sènior femení del 
Balonmano Granollers es va proclamar cam-
pió d’Espanya de Divisió d’Honor plata, fet que 
li permet pujar a Divisió d’Honor, una fita mai 
assolida. És la segona temporada consecutiva 
que les noies que entrena Carlos Viver pugen 
de categoria. Aquesta gesta fa que el Balonma-
no Granollers sigui l’únic club espanyol que la 
temporada que ve tindrà tant l’equip masculí 
sènior com el femení en la màxima categoria 
de competició. Una excel·lent notícia en l’any en 
què el Balonmano Granollers celebra els seus 
setanta anys. 

Bàdminton, sincronitzada, petanca

Des d’aquest mes d’abril Blanca Lucas i Ariadna 
Gallardo, de l’Associació Granollers Esportiva, 
són les vigents campiones estatals de doble fe-
menísub-19 de bàdminton. A més, Lucas també 
va ocupar la tercera posició en individual femení 
i Gallardo, el tercer lloc en dobles mixtos.
El passat estiu, el Mundial de Natació de Barce-
lona va coronar tres sincronistes granollerines. 
Cristina Salvador, Laia Pons i Meritxell Mas es 
van penjar vuit medalles de plata, evidenciant el 
pes del Club Natació Granollers en la sincronit-
zada estatal. Un resultat que no és flor d’estiu i 
que segurament tindrà continuïtat entre les 141 
sincronistes que s’estan formant en el club.
Les dones del Club Petanca Granollers s’acaben 

A l’esquerra, Ariadna Gallardo  
i Blanca Lucas, campiones 
estatals de doble femení de 
l’Associació Granollers Es-
portiva de bàdminton, un club 
amb 90 esportistes, de les 
quals 35 són dones. A la dre-
ta, l’equip sènior femení del 
Balonmano Granollers que, 
per primera vegada, jugarà en 
la màxima categoria estatal. 
A baix, a la dreta, Núria Lauco 
recent campiona d’Espanya de 
duatlò cros

de proclamar campiones de lliga de primera 
divisió i el mes d’octubre disputaran el campio-
nat d’Espanya de clubs. Segons el president del 
Petanca Granollers, Segundo Bonilla, el club és 
conegut, sobretot, per l’equip femení.

Triatló, tennis

Individualment, Núria Lauco ha guanyat aquest 
mateix mes de maig el campionat d’Espanya 
de duatlò cros amb el Club Triatló Granollers. 
Una gesta més d’aquesta esportista que comp-
ta amb victòries de prestigi en proves com la 
Titan Desert o l’Ironbike, a part dels duatlons de 
muntanya. La tennista granollerina Laura Pous 
també es va proclamar campiona d’Espanya el 
mes de desembre, després d’assolir el Màster 
estatal de tennis.

El pes del voleibol en l’esport escolar

Sense desmerèixer cap d’aquests èxits espor-
tius “el que és important és que cada vegada 
hi hagi més dones practicant esport i que la 
distància amb el sexe masculí s’escurci”, ex-
plica Jordi Romea, cap del Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Granollers. 
Si ens atenem a les dades facilitades per la Se-
cretaria Tècnica del Consell Esportiu del Vallès 
oriental, del 873 esportistes de Granollers que 
participen en els Jocs Escolars el 55 % són nens 

Dels 873 
esportistes de 

Granollers que 
participen en els 
Jocs Escolars el 
55 % són nens i 

el 45 % nenes
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Per primera vegada l’equip sènior femení 
del Balonmano Granollers jugarà a la màxima 
categoria estatal

i el 45 % nenes. En aquesta estadística femeni-
na hi influeix el fet que els equips de l’IES Carles 
Vallbona, l’Escola Pia i l’Escola Municipal de 
Treball de voleibol estan integrats majoritària-
ment per noies.

Bàsquet i natació sedueixen les noies

Tot i no disposar de dades concretes de Grano-
llers, la distància entre els dos sexes s’eixampla 
si ens referim a l’esport federat, sobretot per 
l’aclaparador pes del futbol, on les dones a 
penes hi són presents. 
En canvi, per exemple, el Club Bàsquet Gra-
nollers compta amb dotze equips masculins i 
onze de femenins, “una excepció en el món del 
bàsquet”, manifesta el directiu Agustí Borràs, 
entitat que va començar el 1932 precisament de 
la mà d’un equip femení. 
Pel que fa a la natació, el Club Natació Grano-
llers presenta aquesta temporada xifres gairebé 
paritàries: 61 noies i 56 nois.
Respecte a l’handbol, el Club Balonmano 
Granollers té aquesta temporada 22 equips 
masculins per 11 de femenins, des de sèniors 
fins a prebenjamins. Tot i que el club capta 
jugadors i jugadores d’edat escolar a través del 
Torneig Coaliment, on aquest any s’han format 
97 equips mixtos, i les trobades de minihandbol, 
també amb presència femenina, el cert és que 
els equips masculins són majoria.
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Les dones, creixent en l’atletisme

El Club Atlètic Granollers que, tot i crear-se 
l’any 1932 no va tenir secció femenina fins als 
anys setanta, ha anat creixent considerablement 
en nombre de dones practicants “sobretot a les 
categories prebenjamines fins a cadets, de sis 
a setze anys”, explica Joan Villuendas, vicepre-
sident del club. Actualment, les dones en són el 
39 %. Si ens fixem en el total d’atletes de Gra-
nollers que van córrer la última Mitja Marató de 
Granollers, 1.280, 257 eren dones, poc més del 
20 %, d’aquestes només un 10 % federades. 
Tot i tractar-se de modalitats amb gran exi-
gència física, també mental, les dones del Club 
Triatló Granollers són el 19 % i el seu paper 
és creixent: el 2013 van quedar primeres en el 
rànquing català que combina totes les moda-
litats (duatló cros, duatló de carretera, triatlò i 
aquatló). 
Totes aquestes dades, una petita mostra dins 
les moltes disciplines esportives que es poden 
practicar a Granollers, revelen que els resultats 
responen a la bona feina de formació i promoció 
per part dels clubs i associacions esportives i 
que l’esport es va feminitzant gradualment.

Les dones guanyen terreny 
en l’esport federat en disciplines 
com el bàsquet, la natació i l’atletisme

Les noies del Club Petanca Granollers destaquen pels seus bons 
resultats. A la dreta, Laura Pous després d’aconseguir per tercera 
vegada el títol de campiona d’Espanya. A sota, Meritxell Mas, Laia 
Pons i Cristina Salvador, que van guanyar vuit medalles de plata al 
Mundial de Natació de Barcelona



Aquest juny comencen les obres de remodelació 
d’un tram del passeig de la Muntanya

Acaben de començar les obres de remodelació 
del passeig de la Muntanya, entre la plaça de 
la font Verda i el carrer de francesc Ribas. 
El projecte preveu la renovació dels serveis 
existents i la millora de l’espai públic, fent-
lo més accessible, a través de l’ampliació de 
les voreres i la modificació dels pendents del 
carrer. En concret, en el tram comprès entre la 
plaça de la font Verda i el carrer dels Pintors 
Vergós, l’ampliació de la vorera serà de 40 cm 
a cada costat i a partir d’aquest punt de 80 cm, 
només en la vorera est fins al carrer de fran-
cesc Ribas. Aquesta ampliació de les voreres 
comporta la reducció de la calçada per a la cir-
culació dels vehicles. Per afavorir la seguretat, 
la visibilitat i l’accessibilitat dels vianants, es 
faran orelleres a les voreres on hi hagi cruïlles 
amb altres carrers i es reforçarà l’enllumenat 
en els passos de vianants.
El carrer es repavimentarà en funció dels 
diferents usos. També s’aprofitarà l’obra per 
reordenar les zones d’aparcament en filera i de 
càrrega i descàrrega.
L’enllumenat públic serà substituït per fanals 
amb làmpades led de baix consum. A més es 
soterraran algunes línies aèries elèctriques, 
es substituiran canonades obsoletes d’aigua 
potable i es renovarà un tram de 60 metres del 
clavegueram. També s’aprofitarà la reforma 
per incloure-hi una xarxa nova de telecomuni-
cacions per estendre la fibra òptica en un futur. 
A més, es plantaran tres tipus d’arbres de 
diferents espècies, per crear color i variació en 
el paisatge, que es regaran amb una nova xarxa 

de reg automàtic. Bancs, cadires i papereres 
completaran la renovació.
Es preveu que les obres estiguin enllestides a 
finals del mes de setembre.

Avancen les obres la vorera del carrer 
Llevant i del carrer de Lluís Companys

Aquest mes de juny es preveu que finalitzin 
dues obres que van començar a l’abril: la 
nova vorera del carrer de Llevant i el tram del 
carrer de Lluís Companys, entre la ronda Sud i 
l’avinguda d’Europa.
En el carrer de Llevant s’està millorant l’acces-
sibilitat i la seguretat en un carrer molt transitat 
per vianants, per això s’estan construin unes 
orelleres en els passos de vianants que desem-
boquen als carrers de foment, Indústria, Josep 
Umbert i plaça de Serrat i Bonastre. També 
s’asfaltarà de nou el carrer i es renovarà l’arbrat 
i els serveis soterrats. Aquesta actuació s’inscriu 
en el Pla d’interven-ció integral del barri de Sant 
Miquel, que preveu un seguit d’actuacions tant 
d’urbanització i millora dels carrers i voreres, 
com de dinamització econòmica.
En el tram més industrial del carrer de Lluís 
Companys, entre la ronda Sud i l’avinguda 
d’Europa, s’estan fent noves les voreres on s’hi 
col·locaran columnes d’enllumenat i també 
s’asfaltarà de nou tot el vial. A més, es faran 
dos nous passos de vianants, un a cada extrem 
del carrer. Pel que fa al subsòl, es renovarà un 
tram d’uns 75 metres del col·lector de sane-
jament. També es plantaran nous arbres més 
adequats a l’entorn.

Mentre durin 
les obres del pg. 

de la Muntanya 
es mantindrà 

la circulació 
de vehicles en 
sentit sud; els 

carrers de Carles 
Ribas i Josep 

M. de Segarra, 
alternatives en 

sentit nord 
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A l’esquerra, la nova vorera 
del carrer de Llevant que 
facilitarà els desplaçaments 
a peu. A la dreta, el tram més 
industrial del carrer de Lluís 
Companys, també en obres
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ACTUALITAT

Convergència i Unió (CiU) ha estat el partit més 
votat a Granollers amb 4.897 vots obtinguts 
(23’84 %).  En segon lloc, s’ha situat Esquerra 
Republicana-Nova Esquerra-Catalunya Sí, amb 
4.324 vots (21’05 %). La tercera força ha estat el 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) amb 
3.273 vots (15’93 %), seguida d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-EUiA (ICV-EUiA) amb 2.016 vots 
(9,81 %), el Partit Popular (PP), amb 1.887 vots 
(9’19 %), i Ciutadans-Partido de la Ciutadania 
(C’s), amb 1.319 vots (6,42 %).
La participació ha estat del 49,46%. Un total de 
20.696 persones, d’un cens de 41.844 electors, 
han votat en els 29 col·legis electorals, amb 53 
meses constituïdes. Respecte a les darreres 
eleccions augmenta la participació en 9,32 punts. 
En les darreres eleccions al Parlament Europeu, 
celebrades el 7 de juny de 2009, la participació va 
arribar al 40,14 %, és a dir, van votar 16.181 de 
les 40.589 persones que formaven aleshores el 
cens electoral.

CiU
vots
4.897

23,84%

ERC-NECat
vots
4.324

21,05%

PSC
vots
3.273

15,93%

ICV-EUiA
vots
2.016

9,81%

PP
vots
1.887

9,19%

C’s
vots
1.319

6,42%

Podemos
vots
917

4,46%

Blancs
vots
340

1.66%

Altres
vots
1.567

7,64%

Convergència i Unió guanya les eleccions 
al Parlament Europeu a Granollers

Aquest mes es celebren les Jornades Culturals de la 
Gent Gran, del 9 al 15 de juny amb una vintena d’activitats 
culturals i lúdiques destinades a aquest col·lectiu. L’eix 
conductor d’aquesta edició és el paper de la gent gran en 
l’educació. Divendres 13 de juny, a les 11 h tindrà lloc una 
xerrada que versarà sobre l’acció educadora de la gent 
gran.
La programació, organitzada per l’Ajuntament de Grano-
llers i la Coordinadora de Gent Gran de Granollers, compta 
amb diverses activitats que es faran als equipaments mu-
nicipals i als espais públics. Alguns actes estan orientats 
a la salut i a l’esport com els tallers per activar la me-
mòria, xerrades, caminades o tai-txi. Tampoc hi falten els 
espectacles com l’obra de teatre Esperando la Carroza o 
Sorpresa Sorpresa, la trobada de corals o els clàssics com 
el lliurament de trofeus del campionat de petanca i la gran 
trobada de puntaires.
Per a més informació podeu consultar el programa de les 
Jornades Culturals a la web municipal www.granollers.cat.

L’acció educadora de la gent gran, centra les 
activitats de les 31es. Jornades de la Gent Gran
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El proper dissabte 7 de juny la plaça de Can 
Trullàs acollirà el primer mercat de Productes 
de Palou, que reunirà diversos productors aco-
llits a aquest distintiu que reconeix els aliments 
produïts a Palou.
L’oferta de Productes de Palou va augmentant 
de mica en mica, i en aquest mercat ja s’hi 
podran trobar ous de pagès, pèsols, carbassons, 
alls, pastanagues, raves, patates, cebes, ble-
des, cogombres, mongeta tendra, mongeta del 
ganxet, cireres, enciam, mel, cigrons i pollastres 
de pagès.
Aquest primer mercat és una iniciativa conjunta 
de la botiga l’Hort de Palou i l’Ajuntament de 
Granollers i s’emmarca dins l’estratègia munici-
pal de posar en valor el potencial de Palou com 
a espai productiu per al conjunt de la ciutat.
En el decurs del mercat, que començarà a les 
10 del matí i es mantindrà obert fins a les 14 
hores, també es distribuiran receptes incloses 
en un menú de primavera amb productes de 
Palou, elaborades per la Rectoria de Palou, un 
dels restaurants adherits a la marca.
D’altra banda, la Junta de Govern Local ha apro-
vat recentment atorgar tots els ajuts sol·licitats 
en el marc de la convocatòria de subvencions 
a la producció i comercialització de Productes 
de Palou, dins el Pla de xoc de 2013. L’import 
total concedit és de 18.458 € i el nombre de 
beneficiaris, cinc. Els ajuts serviran per pagar 
fins al 50 % de les despeses previstes, que 

tenen a veure amb l’adquisició de maquinària, 
instal·lacions per a la producció i processat de 
producte, els sistemes de reg i l’etiquetatge de 
producte.

Dissabte 7 de juny, primer mercat 
de Productes de Palou

El mercat, a 
iniciativa de 

l’Hort de Palou 
i l’Ajuntament, 
tindrà lloc a la 

plaça de Can 
Trullàs

En aplicació del nou conveni de TransGran (Trans-
ports públics de la conurbació de Granollers), signat 
pels ajuntaments de Granollers, Canovelles, les 
franqueses i la Roca del Vallès amb la Generalitat de 
Catalunya, l’ATM i l’empresa Sagalés, s’allarguen mi-
tja hora els horaris de servei a la nit dels autobusos 
de les línies 1, 21, 22 i una hora el servei de la línia 
3. Així, la línia 1 acabarà el servei a les 22.10 h; la 
21, a les 22.35 h, la 22, a les 22.38 h i la línia 3, a les 
22.30 h. També es modifica la numeració de les línies 
pròpies de Canovelles, les franqueses i la Roca, que 
s’incorporen a la numeració de l’antic bus urbà de 
Granollers. La nova denominació de les línies de la 
conurbació és:

S’amplia el servei d’autobusos entre 30 minuts i una hora, en horari nocturn

L1 Can Gili - Hospital - La Torreta (tots els dies)
L21 Can Bassa - Can Mònic (laborables)
L22 Can Bassa - Bellavista (laborables)
L20 Can Bassa - Can Mònic - Bellavista (dissab-

tes, diumenges i festius)
L3 Plaça Europa - Estació de frança (labora-

bles)
L4 Granollers Estacions - Canovelles Urbanit-

zacions - Polígon Can Castells - Hospital 
(laborables)

L5 Granollers Estacions - Hospital - La Roca - 
La Roca Village (tots els dies)

L6 Corró d’Avall - Hospital - Granollers Centre 
(laborables)
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Escola d’Adults

 Pública i gratuïta

Matrícula per al curs 2014-2015 

Preinscripció: del 23 al 30 de juny, de dilluns a divendres

de 15 a 20 hores al Centre Vallès C/ Veneçuela, 86. Granollers

Cal portar 1 foto de carnet, fotocòpia del DNI 

i de la targeta sanitària. 

Matrícula: del 2 al 8 de setembre 

Més informació: www.cfavalles.org - tel. 93 849 98 88

Inscriu-te als cursos de
la Xarxa de Centres Cívics!

Del 2 al 20 de juny de 2014
Per internet:

www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions
o bé personalment en qualsevol dels

centres cívics de Granollers

Més informació:
www.granollers.cat/centrescivics

JUNY
JULIOL
2014

Ja ens post seguir a
Facebook

@centrescivicsgranollers

APTE 
PER A 

TOTHOM

PER A 
RUNNERS

Granollers, 28 de juny de 2014
Sortides: 5 km: 21.30 h / 10 km: 21.35 h / Pistes d’atletisme
Arribada: piscina municipal descoberta

2 recorreguts:  · 5 km, circuit urbà apte per a tothom
  · 10 km, recomanat per a runners
Més informació i inscripcions a www.cursadelestorxes.cat

Gaudiràs del plaer de córrer per Granollers de nit.
No te la perdis! I en acabar, bany nocturn a la piscina.
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A la planta baixa de l’Ajuntament de Granollers 
es pot visitar l’exposició “Dijous, mercat”, un 
recull de fotografies sobre el mercat ambulant 
de la ciutat. fins al 14 d’agost, aquesta nova 
exposició d’imatges antigues dels fons de l’Arxiu 
Municipal de Granollers mostra 14 fotos que i 
il·lustren com era el mercat a les acaballes del 
s. XIX i fins als anys trenta, abans de la Guerra 
Civil. En concret són fotografies dels fons Tomàs 
Torrabadella i Joan font, de la Col·lecció Josep 
Garrell, amb imatges de Joan Guàrdia i Pau 
fort, i de la Col·lecció Ajuntament de Granollers, 
bàsicament, postals, algunes fetes per Lucien 
Roisin.
Com és habitual, l’exposició es complementarà 
amb les imatges que la ciutadania pugui aportar 
sobre el tema de la mostra. Aquestes fotos es 
poden veure a la pantalla instal·lada a l’inici de 
l’exposició. Només cal donar-les o deixar-les 
per reproduir a l’Arxiu Municipal de Granollers 
(arxiu@ajuntament.granollers.cat, telèfons 93 
842 67 37 i 93 842 67 62).
Aquesta és la setena mostra de fotografies de 
l’Arxiu Municipal de Granollers, una activitat 
iniciada l’any 2012. Des d’aleshores, s’hi han 
pogut veure, al mateix espai, aquestes exposi-

“Dijous, mercat”, nova exposició a l’Ajuntament

cions de fotos antigues: “Granollers. La nevada 
de 1962”, “Gegants i capgrossos a Granollers”, 
“Granollers 1931-1938”, “Els inicis del futbol a 
Granollers”, “Places amb història” i “L’antiga 
estació i el tren”.

La documentació antiga vinculada a oficis pot complementar el pa-
trimoni que custodien les institucions. Com en altres temàtiques, de-
terminats documents i imatges de la història privada de cada família 
esdevenen interessants testimonis de la vida quotidiana de la societat 
i de la història d’una ciutat o d’un país. En aquest sentit, adquirei-
xen valor col·lectiu si es dipositen en equipaments culturals com els 
arxius, on, a més de conservar-los de manera adequada, se’n facilita 
la consulta pública. És el cas de l’Arxiu Municipal de Granollers, que 
contínuament incorpora cessions i donacions de particulars, entitats, 
col·lectius i empreses; documentació diversa que custodia, conserva i 
posa a disposició de la ciutadania. 
Així doncs, les persones que tinguin fotos, cartes o altres documents 
d’oficis antics, d’èpoques anteriors o que s’hagin transformat al 
llarg dels anys, els poden incorporar a l’Arxiu Municipal de dilluns a 
divendres, d’11 a 14.30 hores o bé, dimecres, de 16 a 18.30 hores. Els 
documents de la ciutadania que s’incorporin a aquesta col·lecció es 
podran veure al web de Memòria Digital de Catalunya. 
L’Arxiu participa, d’aquesta manera, al projecte fem memòria, desti-
nat a recollir, conservar i difondre la memòria familiar de Catalunya.

L’Arxiu Municipal de Granollers recull 
fotos i documents d’oficis antics 

Commemoració del Dia 
Internacional dels Arxius 
Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, 
al mes de juny hi haurà jornada de portes 
obertes a l’Arxiu Municipal de Granollers (c. 
de Sant Josep, 7) i a l’Arxiu Comarcal del Vo 
(c. de l’olivar, 10). En concret, el dilluns 9 de 
juny, d’11 a 14 hores, i el dimarts 10 de juny, 
d’11 a 13 hores i de 16 a 18.30 hores, es po-
drà descobrir l’Arxiu Municipal, que també 
oferirà una exposició de documents sobre 
el mercat de Granollers; i els dies 9, 10 i 11 
de juny, de 9 a 14 hores, es podrà conèixer 
l’Arxiu Comarcal, que també exhibirà docu-
ments antics. A més, el dia 10 de juny, a les 
17 h, l’Arxiu Municipal acollirà la trobada 
d’aquest mes corresponent a Les tertúlies 
de l’Arxiu. Aquesta tertúlia, sobre “El mercat 
a Granollers”, comptarà amb Josep oliva 
Malla, paradista del mercat a la Porxada 
dels anys 40 als 70. Com sempre, l’activitat 
serà oberta a tothom.

Mercat a la plaça de la Porxada, 
ca. 1910. Autor desconegut / 
Arxiu Municipal de Granollers
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Quatre anys després de la inauguració de l’Escola 
Bressol Congost, situada a la carretera de Cal-
des, 52, el centre educatiu ha celebrat una festa 
de bateig de l’escola. A partir d’ara porta per nom 
Giravoltes, que és com s’anomena el ball més 
emblemàtic que dansen els gegants de Grano-
llers el dijous de festa Major quan ballen i se’ls 
posa el mocador blanc i blau. La música de Gira-
voltes, composada pel mestre Martí Ventura, es 
va estrenar durant l’Ascensió de 1988, coincidint 
amb el 20è. aniversari de l’Esteve i la Plàcida, els 
gegants grans de la ciutat. El ball de Giravoltes 
identifica la tasca que es desenvolupa al centre: 
l’aprenentatge mitjançant el joc, la diversió, les 
rutines i el treball en equip. 
Aquesta és l’escola bressol municipal més nova 
de la ciutat amb quatre aules i tres patis, dos 
dels quals amb sorral, una sala polivalent, una 
cuina i altres espais que ocupen actualment 62 
nens i nenes, i 8 educadores. Granollers disposa 
de tres escoles bressol municipals: Giravoltes, El 
Teler i Tortuga, que enguany ofertaven 149 places 
vacants per el curs 2014/2015. Encara és possible 
fer sol·licitud pel curs vinent, ja que en aquests 
moments a les escoles Giravoltes i Tortuga 
s’ofereixen places per a infants de 0 a 2 anys.

Bateig de l’Escola Bressol Giravoltes
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Com cada any, per la revetlla de Sant Joan, les 
entitats organitzen diverses fogueres populars 
per celebrar el solstici d’estiu. Enguany la nit del 
23 de juny se’n faran als barris de Can Bassa (c. 
Esteve Terrades), font Verda (pl. de la Llacuna) i 
Parc firal. 
Convé tenir presents alguns consells per tal que 
la festa resulti segura per a tots els participants. 
És per això que les fogueres hauran de tenir, sem-
pre, la corresponent autorització municipal i com-
plir un seguit de requisits (distància respecte dels 
edificis, els cotxes i les línies elèctriques; solars 
prèviament desbrossats, etc). Igualment caldrà 
anar amb cura amb el material que es crema, que 
sobretot haurà de ser de fusta i evitar el paper, 
plàstic, teixit... Igualment, és important tenir a 
prop algun mitjà per apagar el foc i assegurar-se 
que en acabar queda ben extingit. 
Pel que fa als espais propers a les fogueres, els 

Revetlla de Sant Joan: fogueres populars i consells de seguretat

veïns hauran de procurar tenir finestres 
i balcons tancats, per evitar l’entrada de 
guspires. També caldrà plegar els tendals i 
recollir la roba estesa. Les fogueres han de 
permetre el pas de vehicles d’emergència i 
si fa vent, convé deixar la foguera per un al-
tre any, per evitar riscos. Un altre producte 
típic d’aquesta nit, els petards, convé mani-
pular-los amb precaució: no us els guardeu 
a les butxaques i llegiu les instruccions de 
cada article, que caldrà comprar en establi-
ments autoritzats. A l’hora d’encendre els 
petards, és important no subjectar-los amb 
les mans, fer servir metxes o similars, i no 
acostar-se’ls a la cara o al cos. Vigileu tam-
bé que no hi hagi líquids inflamables a prop. 
Tampoc se’n poden llençar a menys de 500 
m de zones boscoses ni on hi hagi aglome-
racions de persones. 
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Des del mes de gener, l’Ajuntament de Gra-
nollers impulsa un projecte transversal en 
què participen diversos serveis municipals i 
una quinzena de col·lectius amb l’objectiu de 
potenciar l’espai públic com a lloc de trobada i 
convivència, de cultura i creació. 
El projecte es diu “Alesplaces!” i ha estat selec-
cionat per la fundació Jaume Bofill i la Univer-
sitat oberta de Catalunya - UoC en una convo-
catòria que promou la innovació educativa. 
L’embrió d’”Alesplaces!” sorgeix l’any 2012 
des de Serveis Socials. A l’edició d’enguany, 
organitzada pels serveis de Serveis Socials, 
Cultura, Educació, Igualtat, obres i Projectes, i 
Xarxa de Centres Cívics, hi han participat quinze 
col·lectius i centres educatius (xarxa de centres 
oberts, Institut Celestí Bellera, Escola Municipal 
del Treball, grups dels programes educatius 
PQPI i UEC, Assoc. fotogràfica Jaume oller, Bi-
blioteques de Granollers, Esplai Guai! de Palou, 

Activitats familiars a l’espai públic per potenciar 
les places com a lloc de trobada i convivència

Colònies Sant Esteve, Roca Umbert, AV de Can 
Bassa i de Can Mònic...), amb més de 250 per-
sones implicades, que han estat treballant per 
dissenyar una programació d’activitats adreça-
da, sobretot, als infants i les famílies. 
El projecte també inclou el treball amb alumnes 
del batxillerat artístic de l’Institut Celestí Be-
llera, que han ideat una instal·lació interactiva 
que recorrerà diferents espai públics perquè els 
nens hi juguin. 
La peça s’ha batejat amb el nom El cub i ha 
estat fabricada a les instal·lacions de Roca 
Umbert. 
La programació ludicoeducativa s’allargarà 
durant el mes de juny i inicis de juliol, sem-
pre, a diferents places de la ciutat (més info, 
wp.granollers.cat/alesplaces).
“Alesplaces!” és un projecte que té el suport 
de la Diputació de Barcelona i del Laboratori 
d’Educació Social de la UoC.

Participants al projecte 
“Alesplaces!”: alumnes de 
l’INS Celestí Bellera, profes-
sors, tècnics i representants 
municipals
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Divendres 6 de juny
Racons de ciència
17.30 h Plaça de la Llibertat

Divendres 6 de juny
Pintada del sistema solar
17.30 h Carrer de la Mare de 
Déu de Montserrat 

Dissabte 7 de juny
Esplaia’t
16.30 h Plaça de la Llibertat

Divendres 13 de juny
M’agrada jugar a les places
18.30 h Plaça de la Porxada
Recorregut: sortida des de 
cada centre obert

Dissabte 14 de juny
La gran oca
18 h Plaça de Joan oliver

Dijous 26 de juny
Retratats
18.30 h Plaça de Sant Miquel
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3
9 a 14 h. Curs de 15 h. Empreses
Ets un bon tècnic i has de vendre? 
Et donem les eines*
Eines per compaginar les tasques tècniques 
amb les comercials

4
9 a 14 h. Sessió. Empresa 
i emprenedoria
Com posar els preus als meus productes 
i/o serveis
I com aquesta decisió afecta a la viabilitat de 
la idea de negoci

5
9.30 a 12 h. Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament

6
9 a 14 h. Curs de 15 h. Empreses
Relacions Laborals i noves tecnologies*
Gestió Laboral: reclutament 2.0, LOPD i 
intercanvi d’informació amb l’administració

9
9.30 a 13.30 h. Sessió. Empresa 
i emprenedoria
La gestió eficaç del temps és molt 
rendible
Aprèn a gestionar diferent i prendre millors 
decisions

19 a 21.15 h. Jornada. Empresa 
i emprenedoria
Presentació de les jornades de networ-
king i formació EMC (Empresa = Millora 
x Créixer)
Intel·ligència Emocional per a Professionals 
d’Èxit
Organitza: Barcelona en Crecimiento

10
14 a 16.30 h. Jornada. Comerciants
Creació de Newsletters amb Mailchimp
Crea campanyes publicitàries amb el 
programa d’e-mail màrqueting més utilitzat

11
9 a 14 h. Sessió. Empresa 
i emprenedoria
Com fer l’estudi de mercat de la teva 
idea de negoci
Coneix indicadors necessaris per saber si un 
projecte empresarial pot ser viable

9.30 a 12.30 h. Taller. Emprenedoria
Programari Lliure i gestió empresarial 
(I): Eines TIC
Coneix el programari lliure i la gestió 
d’empresa (autònoms i emprenedoria)

9 a 13 h. Curs de 12 h. Empreses
Responsables de producció: gestiona 
el teu equip*
Aconseguir el màxim rendiment del grup 
humà i els recursos materials de l’empresa

12
09 a 12.30 h. Sessió. Empreses
Pro2 per a les empreses dels polígons 
industrials
Cerca d’oportunitats de col·laboració basada 
en la proximitat

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

18 a 21.15 h. Curs de 6 h. Empresa 
i emprenedoria
Crea el teu mapa de ruta
Orientació a objectius i resultats 
Organitza: Barcelona en Crecimiento

13
9 a 13 h. Taller. Emprenedoria
Fes emprenedoria sostenible, fent 
economia social i cooperativa
Incrementa les probabilitats d’èxit de la teva 
iniciativa emprenedora

16
9.30 a 13.30 h. Sessió. Empresa
Estratègies de comunicació on i off line
Com construir i aplicar el teu argumentari de 
vendes

14.30 a 16 h. Jornada. Comerciants
Jornada de reflexió pel comerç de 
proximitat 
Noves tendències i necessitats del comerç

17
9.30 a 13.30 h. Sessió. Empresa 
i emprenedoria
Co-crea amb el teu client i fidelitza’l. 
Involucra als teus clients per a la generació 
de nous productes i/o serveis

18
9 a 15 h. Curs. Empreses
Operacions triangulars*
Eines per evitar riscos comercials i maximitzar 
els beneficis de les operacions triangulars

9 a 15 h. Curs de 6 h. Empreses
Eines publicitàries a Internet*
Aplicació de les eines publicitàries dels grans 
d’Internet a la pime

19
9.30 a 12 h. Emprenedoria
Ajuts i tràmits per iniciar activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
possibilitats de finançament

26
18 a 21.15 h. Sessió. Empresa 
i emprenedoria
Reunions eficients
Com plantejar les reunions per aprofitar 
millor el temps i optimitzar els resultats
Organitza: Barcelona en Crecimiento

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

9 a 14 h. Curs. Empreses
Comptabilitat energètica*
Eines per aconseguir un millor control dels 
nostres costos per estalviar i ser més 
eficients

30
9.15 a 13 h. Jornada. Empresa 
i emprenedoria
Noves vies de finançament empresarial
Models de finançament col·lectiu

* Org.: Cambra de Comerç de Barcelona

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

Juny 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

DIUMENGE 1

10 h Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau
Caminada al bosc de la Pau 

D’11 h a 13 h Refugi pl. Maluquer 
i Salvador
Portes obertes. Activitat inclosa a Grano-
llers Vila Oberta a la Pau 2014

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original 
Una vida sencilla, d’Ann Hui 
Organitza: Cineclub de l’AC

DILLUNS 2

10 h Gra. Equipament Juvenil
Inici de les inscripcions obertes a les 
càpsules d’estiu
Més info, www.grajove.cat

DIMARTS 3

18.30 h Museu de Granollers
Conferències Aules Universitàries
AGEVO. “La salut en les diferents etapes 
de la dona”, amb M. Àngels Pascual, 
directora  I+D Institut Universitari Dexeus

DIMECRES 4

20 h Espai Llançadora
L’ABC del contact dansa 
Amb Rosa Ballarín
Més info, llancadora.wordpress.com

DIJOUS 5

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? 
Grup de descripció de correspondència 
Més info, tel. 93 842 67 37 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

19.30 h Llibreria La Gralla
Xerrada. “El magnesi i la salut”, 
a càrrec d’Ana M. Lajusticia

20 h Centre Cultural
Cicle Recordant... Cinema en VO 
El año pasado en Marienbad 
(Alain Resnais, 1961)

21.30 h Restaurant Can60
Concert. Marteen Swan Music

La Xarxa de Centre Cívics de Granollers té a punt una variada oferta 
d’activitats per al mes de juliol, organitzada per temàtiques: salut i 
creixement personal, expressió i creativitat, terra i fogons, tecnologia i 
recursos i un apartat també de propostes per a infants i joves. Cosmèti-
ca natural aftersun, Line Dance (balls en línia), massatge de cap a peus, 
escriptura de relats de viatge, improvisació amb la guitarra, taller de 
grappling, 1001 gaspatxos, orxata, gelats i batuts; cuina de barbacoa, el 
món de la bicicleta, bricolatge de supervivència, composició de música 
amb noves tecnologies... són algunes de les propostes lúdiques i forma-
tives per al temps de lleure. El nois i noies poden triar entre tastets de 
dansa, jocs amb aigua o jujitsu infantil.  El període d’inscripció és del 2 al 
20 de juny, de manera presencial o en línia: 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions 

Al mes de juny arriba un altre clàssic de la programació de centres 
cívics: el XVI Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela”, que enguany se ce-
lebra el diumenge 15 de juny. El punt de trobada serà la Porxada i l’hora, 
les 9 del matí. Com ja és habitual, hi haurà dues categories, infantil i 
adults, i en el moment de començar s’anunciarà el tema a fotografiar. 
Més info, www.granollers.cat/rallifotografic

 IIIJornades de Laboratoris de Lectura
“Camins lectors: el bagatge literari i cultural dels infants”

Divendres 4 i dissabte 5 de juliol de 2014
Biblioteca Roca Umbert

Més informació i inscripcions: http://wp.granollers.cat/lablletresimatges

Propostes per aprendre i passar-ho 
bé, a la Xarxa de Centres Cívics 
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DIVENDRES 6

17 h i 18 h Museu de Ciències Naturals
Dia del Medi Ambient. Projecció del film 
La selecció natural, en format full dome 
(360 graus). Cal fer reserva prèvia, 
tel. 93 861 39 95 (dues sessions)

17.30 h Plaça de la Llibertat
“Alesplaces!”. Projecte comunitari. 
Racons de ciència, per a nois i noies. 
Org.: Dept. Ciències EMT 

17.30 h C. Mare de Déu de Montserrat
“Alesplaces!”. Projecte comunitari. Pin-
tada del sistema solar. Per a nois i noies. 
Org.: Dept. Ciències EMT 

18 h Espai Tranquil de Barbany
Presentació del màster de la Fundació 
Àmbit. Dinàmica de grups, amb Xavier 
Guix, Núria Chiva i Núria Grasses

18 h Galeria Ilustrarium (c. del Sol, 47)
Activitat familiar a l’entorn de l’exposició 
“Drawing Stories”. L’art de la il·lustració 
contemporània. Reserva prèvia, tel. 93 846 
87 63

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Dallas Buyers 
Club, de Jean-Marc Vallée (2013) 
Organitza: Cineclub de l’AC

20 h Gra. Equipament Juvenil
Escenari obert. Actuacions de joves i 
grups de joves
Més info, www.grajove.cat

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. Rambla Llibertat. Funcions els 
dies 7, 8, 13, 14 i 15 de juny. Amb la parti-
cipació d’escoles de Granollers i comarca

21.30 h Plaça de l’Església
VI Caminada Nocturna Solidària 
Més info, www.aeg.cat
Organitza: AEG i Mans Unides

DISSABTE 7

11 h Espai Llançadora
Circ en família. Amb Pep Mogas
Més info: llancadora.wordpress.com

16.30 h Plaça de la Llibertat
“Alesplaces!”Projecte comunitari. 
“Esplaia’t”. Activitats per a nois i noies. 
Org.: Colònies Sant Esteve 

17 h i 18 h Museu de Ciències Naturals
Dia del Medi Ambient. Projecció del film 
La selecció natural, en format full dome 
(360 graus). Cal fer reserva prèvia, 
tel. 93 861 39 95 (dues sessions)

Dia del Medi 
Ambient a la Tela
El Museu de Ciències Naturals 
de Granollers commemora el 
Dia del Medi Ambient amb una 
projecció de  cinema immersiu: 
La selecció natural,  una pel·lícula 
que es projectarà en 360 graus 
(format full dome) els dies 6, 7 i 
8 de juny. El film acosta les idees 
evolucionistes  del jove Charles 
Darwin a través del seu viatge en 
el vaixell Beagle. 
La Tela celebra també aquest 
mes el Dia de les Papallones, 
amb una sortida per observar-
les a Marata, el 14 de juny. Serà 
una matinal, guiada pel biòleg 
i conservador del museu, Toni 
Arrizabalaga.
Més info, www.museugranollers-
ciencies.org

Torna el festival  
Musik N Viu 
El Servei de Joventut i les 
entitats Street Stylers, Jovent 
Ignorat, Blancs, Diables de 
Granollers, Escoltes, Colònies, 
Esplai Guai i ASGRAM organitzen 
una nova edició del festival Musik 
N Viu, que aquest any compleix 
deu anys. El festival tindrà un 
pròleg el dia 21 amb una propos-
ta familiar de tarda i un concert 
de vespre a la plaça de Perpinyà, 
i seguirà els caps de setmana 
27 i 28 de juny, i 4 i 5 de juliol 
amb actuacions d’una quinzena 
de formacions al Parc Firal de 
Granollers. Se Atormenta una 
Vecina, Alpheus Backed, Hause 
South Brothers i  La Troba Kung-
Fú són caps de cartell. Més info, 
www.musiknviu.cat 

El dia 20 de juny arrenca la programació d’estiu de 
Roca Umbert, Obert x Vacances 2014. La setena 
edició s’allargarà fins al dia 19 de juliol i oferirà 
concerts, dansa, cinema africà i poesia. Aquest 
mes, la programació inclou la Marató de Contes 
per a adults (per participar-hi, podeu escriure a: 
cultura@ajuntament.granollers.cat) i concerts amb 
David Rodríguez i Carles Ridao, el Duo MarcoPol i 
l’espectacle Tartana de la cia. Cíclicus.
D’altra banda, Roca Umbert proposa  cursos 
d’estiu dins de l’Aula d’Art i Pensament Contem-
porani, adreçats a formadors, artistes professio-
nals i públic en general.
Més info, http://auladartipensament.wordpress.com 

Roca Umbert,
Obert x Vacances
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18 h Plaça de la Porxada
Gran ballada de country 
Organitza: Tot Country Granollers 

18 h Sala Tarafa
Orquestrada. Orquestres de l’Escola de 
Música Amics de la Unió i de l’EMM de 
Llinars del Vallès

18 h Nau B1. Roca Umbert
Concert familiar amb Roleguita & 
Boquerón. Presentació del disc 
El xiflat de l’arbre

20 h Centre Cívic Can Gili
Concert de Los Berberechos 
Organitza: Bar La Masia

21 h Teatre de Ponent
Ponent Jove. Teatre. Dansa d’agost. 
Companyia Acte Quatre

22 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing. Amb Bigpotters

DIUMENGE 8

12 h i 13 h Museu de Ciències Naturals
Dia del Medi Ambient. Projecció del film 
La selecció natural, en format full dome 
(360 graus). Cal fer reserva prèvia, 
tel. 93 861 39 95 (dues sessions)

18 h Església de Sant Esteve
Cicle Pro Música Sacra. El rèquiem de M. 
Duruflé (Granollers, 31.05.1938. In Memo-
riam). Cor de Cambra ARSinNOVA, Vicenç 
Prunés (orgue), Pere Lluís Biosca 
(direcció).
Org.: Fundació Pro Música Sacra 
Col·labora.: Can Jonch

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Dallas Buyers 
Club, de Jean-Marc Vallée (2013) 

19 h Teatre de Ponent
Ponent Jove. Teatre. Dansa d’agost. 
Companyia Acte Quatre

DILLUNS 9

De 9 h a 14 h Arxiu Comarcal del VO
Setmana Internacional dels Arxius 
Jornada de portes obertes i mostra de 
documents antics

D’11 h a 14 h Arxiu Municipal de 
Granollers
Dia Internacional dels Arxius. Jornada de 
portes obertes. Exposició de documents 
sobre el mercat de Granollers

DIMARTS 10

De 9 h a 14 h Arxiu Comarcal del VO
Setmana Internacional dels Arxius. 
Jornada de portes obertes i mostra de 
documents antics

D’11 h a 13 h / de 16 h a 18.30 h  
Arxiu Municipal de Granollers
Dia Internacional dels Arxius. Jornada de 
portes obertes. Exposició de documents 
sobre el mercat de Granollers.

11 h Can Puntes (c. Santa Elisabet, 16) 
Ajuda’ns a identificar fotografies anti-
gues de Granollers. Grup de treball. Més 
info i inscripcions: tel. 93 842 67 3 
arxiu@ajuntament.granollers.cat 

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Dia Internacional dels Arxius. Les ter-
túlies de l’Arxiu: “El mercat a Granollers” 
Amb Josep Oliva Malla, paradista 

18.30 h Museu de Granollers
Conferències Aules Universitàries
AGEVO. “Passeig per la poesia catalana 
contemporània”, amb Núria Candela, 
llicenciat en art dramàtic

DIMECRES 11

De 9 h a 14 h Arxiu Comarcal del VO
Setmana Internacional dels Arxius. 
Jornada de portes obertes i mostra de 
documents antics

11 h Sala Tarafa
Inauguració  de les 31es. Jornades Cul-
turals de la Gent Gran. Presentació de la 
mostra de treballs manuals. 
Més info: www.granollers.cat

19.30 h Centre Cívic Palou
Inauguració de la Mostra de Treballs 
Artesanals 

DIJOUS 12

17 h Arxiu Municipal 
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Grup de descrip-
ció de correspondència. Més info, 
tel. 93 842 67 37

19 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada. “El compromís i la identitat 
col·lectiva. La necessitat de pertànyer al 
col·lectiu”, amb l’escriptor Andreu Martín 
i la psicòloga especialista en emocions 
Núria Vendrell
Org.: Fundació Antigues Caixes Catalanes 
i BBVA

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Vicenç Gual, 
la fortuna de ser, de Montserrat Ponsa
Organitza: Fundació Oncovallès

20 h Centre Cultural
Cicle Recordant... Cinema en VO
 Las margaritas (Vera Chytilová, 1966)

DIVENDRES 13

16.30 h Residència Can Mònic 
Festa per a la gent gran. Espectacle de 
pallassos, xocolatada i actuació 
del Rapsode del Vallès
Org.: AV Lledoner

 18.30 h Plaça de la Porxada
“Alesplaces!”. Projecte comunitari. 
“M’agrada jugar a les places” 
Activitat per a nois i noies  
Org.: Xarxa de Centres Oberts

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “La reconversió ecològica de 
Poblet: un repte que ens interpel·la”, 
amb Josep M. Mallarach (Assoc. Silene) 

19 h i 22 h Centre Cultural
Cicle Recordant...Cinema en VO. Sobran 
las palabras (Nicole Holofcener, 2013)

19.30 h Centre Cívic Nord
Il·lumina’t. Trobada mensual social i 
fotogràfica
Org.: Assoc. Fotogràfica Jaume Oller

19.30 h Museu de Granollers
Conferència: “Memòria, conciliació i pau”. 
Amb Federico Mayor Zaragoza, exdirector 
gral. Unesco; Jordi Palou, dir. Memorial 
Democràtic; Jordi Armadans, dir. FundiPau. 
Conducció: Montserrat Ponsa, periodista

21 h Teatre de Ponent
Ponent Jove. Teatre. Relats del cor de 
divendres nit, d’Oriol Veciana

DISSABTE 14

10.30 h Aparcament de Marata 
les Franqueses
Dia de les papallones. Sortida per obser-
var les papallones de Marata, guiada per 
Toni Arrizabalaga, biòleg 
Més info, 
www.museugranollersciencies.org
Inscripcions: www.granollers.cat/ovac

11 h Plaça Jaume I el Conqueridor
Mercadillo de barri . Org.: AV Lledoner

12 h Plaça Racó del Magraner 
(cant. Travessia Lledoner / Pizarro)
Festa galega. Dies 14 i 15 de juny 
Org.: AV Lledoner
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12 h Plaça de Maluquer i Salvador
Concert de cambres. Amb alumnes de 
l’Escola de Música Amics de la Unió

16.10 h, 17 h i 18 h  Museu de Ciències 
Naturals
Pel juny anem al planetari! Sessions 
familiars d’astronomia. Cal fer reserva 
prèvia, al tel. 93 861 39 95 

18 h Plaça de Joan Oliver – Can Bassa
“Alesplaces!”. Projecte comunitari. “La 
gran oca”. Joc per a nois i noies. Org.: 
Esplai Guai de Palou, UEC Jardineria 

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

21 h Teatre de Ponent
Ponent Jove. Teatre. Relats del cor de 
divendres nit, d’Oriol Veciana

22 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing. Amb Bigpotters

DIUMENGE 15

9 h Plaça de la Porxada
XVI Ral·li Fotogràfic “Granollers es 
revela”
Info i inscripcions: www.granollers.cat/
rallifotografic
Org.: Xarxa de CC i Assoc. Fotogràfica
J. Oller

9 h Plaça de Joan Oliver - Can Bassa 
Celebració de la Festa del Rocío. Reco-
rregut fins a les antigues escoles de Palou 
Org.: Hermandad Rociera de Can Bassa

11 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. “Granollers, més enllà 
de la via del ferrocarril” 
Cal reserva prèvia, tel. 93 842 68 40
museu@ajuntament.granollers.cat

19 h Centre Cultural
Cicle Recordant... Cinema en VO. Sobran 
las palabras (Nicole Holofcener, 2013)

19 h Teatre de Ponent
Ponent Jove. Teatre. El mercader de Venè-
cia. Cia. Catarsi Teatre

23 h Centre Cívic Nord
Revetlla de Sant Joan. Més info, 
al centre cívic 
Organitza: AV L’Hostal

DILLUNS 16

19 h Teatre Auditori de Granollers
El somni, de Bernat Metge. Lectura dra-
matitzada. Amb Joan Pera i Ferran Frauca 

19.30 h Centre Cívic Jaume Oller
Inauguració de la Mostra de Treballs 
Artesanals

DIMARTS 17

11 h Can Puntes (c. Santa Elisabet, 16) 
Ajuda’ns a identificar fotografies anti-
gues de Granollers. Grup de treball. Més 
info i inscripcions: tel. 93 842 67 37
arxiu@ajuntament.granollers.cat 

18.30 h Museu de Granollers
Conferències Aules Universitàries
AGEVO. “Història de la música en 21 flau-
tes”, amb Joan Izquierdo, prof. de flauta

19.30 h  Centre Cívic Can Bassa
Inauguració de la Mostra de Treballs 
Artesanals

DIMECRES 18

21 h Teatre de Ponent
Ponent Jove. Teatre. El metge a garrota-
des. Amb el grup de joves de la parròquia 
de Sant Esteve

DIJOUS 19

19.30 h Centre Cívic Nord
Inauguració de la Mostra de Treballs 
Artesanals 

20 h Centre Cultural
Cicle Recordant... Cinema en VO
Happiness (Todd Solondz, 1998)

21.30 h Restaurant Can60
Concert. La República del Son

DIVENDRES 20

17.15 h i 18 h Museu de Ciències Naturals
Pel juny anem al planetari! Sessions 
familiars d’astronomia. Cal fer reserva 
prèvia, al tel. 93 861 39 95 

18 h Roca Umbert. Terrassa
Obert x Vacances. Mostra musical dels 
tallers (infantils i d’adults) de timbal i 
gralla de la Troca

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “El procés del dol des del model 
integratiu-relacional”, amb Oriol Güell

18 h Nau B1. Roca Umbert
Concert I (és) Música. Eclipse

DISSABTE 21

Tot el dia Plaça de Joan Oliver 
Festes del barri de Can Bassa 
Dies 21, 22, 23 i 24 de juny 
Organitza: AV Can Bassa

De 10 h a 20.30 h Plaça de la Porxada
Les Golfes. Fira de roba i trastos vells 
Sorteig de parades: dia 16 de juny, 18 h, 
placeta Sala Tarafa
Organitza: AV Granollers Centre

16.10 h, 17 h i 18 h Museu de Ciències 
Naturals
Pel juny anem al planetari!  Sessions 
familiars d’astronomia. Cal fer reserva 
prèvia, al tel. 93 861 39 95 

17 h Centre Cívic Can Bassa
Festa de fi de curs de l’entitat Al Maghfi-
ra. Dins de les festes del barri 

18 h Plaça de Lluís Perpinyà
Musik N Viu 2014  Kids. La Tresca i la Ver-
desca. Concert familiar Org: Esplai Guai! 
de Palou, Agrupament Escolta i Colònies 
Sant Esteve, Servei de Joventut

19 h Sala Tarafa
Concert. Amb les corals Congost, La Lira 
(Montornès) i Granollers Gospel Choir de 
l’escola Combo. Directors: Marc i Marta 
Dosaiguas. Organitza: Coral Congost

21 h Roca Umbert. Bar 
Obert x Vacances
Concert amb Carles Ridao

21 h Teatre de Ponent
Ponent Jove. Teatre. Contes amb swing

21 h Plaça de Lluís Perpinyà
Off Musik N Viu 2014
Cuchillo de Palo / Made in China
Org: ASGRAM, Associació de Músics 
Granollerins, Servei de Joventut

22.30 h Centre Cívic Nord
Revetlla de Sant Joan
Més info, al centre cívic 
Organitza: AV L’Hostal

DIUMENGE 22

21 h Teatre de Ponent
Ponent Jove. Teatre. Contes amb swing

DILLUNS 23

19.30 h Plaça de la Porxada
Arribada de la Flama del Canigó
Actuacions de la coral El Poble que Canta 
i de l’Esbart Dansaire de Granollers 
Org.: Òmnium Cultural

22 h Centre Cívic Can Gili
Revetlla de Sant Joan. Org.: AV Can Gili

0 h Parc Firal
Revetlla de Sant Joan. Espectacle de foc, 
encesa de la foguera amb la Flama del 
Canigó i música amb: La Banda Biruji, La 
Raiz, Dj Melien. Org.: Diables de Granollers
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DIMARTS 24

Tarda Centre Cívic Palou
Festes de Sant Joan 
Organitza: AV Sant Julià de Palou

17 h Plaça de Joan Oliver 
XIX Trobada de Puntaires de Can Bassa 
Dins de les festes del barri 
Org.: Grup d’Afeccionades a les Puntes 
de Coixí de Can Bassa

DIJOUS 26

17.30 h Sala Tarafa
Lliurament del Premi de Poesia i Narra-
tiva Pepi Pagès “Conviure amb la malal-
tia”. Teatre amb el grup Mandala
Organitza: Fundació Oncovallès

18.30 h Plaça de Sant Miquel 
“Alesplaces”. Projecte comunitari. 
“Retratats!” Gimcana fotogràfica per a 
nois i noies. 
Org.: Assoc. Fotogràfica Jaume Oller 

20 h Roca Umbert. Terrassa 
Obert x Vacances. Concert-taller a la 
fresca. “Percu-cultures”. Ritmes de per-
cussió catalana i flamenca, Àfrica Negra, 
Amèrica... 

20.30 h Centre Cultural de Granollers
Cicle “Més enllà del repte de ser perso-
na, avui”. “La voluntat com a energia per 
al canvi”, amb Paolo Baiocchi
Org.: Gran Centre

22 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Obert x Vacances.  Projecció del film 
Nairobi half life (Kenya, 2012) 
Org: Amics de l’Àfrica

DIVENDRES 27

Tot el dia Barri de Can Gili 
Festes del barri de Can Gili
Dies 27, 28 i 29 de juny
Org.: AV Can Gili

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “La dinàmica del trauma acu-
mulatiu”, amb Oriol Güell

18 h Galeria Ilustrarium (c. del Sol, 47)
Activitat familiar a l’entorn de l’exposició 
“Drawing Stories. L’art de la il·lustració 
contemporània” 
Reserva prèvia, tel. 93 846 87 63

19 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Obert x Vacances. Tartana. Cia Cíclicus 
Cabaret, circ i música en directe

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Obert x Vacances. Marató de Contes 
per a adults. Més info, 
cultura@ajuntament.granollers.cat

21 h Plaça de Perpinyà
Ballada de sardanes amb motiu de la 
revetlla de Sant Pere 
Amb la Cobla Ciutat de Granollers
Org.: Agrupació Sardanista de Granollers

22 h Parc Firal
Musik N Viu 2014. Actuacions de: 
9son / Se Atormenta una Vecina / Nibröt 
Més info, www.musiknviu.cat
Org.: Blancs, Servei de Joventut

DISSABTE 28

Tot el dia Masia Tres Torres 
Festes del barri de les Tres Torres 
Dies 28, 29 i 30 de juny
Org.: AV Tres Torres

21 h Centre Cívic Nord
Sopar espectacle, amb la cia. Teatre 
Gregori Resina
Organitza: AV L’Hostal , Comissió PA

21 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Obert x Vacances. Duo Marcol Pol. Ball 
amb música tradicional, catalana i italia-
na. Degustació de productes mallorquins.
Org.: Passaltpas, Esbart Dansaire 
de Granollers, Ball de Bot 

22 h Parc Firal
Musik N Viu 2014. Actuacions d’Alpheus 
Backed by Blackstarliners / Rampalion  
Luv Messenger / Nine Mile Reggae Band
Org.: Diables de Granollers 
i Servei de Joventut

DIUMENGE 29

De 10 h a 14 h Museu de Ciències 
Naturals
Presentació del grup Granollers en 
transició.”Busquem junts solucions a la 
crisi energètica, ecològica i econòmica”

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

DILLUNS 30

De 19 h a 20.30 h Gra. Equipament Juvenil
Càpsula formativa. “Descobreix, aprèn i 
practica. Regne Unit”. Xerrada per prepa-
rar un viatge al Regne Unit 
Més info, www.grajove.cat

EXPOSICIONS

AB GALERIA D’ART
Josep Uclés 
i Pablo Picasso
36è aniversari 
de la galeria
Del 2 de juny 
al 25 de juliol

BIBLIOTECA 
CAN PEDRALS
“Missatges”
Marta Buil
Fotografia
Del 6 al 21 de juny
Inaug.: dia 6, a les 
19 h

BIBLIOTECA 
ROCA UMBERT
“El cor de la ciutat” 
Climent Martínez
Maqueta
Del 3 al 17 de juny
Inaug.: dia 3, a les 
19 h

ESPAI GRALLA
“Aurum nostrum 
non est aurum 
vulgui”
Magdalena Jiménez 
Pintura
Del 3 de juny al 5 de 
juliol
Inaug.: dia 3, a les 
20 h

GALERIA 
ILUSTRARIUM
Antiga Casa Matas
“Deawing stories”
Del 23 de maig 
al 25 de juliol

XARXA DE 
CENTRES CÍVICS
Mostres de treball 
artesanal 2014
Centre Cívic Palou
De l’11 al 24 de juny
Centre Cívic 
Jaume Oller
Del 16 al 27 de juny
Centre Cívic
Can Bassa
Del 17 al 27 de juny
Centre Cívic Nord
Del 19 al 30 de juny 

CONTINUEN...

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS 
“Dijous, mercat” 
Fotografies de l’Arxiu 
Municipal de 
Granollers 
Fins al 14 d’agost 

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

ESPAI D’ARTS
ROCA UMBERT
“L’metàfora com 
a resistència. 
Homenatge a Tecla 
Tepeka” 
 Exposició col·lectiva
Fins al 7 de juny

MUSEU DE 
CIÈNCIES NATURALS
“L’aigua per viure!”
Fins al 13 de juliol
“Descobreix 
els ratpenats”
Exposició permanent

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Cultures tribals”
Fotografies 
de Jordi Llorens
Fins al 29 de juny
“La vida de pagès. 
Estudi de la masia 
catalana”
Fins al 6 de juliol 
“Antoni Cumella. 
De la formulació a 
l’obra”
Fins a l’1 de juny
“Mirades i diàlegs 
Fons del Museu
de Granollers”
Exposició permanent 

RESTAURANT 
EL MIRALLET
“Collages” 
Montserrat Aguilar
Fins al 15 de juny
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Quins projectes del Pla estratègic s’estan 
abordant?
Una de les primeres propostes que vaig fer quan 
vaig entrar com a director del Pla estratègic (a 
principis de 2012), ja en una etapa profunda de 
crisi, era que podíem aprofitar la lògica anterior a 
la crisi però que no la podíem reproduir exac-
tament. No tenia sentit fer tots dotze projectes 
prioritaris que ens havíem plantejat executar. És 
per això que el Consell Directiu del Pla estratègic 
va votar tirar-ne endavant quatre.
Vam començar pel foment de la formació profes-
sional en relació a les empreses, amb la idea que 
les persones que es formen a Granollers tinguin 
oportunitats de col·locació laboral en els àmbits 
que han estudiat. Es va fer un encàrrec a una em-
presa especialitzada que va treballar conjuntament 
amb el Pla estratègic per fer una prova pilot en 
l’àmbit del motor. 

Per què aquest sector?
Perquè el sector del motor és important a Grano-
llers i també des del punt de vista de la formació 
professional. Es va fer una prova pilot en què es 
van contactar empreses petites, mitjanes i mul-
tinacionals amb centres de formació que tenien 
relació directament o indirectament amb el món 
del motor i es van veure les possibilitats d’un 
tipus de formació dual (que aposta per augmen-

 
Joan Bellavista es mou 
professionalment en l’àmbit de 
la tecnologia, la innovació i la 
ciència, des de la gerència de la 
Xarxa Catalana de Parcs Científics i 
Tecnològics i també com a professor 
de la Universitat de Barcelona. Aquest 
economista i sociòleg granollerí és 
també l’impulsor del II Pla estratègic 
de Granollers en un moment escàs 
de recursos, fet que l’ha obligat a 
prioritzar quatre projectes. A falta 
de finançament, el Pla avança 
amb interessants propostes on les 
persones i la comunitat adquireixen 
molt protagonisme.

tar la col·laboració entre els centres de formació 
professional i les empreses, en el procés formatiu 
dels alumnes). 
El Circuit de Barcelona-Catalunya és una raó po-
tent del perquè hi ha d’haver persones que puguin 
està formades en el sector del motor, sobretot si 
hi ha un pla director del Circuit que pugui acabar 
captant inversions d’aquest tipus. 

De quina manera es traduirà a Granollers?
Es traduirà en què en els centres de formació pro-
fessional de Granollers es donaran noves oportu-
nitats, una oferta diferent. Però va més enllà, el fet 
que s’hagi generat tota una nova relació entre em-
preses i centres de formació, també implica que es 
puguin fer contractacions que es produeixin pel 
fet d’haver establert relacions. Aquest projecte té 
també altres valors afegits: per exemple, prestigiar 
la formació professional, que és un deute històric. 
Malgrat que la gent de la FP s’està col·locant més 
que la gent de la universitat, la percepció (negati-
va) de la FP ha canviat poquíssim o gens. 

També s’està treballant un projecte de 
voluntariat.
Ens preguntàvem com cobrir les noves necessi-
tats de la societat donada la situació de crisi, si 
estem parlant diàriament de retallades. No només 
en el si d’una comissió si no també en el munt 

Joan Bellavista
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“Hi ha un 
potencial de gent 

disposada a fer 
de voluntària 

però que no ha 
acabat trucant a 
cap porta, per la 

raó que sigui”
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“El Circuit és una raó potent del perquè hi ha 
d’haver persones formades en el sector del motor, 

sobretot si el Pla director pot captar inversions”

d’entrevistes que he fet amb persones de diferents 
perfils de Granollers, el projecte del voluntariat 
semblava el resum del que era possibilista, interes-
sant i que era el moment adequat per fer-lo.
Vam analitzar altres projectes de voluntariat pro-
pers a Granollers i també models internacionals 
de Noruega, Dinamarca, que vam presentar al 
Consell Directiu del Pla. Vam arribar a la conclusió 
que el que havíem de fer com a Pla estratègic era 
ser facilitador del projecte i també demanàvem a 
l’Ajuntament que en fos. 
Vam detectar, a través de les entitats, que la pro-
pensió a fer voluntariat era creixent però d’una 
manera molt curiosa: hi ha un potencial de gent 
disposada a fer de voluntària però que no ha 
acabat trucant a cap porta, per la raó que sigui. 
Potser el que faltava era fer un paper de facilitador: 
tenir un espai, gent, fer tot un projecte que n’hem 
acabat dient Punt del Voluntariat.

En què consistirà aquest Punt del Voluntariat?
Es tracta de conscienciar, promoure, informar i 
connectar les persones interessades a fer volun-
tariat amb les entitats en un lloc, que serà Can 
Jonch. Perquè al final aquest és un projecte de les 
entitats.
Vam reunir setze entitats i pràcticament totes van 
formar una Taula del Voluntariat en què discutirem 
què hem de fer en aquest Punt del Voluntariat de 
cara al futur. Es tracta en el fons d’ajudar les per-
sones, buscar solucions, en l’àmbit social, cultural, 
esportiu. L’Ajuntament expressament no agafa un 
protagonisme, aquest fet és clau, si no que confia 
el tema a la societat civil.

També esteu debatent temes de salut.
De nou hem de buscar sistemes indirectes de 
millorar situacions a través de la societat civil. La 
idea és aconseguir que persones de Granollers 
s’impliquin a formar-se per fer la transmissió de 
conceptes bàsics de salut a la resta de la població. 
És un tema interessantíssim que té un potencial 
social extraordinari. 
Si al final les persones tenen una millor educa-
ció en salut faran una cosa que és absolutament 
racional i freda: utilitzar els serveis de salut en 
el moment que realment els faci falta. Només en 
aquest sentit aquest projecte ja seria un èxit. 

Crear prescriptors 
de salut entre 

la població 
i promoure 

internacionalment 
Granollers, 

altres projectes 
prioritaris 

Què és el Pla de projecció exterior?
Aquesta és una idea que ve de la Diputació de 
Barcelona, que té a veure amb desenvolupar 
l’economia de Granollers d’una manera més in-
novadora. La Diputació està fomentant que ciutats 
mitjanes de Catalunya facin un pla de projecció 
exterior. Es tracta de que, amb els actius que hi 
ha a la ciutat, que ja són internacionals o ajuntant 
actius es pugui fer que Granollers sigui una marca 
internacional. Ara s’ha fet el diagnòstic que s’ha de 
traduir en propostes concretes. 
S’ha entrevistat una sèrie de persones de Gra-
nollers que tenen una actuació internacional: 
empreses exportadores, del món de l’esport, de la 
cultura, etc. 
Això lliga molt amb l’estratègia de la política 
europea de definir quines són les prioritats que 
s’estableixen com a innovadores d’un territori. I 
aquí hi haurà diners i si no estàs a la llista no hi 
haurà diners. Així que el projecte de projecció 
exterior agafa un doble valor quan saps que hi ha 
capacitat per finançar activitats que es definiran en 
unes àrees concretes. 
Al final nosaltres també hem de convèncer la 
Diputació de Barcelona que el nostre projecte és el 
bo d’entre tots els que fan. Hem d’intentar acon-
seguir posicionar-lo bé perquè ens ajudaran en el 
desenvolupament dels projectes.

Joan Bellavista ja havia par-
ticipat en l’elaboració del Pla 
estratègic, abans de ser-ne 
l’impulsor. Imatge de la Segona 
Conferència Estratègica, 2009
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Els grups municipals opinen
ICV-EUiAAturem 

el feixisme!

El 31 de maig ha fet 76 anys que, al 1938, 
cinc avions italians varen bombardejar 
Granollers. Un data infame que els grano-
llerins i les granollerines recordem cada 
any amb el cor encongit. La bogeria de la 
guerra va arribar al bell mig de la nostra 
ciutat, deixant almenys 224 morts i prop 
de 200 ferits.
Granollers i les persones que hi vivien van 
ser víctimes de l’abominació del feixisme 
colpista, encapçalat per Franco i els seus 
aliats Mussolini i Hitler, que varen preten-
dre acabar amb la llibertat i l’esperança 
d’una societat igualitària i justa que porta-
va la República.
Avui, malauradament, el feixisme rebrota 
amb força a Europa. A l’ombra de la crisi 
econòmica, nodrint-se de la desesperació 
i de les necessitats extremes de gran part 
de la ciutadania, alguns partits d’ultradreta 
obtenen resultats importants i ocupen un 
espai social i polític de rellevància.
El discurs feixista i racista, que es basa 
en l’enfrontament entre diferents sectors 
de la mateixa classe treballadora, està 
calant en països econòmicament ines-
tables com Grècia o Itàlia, però també a 
d’altres com França, Àustria o els països 
escandinaus. A Catalunya també existeixen 
alguns grupuscles feixistes, i cal ser ferms 
i contundents, exercint amb determina-
ció un cordó democràtic contra aquestes 
organitzacions que porten la intolerància 
com a bandera. No tolerarem els discursos 
xenòfobs ni les polítiques discriminatòries 
que representen aquests grups.
ICV-EUiA som i serem una organització 
antifeixista, democràtica i que lluita pels 
drets i les llibertats de totes les perso-
nes, vinguin d’on vinguin i tinguin 
les tendències sexuals o religioses que 
tinguin. El respecte per la pluralitat de 
la nostra societat és un valor positiu que 
ens enriqueix com a col·lectiu i que ens 
dóna força per tractar de seguir avançant 
conjuntament. 
Cal fer memòria de l’horror que va 
suposar el feixisme a Europa fa poc més 
de mig segle i no permetre que alguns 
vulguin fer-nos tornar a aquell passat tan 
fosc. 

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

AGGranollers, capital
de la creativitat

En temps de crisi, la creativitat adquireix 
una rellevància molt especial. La creativitat 
no ens costa diners, i ens permet innovar, 
créixer, millorar, ser atrevits.
Però ens hem tornat una mica avorrits 
i conformistes. Últimament, som in-
capaços de sortir al mapa, excepte pels 
mèrits dels nostres clubs esportius. I no 
podem evitar tenir la sensació que és així 
perquè sempre anem tard, perquè l’equip 
de govern no s’atreveix amb res. Falta un 
any per acabar l’actual legislatura, i la 
creativitat en la gestió pública no es veu 
per enlloc. 
L’alcalde Mayoral (PSC) acostuma a des-
criure Granollers com una ciutat dinàmi-
ca, competitiva i educadora. Però no parla 
mai de la importància de la creativitat.
I ser creatius no és tan complicat. Només 
cal donar valor a la gent. Més quan hi ha 
gent a la nostra ciutat que de forma desin-
teressada vol aportar les seves idees i expe-
riències. Gent experta, amb un alt coneixe-
ment. Perquè Granollers té un potencial 
i un actiu personal increïble. Hem de 
generar més sinergies amb la ciutadania, 
amb els experts en determinats temes que 
de forma desinteressada volen col·laborar 
en el desenvolupament de la ciutat. 
Des d’ERC-Acció Granollers no deixarem 
de dir que volem una ciutat menys grisa, 
amb més personalitat pròpia. I per aquest 
motiu necessitem ser més creatius. Però la 
creativitat demana saber escoltar, versa-
tilitat, pensament lateral, diversitat, i més 
punts de vista. I això només es pot assolir 
revolucionant la democràcia, i tornant a 
donar la paraula a la gent. Hem de cons-
truir una democràcia plena i participa-
tiva i passar d’una democràcia limitada 
a la democràcia de la gent. A ERC-Acció 
Granollers, ja hem fet els primers passos.
Cal que al 2015 Granollers esdevingui 
capital de la creativitat! Si vols saber 
com ho farem, vine a la meva presentació 
com alcaldable de Granollers el 6 de juny 
a les 19.30 h a la plaça de la Porxada. 
M’acompanyarà l’Oriol Junqueras, presi-
dent d’ERC. 

Pep Mur i Planas
Portaveu d’Acció Granollers
(ERC, RCat, Gi i JERC)
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Quina paradoxa! Malgrat la greu crisi econò-
mica, una minoria benestant a la qual res 
sembla afectar, ha acumulat més riquesa i ens 
trobem unes classes treballadores i mitjanes 
cada cop més empobrides, perquè no tenen 
feina o tenen por de perdre-la i, a més, han 
patit una devaluació de les rendes de treball 
(salaris) que han caigut a nivells de fa 10 anys 
i una retallada dels serveis públics essencials: 
sanitat, educació, pensions i serveis socials que 
no han fet més que accentuar la fractura social.
L’extraordinari augment de les desigualtats en 
gairebé tots els països del món s’està conver-
tint en un problema social, econòmic i polític 
de primer ordre.
Aquesta és una qüestió, l’explosió de les 
desigualtats, que, en d’altres països amb una 
renda elevada per càpita com la nostra, els par-
tits polítics, els intel·lectuals i la societat civil 
analitzen i debaten públicament. Un 21,9 % de 
la població de Catalunya es troba avui en els 
llindars de la pobresa o la pobresa en termes 
reals. Però, incomprensiblement, a Catalunya 
aquests debats necessaris no formen part de 
l’agenda pública.
La persistent crisi econòmica està creant un 
nombre dramàticament creixent de famílies en 
situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social 
que requereixen de mesures diverses. La res-
posta incomprensible dels governs conserva-
dors i liberals, d’Espanya, Catalunya i Europa és 
més austeritat i retallades de la despesa social.
L’Ajuntament de Granollers no comparteix 
aquestes receptes i, a més de mantenir en els 
seus pressupostos les partides de despesa social 
i d’inversions, ha tornat a aprovar un Pla de 
xoc contra la crisi i el risc d’exclusió social 
(serà el tercer) i s’hi destinarà un milió i mig 
d’euros. Es podrà contractar 130 persones 
durant 6 mesos en plans d’ocupació; s’ha 
previst també un pla específic perquè les em-
preses rebin subvencions per contractar joves i 
persones de més de 45 anys durant 9 mesos; i 
igualment hi ha un pla d’emprenedoria per a 
explotacions agràries.
Una societat que s’anomena culta com la 
nostra no pot permetre que en ple segle XXI 
els infants siguin els més vulnerables. Per això, 
aquest nou Pla de xoc preveu un augment dels 
ajuts de beques de menjador, d’escoles bressol 
i de beques d’esports. 
Els socialistes diem que res és inevitable. 
Seguim treballant pel dret a la dignitat que té 
a veure amb una distribució equilibrada dels 
recursos, per fer una societat amb més igualtat, 
per fer-la més justa i eficient, que passa també 
per tenir oportunitats i posar en l’agenda 
política i social de Catalunya el debat de les 
desigualtats.

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

Al Ple del mes d’abril, per sorpresa, el 
govern municipal va fer referència a la 
possibilitat de requalificar el terreny on ara 
hi ha l’estació de mercaderies perilloses de 
Granollers, per tal de finançar el projecte 
de cobriment de la via del tren. Va ser per 
sorpresa, però era matemàtic que aparegués. 
Som a un any de les eleccions municipals 
i des de 2007, el tema ha anat apareixent 
sistemàticament quan ens situem en pre-
campanya. Es ressusciten projectes que són 
al fons del calaix, cal fer bullir l’olla, encara 
que sigui fent volar coloms.
Estratègicament, a mitjà-llarg termini, cal 
cosir urbanísticament la ciutat de Granollers. 
Ara mateix, la via és un obstacle que fa nosa 
a l’hora de comunicar diferents parts de la 
ciutat i cal plantejar com el superem per 
relligar tota la trama urbana de la ciutat.
Però aquest projecte, important, mereix 
ser plantejat de manera rigorosa. I viable. 
Urbanísticament i econòmicament viable. 
Des de 2007, s’ha pensat cobrir la major 
part del cost de l’obra amb les plusvàlues 
(els beneficis de la venda) de la construcció 
de vivendes als terrenys contigus a la via. 
Aleshores des de CiU ja vam advertir del 
més que probable esclat de la bombolla 
immobiliària i de la caiguda del sector de la 
construcció. No cal que expliquem el que 
ha passat des de llavors.
Des d’aquell moment hem vist viatges de 
l’alcalde a Madrid (intensificats en època 
electoral), fotos amb governs amics del 
PSOE i signatura de convenis per iniciar una 
obra que, com tots sabem, no s’ha començat 
perquè no es pot finançar de la manera que 
s’ha plantejat. I ara ens proposen requalificar 
tots els terrenys de l’actual estació de mer-
caderies (de la qual encara s’ha d’acordar el 
trasllat), perquè amb la venda dels terrenys 
plantejats inicialment no en tindríem prou.
Tot plegat, un projecte que pot millorar-se 
molt urbanísticament parlant, que no és 
viable des del punt de vista econòmic, en 
el qual seguim insistint malgrat conèixer 
aquests fets, amb l’agreujant de fer veure 
que no som conscients de la situació actual 
del mercat immobiliari. I a un any de les 
eleccions municipals. El dia de la marmota 
del govern municipal, la constatació d’un 
projecte absolutament esgotat. 

Àlex Sastre Prieto
Grup Municipal CiU

D’un temps ençà, són diversos els Ajunta-
ments que s’han oblidat de complir la llei 
i que, sobrepassant les seves competèn-
cies, han declarat el seu municipi territori 
català lliure. 
Per sort, la llibertat la tenim des de fa 35 
anys, moment en què va desaparèixer 
l’antic règim, i entre tots vam aconseguir 
viure en un país lliure i democràtic. Així, 
doncs, ens preguntem a quines llibertats 
es refereixen quan parlen de territori 
català lliure. 
És difícil entendre l’independentisme 
quan els països s’uneixen per ser més 
forts, més competitius.
Els partits que volen la segregació de 
Catalunya respecte d’Espanya estan equi-
vocats quan diuen que la gran majoria 
de la ciutadania vol la independència 
perquè aquests partits tenen la majoria al 
Parlament de Catalunya; que tinguin ma-
joria no vol dir que tots els seus votants 
vulguin la separació d’Espanya.
És més, cal recordar que dels 47 diputats 
catalans que hi ha al Congrés dels Dipu-
tats, 22 van votar a favor de la declaració 
de sobirania del Parlament de Catalunya i 
25 ho van fer en contra, així que si par-
lem de representació dels ciutadans en els 
diferents partits polítics, la majoria no vol 
la independència.
D’aquest fet es desprèn que les manifes-
tacions que s’han estat fent no tenen res 
a veure amb l’independentisme; més ben 
dit, que tenen a veure amb la crisi econò-
mica que estem patint; i això, algun partit 
ho ha utilitzat en benefici propi.
El partit que governa a la nostra ciutat ha 
declarat en diverses ocasions que està a 
favor de la consulta i que cedirà el cens 
d’habitants si la Generalitat li demana. 
Només volem recordar al nostre alcalde 
que per sobre de les lleis autonòmiques 
hi ha les lleis estatals; per tant, la seva 
actuació és d’una gran irresponsabilitat 
i de ben segur farà que molts votants 
s’ho pensin més d’un cop si li renoven la 
confiança.
Catalunya no pot quedar fora d’Espanya, 
perquè automàticament quedaria fora 
d’Europa.

fermí Gutiérrez Martínez
Portaveu Grup Municipal PPC 

PSCLluita contra
la desigualtat

No a la 
independència!

PP CiUCobriments 
al descobert




