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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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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 mu-
nicipal també trobareu 
tots els butlletins 
editats. 
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> Gerent del Club Balonmano 
Granollers des de 1985

> Llicenciat en direcció i 
administració d’empreses 
per ESADE i màster en gestió 
esportiva i dret esportiu 

> Promotor i gestor de la 
Granollers Cup, el torneig 
internacional d’handbol més 
important del sud d’Europa

> Va ser director esportiu i de 
relacions internacionals del 
Mundial d’Handbol de 2013

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 setembre de 1886 Granollers inaugu-
rava el carrer de Marià Maspons i Labrós, 
dedicat a aquest advocat i polític, que va 
ser diputat provincial i fill Predilecte de 
Granollers. feia poc més d’un any de 
la seva mort, esdevinguda als 45 anys. 
Maspons, partidari de la monarquia en-
carnada pel rei Alfons XII, va evolucionar 
ideològicament passant de ser conser-
vador a catalanista. Va formar part de la 
junta de l’Acadèmia de Jurisprudència i del 
Col·legi d’Advocats i també va ser president 
de la Societat de Tramvies de Barcelona i del 
Banco franco-Español.

EL CARRER DE MARIÀ MASPoNS I 
LABRÓS HoNoRA AQUEST ADVoCAT 
I PoLÍTIC GRANoLLERÍ DES DE 1886. 

A L’ESQUERRA, CAN ToRRABADELLA, 
1922. AUToR DESCoNEGUT / AMGr

FIRA DEL DISC
Divendres 5 i dissabte 6 de setembre
De 9 h a 21 h. Plaça de la Corona

12a FIRAESTOCS
Dissabte 6 de setembre
De 10 h a 13.30 h i de 17 h a 20.30 h
Illa de vianants

COL·LECTIU D’ARTESANS 
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 6 i 20 de setembre
Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA D’ARTESANS
Divendres 12  i 26 de setembre
De 8.30 h a 20.30 h
Plaça de la Porxada

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 13 de setembre
De 9 h a 21 h. C. d’ Anselm Clavé

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS 
PER LA QUALITAT DEL VO 
Dissabte 13 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Porxada

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS 
ELABORADORS DE CATALUNYA
Dissabte 27 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte  27 de setembre
De 9 h a 21 h. Plaça de la Porxada

QUANTIC GRANOLLERS. 
Fira de psicoteràpies, teràpies naturals i 
energètiques, i medecines complementàries  
Dies 27 i 28 de setembre
De 10 h a 14 h i de 15 h a 20 h 
Roca Umbert. Nau Dents de Serra

FIRA ABAC-GRA
Diumenge 28 de setembre
De 8 h a 15 h. Parc Firal

Música i llegat històric 
a les Jornades del Patrimoni
Els dies 27 i 28 de setembre se celebren les Jornades Europees del 
Patrimoni i un any més s’hi sumen el Museu de Granollers, el Museu 
de Ciències Naturals i Roca Umbert amb diverses activitats per donar 
a conèixer el llegat patrimonial de la ciutat. La Tela organitza un 
itinerari de geologia urbana per observar els fòssils de les nostres ro-
ques als carrers d’Alfons IV fins a la Porxada. De la seva banda, Roca 
Umbert proposa una visita nocturna dramatitzada a la Tèrmica, la 
instal·lació que produïa l’energia per fer anar les màquines de l’antiga 
fàbrica tèxtil. I el Museu de Granollers fa un itinerari comentat i musi-
cal que partirà de l’exposició commemorativa del Tricentenari, “Terra 
i Guerra. El Vallès 1705-1714”, i que recorrerà indrets relacionats 
amb els fets de 1714. En l’activitat hi participaran alumnes de l’Escola 
Municipal de Música – Conservatori Josep M. Ruera. 
Més info, a l’agenda i a www.granollers.cat 

128

Diada de la 
BICICLETA

El diumenge 21 de setembre 
se celebra una nova edició 
de la Diada de la Bicicleta. 
Tothom està convidat a agafar 
la bicicleta, i el casc, per fer un 
recorregut de 12 quilòmetres, 
el mateix de l’any passat, pels 
volts de la ciutat. La sortida 
es farà a dos quarts d’11 del 
matí a la plaça de la Corona. 
El circuit, que en algun tram 
presenta un cert desnivell, 
és adequat per a infants a 
partir de 8 anys i també més 
petits que vagin acompanyats. 
Per participar-hi, és 
imprescindible apuntar-se 
abans a: https://seuelectronica.
granollers.cat  
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REPORTATGE

A tres-cents anys de l’11 de Setembre de 1714

El Vallès va viure la Guerra de 
Successió des de 1705, però d’una 
forma més intensa i esgotadora 
a partir de 1711 quan el domini 
borbònic començava a ser un 
fet. El decantament generalitzat 
fou pel bàndol austriacista. El 30 
de gener de 1710 el rei Carles 
III feia estada a Granollers. Els 
exèrcits d’uns i altres van provocar 
l’endeutament dels pobles i la 
ruïna de moltes cases, a part dels 
morts pels enfrontaments. Amb el 
nou poder borbònic Granollers es 
convertia en una “Alcaldia Mayor” 
sota el control del corregidor.

El Vallès lloc estratègic i de pas

Per la situació entre la Plana de Vic i Barcelona 
i, alhora en la via de comunicació amb frança 
per Girona, el Vallès va ser considerat un lloc 
estratègic des del començament de la guerra. 
Per aquest motiu, el juliol de 1705 els vigatans, 
partidaris de l’arxiduc, ja s’havien situat al Con-
gost i el dia 29 es produïa l’enfrontament amb 
la derrota filipista en la que s’ha anomenat “ba-
talla del Congost”. Amb el domini austriacista 
consolidat, la sol·licitud de serveis, els allotja-
ments militars i el pas d’exèrcits van ser cons-
tants. Una de les conseqüències d’aquell trànsit 
eren els abusos d’uns i altres, el 13 de maig de 
1706 un escamot filipista calava foc a l’església 
de Sant Esteve de Parets i pocs dies després 
eren els pobles de la Baronia de Montbui que es 
queixaven dels excessos comesos pels soltats 
austriacistes.
A partir del gener de 1711, quan l’ofensiva 
borbònica ja era un fet després de caure Girona, 
la presència de soldats i de voluntaris a Sant 
Celoni i a Granollers augmentava. L’octubre de 
1712 passaven per Granollers mil cinc-cents 
homes als quals se’ls va haver de pagar bagat-
ges. Quan els aliats abandonaren la guerra i ja 
s’havia pres la decisió de la resistència, el Vallès 
esdevingué per a la Generalitat un territori 
significatiu per enfortir la seva posició, com 
s’intentava amb l’expedició del diputat Antoni 

Detall del plànol de La feuille. 
Amsterdam, 1706 amb el mapa a 
l’entorn de Barcelona i fortifica-
cions d’algunes localitats

Berenguer i el general Nebot a l’estiu de 1713. 
fins a l’agost de 1714 el coronel Ermengol Amill 
aixecava voluntaris a diferents pobles mentre 
els soldats borbònics els anaven encalçant fins 
a refugiar-se al Montseny. 

Austriacistes i filipistes

Tot i que, com és sabut, el decantament aus-
triacista no es manifestà de forma generalitza-
da, el cert és que al Vallès com a Catalunya el 
suport a l’arxiduc va ser un fet. Tampoc faltaven, 
però, raons per a aquell seguiment per part de 
tots els sectors socials. Entre els austriacistes 
vinculats al Vallès, encara que no hi residien 
habitualment, van sobresortir Pere de Torrelles i 
Sentmenat, senyor de la Roca, i Josep Galceran 
de Pinós i de Rocabertí. Pere de Torrelles tenia 
el càrrec de Protector del Braç Militar, que era 
el que representava a tota la noblesa catalana, i 
fou nomenat Governador de Catalunya el 1705, 
càrrec que va mantenir fins el final de la guerra. 
Pel que fa a la família de Josep Galceran de 
Pinós i Rocabertí disposava del casal dels 
Tagamanent a Granollers, que encara avui se’n 
conserva una part. Va ser també dels primers 
nobles partidaris de la causa austriacista i així 
es va mantenir fins l’11 de setembre de 1714 
quan acompanyava Rafael Casanova amb la 
bandera de Santa Eulàlia.

Acabada la 
Guerra de 
Successió 

desapareixien 
les institucions 

i la legalitat que 
s’havien anat 

configurant des 
del segle XIII
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Entre els austriacistes residents a Granollers 
destaquen els Perpinyà-Masferrer, que van rebre el 
reconeixement reial amb l’estada que va fer Carles III 
a Granollers el 30 de gener de 1710

Entre els austriacistes residents a Granollers 
els més sobresortints van ser els Perpinyà-
Masferrer, Anton Grat i el seu fill francesc. 
Ambdós van participar en la defensa de Bar-
celona contra les tropes borbòniques el 1706 i 
van rebre el reconeixement reial amb l’estada 
que va fer Carles III a Granollers el 30 de gener 
de 1710. francesc Perpinyà va formar part del 
darrer govern de la Generalitat a partir de juliol 
de 1713 i va participar activament en la defensa 
de Barcelona fins al mateix 11 de setembre de 
1714. 
Entre els filipistes del Vallès cal esmentar Pere 
de Planella i Dusay, baró de Granera i senyor 
de Castellcir. La seva fidelitat borbònica li fou 
reconeguda al ser nomenat regidor del primer 
Ajuntament de Barcelona el 1718. Entre els no 
privilegiats fou significativa l’actuació de Jaume 
Torres de Sant Quirze, que va participar en la 
defensa de Centelles contra les forces austria-
cistes així com en el setge final de Barcelona.

Carles III s’allotja a Granollers

Durant el mes de gener de 1710 l’arxiduc va fer 
un recorregut que el portà, entre altres llocs, a 
Girona, a Vic i va acabar a Granollers el dia 30. 
La vila va voler expressar el suport al monarca 
organitzant una lluïda rebuda reial, malgrat 
la penúria de recursos que patia, de manera 
que els diners esmerçats van haver de treure’s 
de l’administració del pallol (el subministra-
ment del blat) ja que no en disposava a la caixa 
corrent. Es van fer enramades, lluminàries al 
vespre, un espectacle de foc i es va preparar el 
casal Perpinyà per allotjar el rei i fer-hi un gran 
àpat, probablement un sopar. Aquesta acollida 
va ser reconeguda i recompensada per l’arxiduc 
amb la concessió del títol de noble als Perpin-
yà. De la casa que fou per un dia seu reial en 
resta encara una part de la seva estructura i en 
destaquen les finestres renaixentistes i la porta 
de la planta noble on es pot observar l’escut del 
Masferrer.

Per dret de conquesta

La repressió borbònica ja s’anava aplicant amb 
duresa abans de l’acabament de la guerra. Cal-
des de Montbui i Castellterçol van patir saque-
jos, cases cremades i nombroses execucions, 
però també n’hi va haver més puntualment en 
altres pobles. Després de l’11 de setembre i, 

Després de 
la guerra, el 

Vallès quedava 
inclòs dins del 

corregiment 
de Mataró i 

Granollers i es 
convertia en una 

Alcaldia Mayor 

explícitament amb el decret de Nova Planta de 
1716, era per dret de conquesta que s’imposava 
la nova legalitat política i s’aplicaven diferents 
mesures de caràcter repressiu. S’assegurava 
el control militar del territori, a Granollers s’hi 

establí una dotació de soldats els caps de la 
qual s’enfrontaren físicament amb els 

consellers per sentir-se “mal ate-
sos”. A partir de 1716 s’imposava 

el nou impost del Cadastre, 
basat en una enquesta sobre 
la riquesa personal de les 
poblacions que a Granollers 
s’ha conservat amb el títol de 

Respuestas a unas preguntas a 
las cuales deven satisfazer de Co-

mun y Particular del término y Villa 
de Granollers, obispado de Barcelona. 

L’impost, inicialment molt gravós, es sumava 
a tots els ja existents. El Vallès quedava inclòs 
dins del corregiment de Mataró i Granollers es 
convertia en una Alcaldia Mayor sota el control 
del corregidor i els regidors serien nomenats 
per l’Audiència. El castellà s’imposava a la do-
cumentació oficial. D’aquella manera desapa-
reixien les institucions i la legalitat que s’havien 
anat configurant des del segle XIII.

Jaume Dantí
Historiador

Casal dels Perpinyà-Masferrer a 
la pl, de la Porxada, 1878. Autor i 
fons Tomàs Torrabadella / AMGr.
A sota, medalla d’Anna 
d’Anglaterra, en commemoració 
de la victòria que acaba amb 
el setge francès de Barcelona 
el 1706
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ACTUALITAT

Els actes al voltant de la Diada s’inicien aquest 
any amb una ballada de sardanes a la plaça de 
la Porxada i amb una taula rodona el dia 9 de 
setembre, a les 7 de la tarda, a la sala de Plens 
de l’Ajuntament, sobre la celebració de l’onze de 
Setembre durant la transició i els primers anys de 
la democràcia recuperada amb la participació de 
Rafael Ballús, alcalde de Granollers entre 1979 i 
1986.

“De Macià a Tarradellas”, imatges 
dels anys 20 als 80

Després de la taula rodona s’inaugura, dimarts 
9 de setembre, a les 20 h l’exposició de la planta 
baixa de l’Ajuntament amb el títol “De Macià a Tar-
radellas”. Per a aquesta mostra, l’Arxiu Municipal 
ha seleccionat imatges dels anys 1922 a 1984, 
de l’activitat política, social i cultural de la ciutat. 
Destaquen fotografies d’un míting de francesc 
Macià a Granollers, l’any 1922; una concentració 
a la plaça de la Porxada, l’any 1931, amb motiu de 
la proclamació de la II República, una manifes-
tació per l’amnistia, l’any 1977, i un homenatge a 
Lluís Companys a la ciutat amb la presència del 
president de la Generalitat Josep Tarradellas, 
l’any 1984. A més, s’hi podran veure imatges, dels 
anys 1923 a 1978, vinculades a activitats socials i 
culturals i celebracions, com la Diada Nacional de 
Catalunya, la flama del Canigó, la Unió Liberal, 
ballades de sardanes, cant coral, actuacions 

Aquest setembre s’inicia la programació 
del Tricentenari a Granollers

castelleres i una campanya a favor de la llibertat 
d’expressió.
La vigília de la Diada comptarà, com sempre, 
amb el sopar de pa amb tomàquet a la plaça de la 
Porxada. En la celebració institucional de l’11 de 
Setembre es farà la tradicional ofrena floral per 
part d’institucions i entitats amb l’actuació conjun-
ta de les corals Cor femení, Coral Albada, Coral 
Art-9, Coral Congost, Coral Polifònica i Societat 
Coral Amics de la Unió. 

Amb l’obertura de l’exposició “Terra 
i guerra. El Vallès 1705-1714,” 
que produeix i acull el Museu de 
Granollers i que es podrà veure del 29 
d’agost al 23 de novembre, s’inicia la 
programació que Granollers dedicarà 
a rememorar els 300 anys dels fets 
de 1714 i el període que va cloure 
amb la instauració de la monarquia 
borbònica amb felip V com a nou rei 
d’Espanya. Es tracta d’actes diversos: 
institucionals, culturals, de reflexió 
històrica i festius promoguts per 
diferents entitats i per l’Ajuntament 
que s’allargaran fins al final del mes 
d’octubre.

L’activista Salvador Casanova, 
sota la Porxada, pintant una 
pancarta de l’Assemblea de 
Catalunya en el decurs dels 
actes de reivindicació per la 
llibertat d’expressió, 1978.

La reivindicació de l’Estatut 
d’Autonomia durant el 
Sant Jordi de 1977
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Diada Nacional de Catalunya
Granollers 2014

DISSAbTE 6 DE SETEMbRE
Plaça de la Porxada

 18.30 h Ballada de sardanes 
  amb la Cobla Lluïsos
  organitza: Agrupació Sardanista de Granollers

DIMARTS 9 DE SETEMbRE
Sala de Plens de l’Ajuntament

 19 h  Taula rodona: “L’11 de Setembre: 
  dels moviments socials a la nor-

malitat institucional 
  (1975-1980)”, amb Rafael Ballús, 

exalcalde de Granollers
  Tot seguit, visita inaugural 
  a l’exposició 
  “De Macià a Tarradellas”
  organitza: Ajuntament de Granollers 

DIMECRES 10 DE SETEMbRE
Plaça de la Porxada

Pa amb TomàqueT de la diada

 20.30 h Dansa amb l’Esbart Dansaire 
  de Granollers

 21.30 h Sopar popular (preu tiquet: 7 €)
  i ball tradicional
  organitza: Amics de l’11

DIjOUS 11 DE SETEMbRE
Plaça 11 de Setembre

 11 h Ofrena floral de les institucions 
i les entitats, amb les corals de 
Granollers

  organitza: Ajuntament de Granollers

Dissabte 13 de setembre el Teatre Auditori acollirà 
sardanes i havaneres amb la Coral Albada i Sol 
Ixent i l’orquestra de Cambra Sant Esteve, mentre 
que diumenge 14 de setembre destaca el concert 
en el Teatre Auditori “La música als estats i na-
cions de l’Europa de 1714” a càrrec, entre d’altres, 
del flautista granollerí Claudi Arimany. Una actua-
ció on tindrà una atenció especial el compositor 
català Joan Baptista Pla. que, en el segle XVIII, 
competia amb els més grans del moment. 
Els actes del mes de setembre sobre el Tricen-
tenari seguiran el dia 20, a les vuit del vespre, 
amb “L’art de la veu i de la poesia entorn de 1714” 
on, en el Museu de Granollers, el grup de Teatre 
Acte Quatre i el Cor Plèiade recitaran i cantaran 
poesies i peces musicals d’autors contemporanis 
que han escrit sobre el nostre país.
La programació del Tricentenari continuarà durant 
el mes d’octubre. Tota la informació es pot trobar 
a www.granollers.cat/tricentenari. 

Dues exposicions i propostes musicals 
en els primers actes del Tricentenari 
d’aquest setembre
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El Polígon Palou Nord disposa d’una 
important connexió de fibra òptica 

Les empreses situades al Polígon Palou Nord 
disposen d’una important connexió a la xarxa 
de fibra òptica que els permet millorar la 
productivitat i consolidar el paper del polígon 
amb una competitivitat major. La connexió a 

la xarxa de fibra òptica a les 110 empreses del 
Polígon Palou Nord ha estat una tasca costosa 
que s’ha portat a terme durant dos anys amb 
la bona entesa i col·laboració dels empresaris, 
l’Ajuntament, la companyia de telecomuni-
cacions oNo, l’Associació d’Empresaris del 
Polígon Palou Nord de Granollers i el suport 
de la UEI-Cerclem.
La velocitat de descàrrega d’arxius a 100 MB 
és un dels principals canvis i millores que 
aporta la connexió de fibra òptica que ha estat 
possible perquè el subsòl del polígon ja estava 
preparat per la implantació de la fibra òpti-
ca. L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, 
ha recordat les diverses fases per les quals 
ha passat el procés: la planificació i el pla-
nejament, després el diàleg amb els empre-
saris i per últim el lideratge de l’Associació  
d’Empresaris Polígon Palou Nord, que té com 
a objectiu desenvolupar accions de millora a 
aquesta zona industrial per potenciar la com-
petitivitat de les seves empreses.
L’alcalde ha manifestat la voluntat que “tota 
la ciutat estigui connectada amb fibra òptica. 
El proper polígon que es connectarà serà el 
Congost, a l’avinguda Sant Julià.”

8

El carrer de Lluís Companys, entre la ronda 
Sud i l’avinguda d’Europa, ha estrenat una 
nova imatge fruit de les obres que s’han fet 
per espai de dos mesos. 
Els treballs han consistit en la renovació del 
paviment de les voreres, nou asfalt, col·locació 
d’enllumenat, fins ara inexistent, i plantació 
d’arbrat més adequat. En el subsòl també 
s’ha renovat un tram del col·lector de saneja-
ment i s’ha col·locat un tritub per a telecomu-
nicacions..
Aquest tram del carrer de Lluís Companys 
tenia, abans de les obres, les voreres amb el 
paviment força deteriorat ja que en diverses 
zones les arrels dels arbres l’havien aixecat, 
igual que els guals d’entrada a les empreses 
que també es trobaven en mal estat.
Aquesta actuació ha estat finançada íntegra-
ment amb el pressupost d’inversions munici-
pals de 2013

El tram industrial del carrer de Lluís Companys estrena urbanització
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Amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat econò-
mica de la ciutat l’Ajuntament de Granollers 
ha convocat quatre línies d’ajut, en el marc del 
Pla de xoc 2014. Mesures que s’apliquen per 
donar resposta als efectes que la crisi econò-
mica està provocant en la creació d’ocupació i 
a l’activitat econòmica. Les quatre línies d’ajut 
són: contractació de persones per part de les 
empreses, subvenció per a la creació del propi 
lloc de treball (autònoms), per al finançament 
d’iniciatives empresarials, i suport a la producció 
i comercialització de productes de Palou. Per 
obtenir ajudes a la contractació es poden pre-
sentar empreses de Granollers, les franqueses, 
la Roca, Canovelles o Vilanova del Vallès, que 
contractin persones de Granollers, menors de 
30 i majors de 45 anys, durant un mínim de 9 
mesos, i amb posterioritat a aquesta convoca-
tòria L’import de la subvenció és de 3.871 € per 

La Xarxa C17, creada el novembre de 2013, 
s’amplia responent al compromís inicial 
d’integrar i sumar tots els municipis d’aquest 
territori que treballen conjuntament per posar 
en valor el patrimoni industrial, territorial i de 
coneixement. Aquest corredor viari i ferroviari 
constitueix un dels principals eixos de l’activitat 
productiva de Catalunya. Dels 15 municipis que 
formen part de la Xarxa C17, aquest estiu s’han 
incorporat una quinzena més. “L’objectiu és 

Convocades les subvencions per l’empresa, l’emprenedoria i l’ocupació
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La Xarxa C17 segueix creixent

anar ampliant i creixent perquè els municipis 
exercim de dinamitzadors econòmics del terri-
tori,” comenta l’alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral. 
Durant aquesta tardor la Xarxa C17 es torna 
a reunir, en aquesta ocasió a Puigcerdà, per 
concretar més projectes i accions distribuïts en 
quatre àmbits d’actuació: les infraestructures, 
la promoció industrial, la formació Professional 
i la promoció turística

Els representants de la Xarxa 
C17 que han assistit a la trobada 
a Can Muntanyola. Centre de 
Serveis a les Empreses, de 
Granollers 

cada contracte. Les ajudes a la creació del 
propi lloc de treball s’adrecen a persones de 
Granollers que hagin creat l’empresa a partir 
de l’1 de gener de 2014. La subvenció és de fins 
a 2.500 € per a cada persona emprenedora. Es 
poden finançar les despeses directament re-
lacionades amb l’inici de l’activitat econòmica. 
Les subvencions al finançament de les inicia-
tives empresarials s’adrecen a empreses de 
la ciutat que tinguin un pla d’empresa validat 
per Granollers Mercat. Es finança la despesa 
en concepte d’interessos que generi el prés-
tec que l’empresa tingui concertat prèviament 
amb alguna entitat financera. Una altra línia de 
subvenció és a la producció i/o comercialitza-
ció de productes de Palou, per tal de fomentar 
l’emprenedoria i la consolidació d’aquests 
projectes. L’import màxim de la subvenció és 
de fins a 5.000 € per cada projecte.

El termini per 
presentar les 

sol·licituds, en 
les diferents 

modalitats, és 
fins el 14 de 

novembre de 
2014
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Des d’aquest estiu els usuaris de la Biblio-
teca Can Pedrals poden fer-se directament 
el préstec dels seus documents a través del 
nou préstec d’autoservei situat al vestíbul 
de la biblioteca. D’aquesta manera l’usuari 
guanya autonomia i privacitat, mentre que 
estalvia temps. També gaudeix dels avan-
tatges directes que li aportarà el préstec 
d’autoservei: retorn de documents, renova-
cions, visualització de l’estat del seu comp-
te, impressió del rebut i recollida o préstec 
de documents reservats.
El servei utilitza la tecnologia RfID (Radio 
frequency Identification) que  transmet 
dades sense fils, a través d’ones de ràdio. 
Aquest sistema emmagatzema informació 
i la recupera mitjançant un receptor i un 
emissor (etiqueta). Les etiquetes RfID es 
llegeixen automàticament i així l’usuari pot 
fer el tràmit que més li convingui.
El préstec  d’autoservei permetrà als 
bibliotecaris i a les bibliotecàries dedicar 
més temps d’atenció en les demandes 
d’informació; ajudar a obtenir major in-
formació; oferir més i millor prescripció 
documental, especialment la recomanació 
literària;  donar una oferta de produc-
tes i activitats més amplia i personalitzar 
l’atenció en els casos en que l’usuari ho 
demani.
La Biblioteca de Can Pedrals és la quinzena 
de les més de dues-centes biblioteques que 
incorpora el nou préstec d’autoservei. A la 
tardor també s’implantarà aquest sistema a  
la Biblioteca Roca Umbert.

Préstec d’autoservei 
per als usuaris de la 
Biblioteca Can Pedrals

Formació en noves
tecnologies
reduïm l’escletxa digital Setembre 2014

Cursos acTIC 
per competències

• Comença!
• Navega!
• Internet 2.0
• Treballa amb documents de text
• Aprofita el full de càlcul
• Presentació de diapositivesac
• TIC nivell mitjà

Píndoles
• Treballa amb arxius comprimits o 
guardats al núvol
• Inicia’t als blogs
• Inicia’t en els tràmits en línia
• Escolta música per internet
• Gestiona la teva identitat digital
• Millora la presentació dels treballs 
de l’escola
• Acosta’t al català amb un clic*
• Recursos a internet per aprendre 
anglès*
• Treu profit del certificat digital 
IdCat*

Aula oberta
• Servei gratuït de suport a 
l’autoprenentatge de les TIC* 

inscripcions: a partir del 14 de setembre de 2014

www.granollers.cat/formaciotic

Organitza:

Preu públic per hora 2,50 €. Bonificació del 100% per a persones a l’atur 
o perceptores de pensions no contributives. Places limitades

*activitat gratuïta

Biblioteca

Roca Umbert

inscripcions i més informació a:
Biblioteca Roca Umbert

Carrer Enric Prat de la Riba, 77
Tel. 93 860 44 50

www.granollers.cat/formaciotic

CENTRE

CÍVIC NORD

inscripcions i més informació a:
Centre Cívic Nord
Carrer Lledoner, 6
Tel. 93 840 60 69

www.granollers.cat/formaciotic

 Col·labora:

Cursos acTIC per 
competències

• Comença!
• Navega!
• Internet 2.0
•Treballa documents de text
• Gestiona Imatges 

Píndoles
• Treballa amb arxius 
comprimits o guardats al núvol
• Inicia’t en les infografies
• Inicia’t en els tràmits en línia
• Escolta música per internet
• Gestiona la teva identitat 
digital
• Millora la presentació dels 
treballs de l’escola*
• Millora les teves imatges amb 
GIMP*
• Acosta’t al català amb un clic*
• Recursos a internet per 
aprendre anglès* 
• Treu profit del certificat digital 
IdCat*

Aula oberta
• Servei gratuït de suport a 
l’autoprenentatge de les TIC*
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El voluntariat educatiu s’adreça a totes les persones que volen defen-
sar, mantenir i millorar el potencial educatiu de la ciutat i aportar el seu 
granet de sorra col·laborant en activitats diverses des d’estudi assistit al 
suport informàtic.
El projecte voluntariat educatiu va començar el tercer trimestre del curs 
2012-13, impulsat pel Consell Escolar Municipal de Granollers, amb la 
participació de 55 voluntaris i voluntàries. El curs passat va ser el primer 
sencer que va comptar amb el suport, l’ajuda i la col·laboració d’un total 
de 128 persones a 21 centres educatius de la ciutat, des d’escoles bressol 
fins al Centre de formació d’Adults. Voluntaris i voluntàries que han 
dedicat una part del seu temps lliure a col·laborar amb les escoles i els 
instituts de la ciutat en benefici de l’educació dels infants i joves.
El projecte de voluntariat educatiu es repeteix aquest nou curs. Les per-
sones interessades es poden adreçar al Servei d’Educació o bé omplir la 
butlleta que trobareu a www.granollers.cat/educació

Acte de reconeixement 
als 128 voluntaris i 
voluntàries educatius

Apleguem esforços
Entre tots podem defensar l’educació dels nostres infants i joves

Tu també pots ser voluntari/ària educatiu/va!
Podràs participar en les activitats següents: 
Estudi assistit. Acompanyament a sortides i visites. Padrins de lectura. Suport a P-3 a l’inici de curs. Alfabetització 
digital. Voluntariat lingüístic. Atenció a alumnes nouvinguts. Ajut a la biblioteca escolar. Suport informàtic. Reno-
vació de llibres per als projectes de reutilització. Cooperació en el manteniment i moltes activitats més.

Voluntariat Educatiu

Per participar-hi podeu adreçar-vos al 
Servei d’Educació (C. Santa Elisabet, 16) o bé omplint 
la butlleta a la web municipal www.granollers.cat

Dilluns 22 de setembre, a les vuit del vespre 
i a la Sala francesc Tarafa (c. Corró, 47) 
tindrà lloc la presentació del Punt de Vo-
luntariat de Granollers. Es tracta d’un nou 
servei que vincularà persones interessades 
a fer voluntariat amb alguna entitat sense 
ànim de lucre de Granollers que desenvolupi 
projectes en aquest àmbit.
Aquesta proposta forma part del Pla es-
tratègic de Granollers i ha comptat amb la 
participació i el consens de diverses entitats 
que tenen el voluntariat integrat en el seu 
model d’organització.

El Punt del Voluntariat, a Can Jonch
L’oficina del Punt del Voluntariat, que co-
mençarà l’activitat el dia 23 de setembre, és 
a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau 
(c. del Rec, 19, tel. 93 842 68 34). En aquest 
espai s’informarà a la ciutadania que vulgui 
fer voluntariat; es gestionarà una borsa de 
voluntaris; s’informarà a les entitats que 
vulguin tenir voluntaris en els seus projec-
tes i es vincularan les persones voluntàries 
a les entitats; es programarà formació per 
al voluntariat i les entitats i s’impulsaran 
campanyes de foment i sensibilització. 
L’horari de l’oficina del Punt del Voluntariat 
serà els dimarts, d’11 h a 13 h, i dijous, de 
18 h a 20 h.

Es presenta el 
Punt del Voluntariat 
de Granollers
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A partir d’aquesta tardor s’implanta a Granollers un projecte que aporta 
qualitat a la ciutadania, concretament a les persones més grans de 75 
anys que viuen soles o acompanyades de persones més grans de 65 anys 
perquè puguin seguir amb la seva quotidianitat, amb la complicitat del seu 
entorn. 
L’objectiu principal del projecte Radars per a la gent gran es basa en 
enfortir les xarxes socials per donar resposta conjunta a les necessitats 
socials del territori. És un projecte preventiu i d’acció comunitària que 
promou el bon veïnatge i la col·laboració entre persones que viuen en un 
mateix barri, de manera que es fomenta el sentiment de comunitat. Aquest 
projecte funciona des de l’any 2008 a Barcelona i a Granollers es desenvo-
lupa a través de l’Ajuntament amb la col·laboració de Creu Roja.

Qui pot ser radar?

Actualment a la ciutat hi ha 4.912 persones majors de 75 anys, el que re-
presenta un 9 % de la població. Moltes persones han escollir continuar vi-
vint a casa seva, soles o acompanyades, per l’alt sentiment de pertinença a 
l’entorn. Qualsevol persona que vulgui pot ser radar: veïns, veïnes, comer-
ciants, persones voluntàries, entitats... L’objectiu és facilitar i ajudar que 
les persones grans puguin seguir vivint a casa seva, tot garantint el seu 
benestar. L’únic requisit és ser respectuós amb la privacitat de les perso-
nes. Ser radar no suposarà cap esforç, només cal estar atent a la dinàmica 
diària de les persones grans. Si es detecta un canvi en la seva rutina diària, 
en el comportament o en el seu aspecte, pot ser un indici que necessiten 
algun tipus d’ajuda. En aquest cas cal comunicar-ho a Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Granollers (93 842 66 65) o escriure un correu electrònic: 
radars@ajuntament.granollers.cat. De moment el programa es porta a 
terme al barri de Can Bassa i poc a poc s’estendrà per tota la ciutat. 
Radars és una mirada sensible i respectuosa a la gent gran.

El projecte Radars contribueix 
al benestar de les persones de 
més de 75 anys que viuen soles

Ens agrada menjar!, 
projecte per millorar la 
salut amb l’alimentació 
i l’activitat física

Granollers és una de les set ciutats eu-
ropees que participa en un projecte per 
millorar la salut a través de l’alimentació i 
l’activitat física que s’inicia aquest setem-
bre i es desenvoluparà al llarg d’un any. Els 
nens i les nenes, els joves, les dones ges-
tants i la gent gran són els grups en què es 
fixarà especialment aquesta campanya que 
porta per lema We love eating! (ens agrada 
menjar!).
El tret de sortida d’aquest projecte serà una 
festa que es farà a la plaça de la Porxada 
dimecres 17 de setembre, a la tarda, que 
comptarà, entre d’altres, amb la participació 
d’AGEVo, una taula de llevadores...
La Comunitat Europea patrocina aquest pro-
jecte, anomenat Healthy Diets Pilot Project, 
que inclou diverses activitats i sis recoma-
nacions molt bàsiques i importants: gaudir 
comprant menjar saludable; gaudir cuinant; 
gaudir menjant junts amb la família; gaudir 
bevent aigua; gaudir menjant una dieta amb 
fruita i vegetals, plena de color i gaudir fent 
exercici físic. 
Al llarg de l’any s’aniran fent diverses 
activitats, entre les quals tallers en esco-
les, conferències en el marc de l’Aula de la 
Salut, etc..
L’Ajuntament de Granollers, l’Hospital 
General de Granollers, l’Institut Català de la 
Salut, l’Agència de Salut Pública del Va-
llès oriental i el Servei d’Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva (ASSIR) del Vallès 
oriental formen part del grup promotor 
d’aquest projecte. 
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Durant catorze dies l’artista de Cardedeu, Aryz, 
ha pintat una paret mitgera del carrer de Roger 
de flor, 1, de més de 500 m2, que quedava 
exposada a la vista. El mural resultant és fruit 
d’una iniciativa municipal, que ha comptat amb 
el permís de la comunitat de veïns del bloc, i 
que ha possibilitat la integració d’aquesta paret 
en el paisatge urbà. 
“Príap i Demèter” és el nom de dues divinitats 
gregues que ha triat l’Aryz per a la seva pintura 

Un mural d’Aryz transforma una paret 
mitgera del carrer de Roger de Flor

mural, d’entre més de seixanta propostes. Els 
treballs de pintura s’han pogut seguir en un mi-
rador que l’Ajuntament va instal·lar en el carrer 
i també a través de l’etiqueta #aryzgranollers on 
ha tingut força seguiment a Instagram i a molts 
blocs d’arreu del món.
L’Ajuntament portarà a terme noves accions 
d’intervenció artística en l’espai públic. Així, es 
preveu instal·lar una escultura del granollerí 
Manel Batlle en algun indret de la ciutat. 

La festa Major de Blancs i Blaus acaba de 
celebrar la 31a edició. Des de l’any 1983 Gra-
nollers viu la festa amb dos colors. Una festa 
que ja forma part del patrimoni de la ciutat. 
Consolidat el model és moment de plantejar 
un procés de reflexió estratègica que perme-
ti marcar el rumb de les properes edicions. 
Es tracta de dibuixar un horitzó, i de fer-ho 
col·lectivament, de la mateixa manera que 
fem la festa Major de cada any. Amb el títol: 
fMBiB2025. I tu, com te la imagines? s’obre 
un procés participatiu que permet recollir les 
aportacions de moltes persones. Així doncs, 
des del mes d’octubre i fins al desembre 

FMBiB2025 I tu, com te la imagines?

dibuixem la festa Major de Blancs i Blaus de 
Granollers del futur i imaginem com volem 
que sigui d’aquí a 10 anys. Per participar 
només cal inscriure’s a la web www.fmbib2025.
cat. El procés de reflexió girarà a l’entorn de 
quatre taules de treball i debat  sobre diversos 
aspectes de la festa: el format, la gestió, la 
programació i la comunicació. L’objectiu és 
aconseguir promoure un debat ric, dinàmic 
i productiu per tal de crear un document de 
referència i  posar en valor la festa.
Digues la teva a #fmbib2025, a les xarxes 
socials: twitter: @fmbib2015 i al facebook: /
fmbib2025
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10
9.30 a 12.30 h. Sessió. Empresa 
i emprenedoria
Ajuts i tràmits per iniciar l’activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subven-
cions i possibilitats de finançament

15
9.30 a 13.30 h. Entrenament de 
40 h. Dones emprenedores
Pla d’entrenament 
per a l’emprenedoria 
Habilitats necessàries per iniciar 
una activitat empresarial amb èxit

16
9.30 a 12.30 h. Sessió. Empresa 
i emprenedoria
Com planificar la compra 
de publicitat a Internet
Treu-li rendiment al teu pressu-
post de publicitat a Internet

17
19 a 20.30 h. Jornada Empresa 
i emprenedoria
Ponència: “Instruments 
i metodologies per a la innovació 
disruptiva” a càrrec 
de Xavier Ferràs 
Presentació Màster en Administració i 
Direcció d’empreses (MBA). Les empreses 
granollerines disposen d’10 % de descompte
Organitza: Universitat Central  de Catalunya 
– Universitat de Vic

18
9.30 a 12.30 h. Sessió. Empresa 
i emprenedoria
Com fer un pla d’empresa
Quins apartats composen un pla 
de negoci

9.30 a 11.30 h. Sessió 
sensibilització. Emprenedoria
Sessió: Pensa en CO: Emprèn de 
forma col·lectiva
Identificar com l’economia social i 
cooperativa pot esdevenir una eina 
per emprendre i crear projectes 
empresarials

14 a 16 h. Curs de 4 hores. 
Comerciants
Recursos gratuïts a Internet: 
programaris de gestió d’estocs, 
caixa i TPV
Gestió el teu comerç de manera 
fàcil i eficaç

25
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

9.30 a 12.30 h. Sessió. Empresa 
i emprenedoria
Ajuts i tràmits per iniciar 
l’activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, 
subvencions i possibilitats 
de finançament

29
9 a 14 h. Sessió. Empreses 
i emprenedoria
Posiciona la teva web 
als cercadors
Es requereixen coneixements 
mínims sobre funcionament de 
cercadors a la web

14 a 16 h. Sessió inicial. Comerç
Com posar preus als meus 
productes i serveis
Solucions i propostes de millora 
per optimitzar el teu punt de venda

30
9 a 14 h. Sessió. Persones 
emprenedores
Mentre estàs a l’atur, treballa 
amb les idees
Experimenta la creativitat 
per millorar la teva vida laboral

9 a 15 h. Curs de 6 hores. 
Empreses 
Gestió de transport marítim 
de contenidors *
Processos i operatives del 
transport marítim en contenidors: 
reduir costos i negociar millor amb 
els proveïdors

*Activitat organitzada per la Cambra de 
comerç de Barcelona

Si voleu rebre informació de 
l’activitat empresarial de 
Granollers, podeu subscriure-us 
al butlletí de Granollers Mercat, a 
www.granollersmercat.cat

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

Setembre 2014

14

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

DIMECRES 3

21.30 h Restaurant El Mirallet 
Cicle “Miramecres”. Monday 8 p.m. 
Naima Ventura (piano), Toni Llobet 
(baix), Martin Díaz (saxo), Arnau Figue-
res (bateria) Gregori Hollis (trompeta), 
Paula Barranco (veu)

DIJOUS 4

19.15 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Terra i 
guerra. El Vallès 1705 – 1714”. Una 
producció del Museu de Granollers. 
Comissari: Jaume Dantí, historiador. 
Dins dels actes de commemoració del 
Tricentenari 

DIVENDRES 5

Tot el dia Centre Cívic Nord
Festes del barri de l’Hostal 
Del 5 a l’11 de setembre
Organitza: AV L’Hostal

Tot el dia Centre Cívic Nord
Inici de l’exposició de treballs manuals 
a l’aparador del centre cívic 
Del 5 a l’11 de setembre
Organitza: AV de l’Hostal - Comissió PA

20 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració de l’exposició “Orquídies 
de Catalunya”

A les 20.30 i les 22.30 h Roca Umbert 
Teatre.  La nit just abans dels boscos. 
Monòleg. L’obra es repetirà el dissabte 6 
de setembre, a les 20.30 i a les 22.30 h

DISSABTE 6

18.30 h Plaça de la Porxada
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Lluïsos. Dins dels actes del Tricentenari
Organitza: Agrupació Sardanista

De 22 h a 24 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing amb Bigpotters 
Repetició el dia 20 de setembre

Nous cursos als centres cívics
La Xarxa de Centres Cívics ja té a punt l’oferta de cursos i tallers  del 
nou curs. Posar-se en forma ballant, ioga sivananda o aprendre a prepa-
rar remeis naturals per a dolors quotidians, són algunes de les propos-
tes en l’àrea de salut i creixement personal. Un curs sobre escriptura, 
com llegir una partitura o com practicar el hand made (estampació 
manual i enquadernació amb scrapbook) són algunes idees de l’àrea 
d’expressió i creativitat. Perdre la por a la cuina, cuina japonesa, 1.001 
canelons i un nou cicle de “Tocats pel dolç”, són propostes de l’àrea de 
terra i fogons. I dins de tecnologia i recursos, trobem un curs per estal-
viar en el consum energètic domèstic o com treure profit de la màquina 
de cosir. Les inscripcions, entre el 8 i el 26 de setembre als centres 
cívics o a: www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions  

Rosario obre la temporada escènica
El dia 4 d’octubre s’enceta la temporada 2014-2015 d’Escena Gran, la 
cartellera escènica de Granollers, amb el concert de presentació del 
darrer disc de Rosario, una combinació inèdita de flamenc, rumba i soul, 
que es podrà escoltar al Teatre Auditori. Altres propostes destacades de 
la temporada, que es presentarà el dia 20 de setembre a la Porxada, són 
la dansa clàssica A + A d’Àngel Corella i Ara Malikian; els concerts de 
Love of Lesbian i Els Amics de les Arts; i el darrer espectacle de Tricicle, 
Bits. Les propostes locals tenen un pes específic en la cartellera, amb la 
presència de la cia. Quatre per Quatre, l’Orquestra de Cambra de Gra-
nollers amb Jordi Masó, els tradicionals Pastorets i el Cor Infantil Amics 
de la Unió. Més info, www.teatreauditoridegranollers.cat  
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DIUMENGE 7

19 h Sala Tarafa
Concert.  Piccoli Cantori di Torino i Cor 
Infantil Amics de la Unió 
Organitza: Amics de la Unió

DIMARTS 9

19 h Sala de Plens de l’ Ajuntament
Taula rodona.“L’11 de Setembre: dels 
moviments socials a la normalitat 
institucional (1975-1980)”, amb Rafael 
Ballús, alcalde Granollers entre 1979 i 
1986. Modera: Joan Garriga, historiador. 
En acabat, visita inaugural a l’exposició 
“De Macià a Tarradellas”. Fotografies 
dels fons de l’Arxiu Municipal de Grano-
llers. Dins dels actes del Tricentenari

DIMECRES 10

20.30 h Plaça de la Porxada
Pa amb tomàquet de la Diada. Dansa 
amb l’Esbart Dansaire de Granollers, 
sopar popular i ball tradicional 
Organitza: Amics de l’11

21 h La Troca. Roca Umbert
Castells. Assaig especial dels Xics de 
Granollers per la Diada
Organitza: Xics de Granollers

21.30 h Restaurant El Mirallet
Cicle “Miramecres”. Jazz & Co. Marc 
Maestro (piano), Xavier Fort (guitarra 
elèctrica) i Coqui Castells (bateria)

DIJOUS 11

11 h Plaça 11 de Setembre
Ofrena floral amb motiu de la Dia-
da de Catalunya. Amb la participació 
d’institucions i entitats, i l’actuació 
conjunta del Cor Femení, Coral Albada, 
Coral Art-9, Coral Congost, Coral Poli-
fònica i Societat Coral Amics de la Unió

DIVENDRES 12

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Espai de l’harmonia”,
a càrrec d’Òscar Gatius

DISSABTE 13

D’11 h a 13 h. Espai Llançadora
Circ en família. Més info,
http://llancadora.wordpress.com 

Gra: nous cursos
A partir del 2 de setembre s’obre 
el termini per apuntar-se a la 
programació del Gra per als 
mesos d’octubre a desembre. 
Per als nois i noies de 12 a 18 
anys, s’ofereixen tallers de dibuix 
manga, cant coral i màgia. I 
per als joves de 12 a 30, hi ha 
càpsules per conèixer el món 
del còmic (dibuix digital, fanzín, 
tires còmiques...) i una de quatre 
sessions independents per crear 
un còmic. Els aficionats a la 
cultura japonesa tenen l’opció 
d’aprendre’n la cuina, la tècnica 
de l’origami i la cal·ligrafia. 
Més info, www.grajove.cat

“Labor”, a 
l’Espai d’Arts
La mostra “Labor” enceta la 
temporada expositiva de l’Espai 
d’Arts de Roca Umbert, un 
projecte de fotografia de Jaume 
Parera que se centra en les per-
sones i el seu espai de treball, 
dins el context de l’antiga fàbrica 
tèxtil. S’inaugurarà el dia 25 de 
setembre i tindrà diverses activi-
tats paral·leles.
D’altra banda, Roca Umbert 
viurà una tardor molt teatral, 
amb diversos projectes en marxa 
d’impuls a la creació escènica.
Més info,www.rocaumbert.cat 

El blog de “Passa’m la recepta”
El grup de dones que des de fa anys participen a les trobades culinàries 
de Palou “Passa’m la recepta” han impulsat la creació d’un blog (passa-
recepta.blogspot.com) amb l’objectiu de compartir coneixement culinari. 
Ja s’hi han penjat una vintena de receptes, fruit de les trobades periòdi-
ques que el grup fa al centre cívic Palou, sota títols com ara la cuina de 
colors, els pollastres de Palou, els dolços de Nadal o els pastissos de 
fruita. En aquestes trobades, una persona del grup, de manera rotati-
va, s’encarrega de conduir l’activitat i de preparar el plat. Finalment, 
es fa un tast de la recepta i s’intercanvien trucs i secrets per cuinar-la. 
“Passa’m la recepta” va néixer l’any 2006  com a projecte de dinamitza-
ció culinària de la Xarxa de Centres Cívics.  

Integrants del grup “Passa’m la recepta”

Fotografia de l’exposició “Labor”
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21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de sardanes i havaneres.  Amb 
les corals Albada i Sol Ixent, i Orquestra 
de Cambra Sant Esteve. Direcció: Marc 
Tost. Amb motiu del 35 aniversari de les 
corals. Dins dels actes del Tricentenari

DIUMENGE 14
20 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. “La música als estats i nacions 
d’Europa del 1714”, amb Claudi Arimany 
(flauta); Glauco Bertagnin (violí); Eduard 
Sànchez (flauta); Simone Pagani (clave-
cí). Dins dels actes del Tricentenari 

DIMECRES 17
16.30 h Biblioteca Roca Umbert
La Penya dels Llibres. Club de lectura 
per a joves de 12 a 16 anys. Presenta-
ció de les lectures del curs a càrrec de 
Glòria Gorchs, bibliotecària. Inici de les 
inscripcions. Més info, a la biblioteca,
tel. 93 860 44 50

17 h Plaça de la Porxada
Festa de presentació del projecte 
europeu sobre alimentació saludable 
“Healthy Diets Pilot Project”. Activitats 
familiars i berenar saludable

17 h Biblioteca Can Pedrals
Inici de les inscripcions als clubs de 
lectura: Superlectors (per a nois i noies 
de 7 a 11 anys), Clàssics al dia i Llegir el 
teatre (adults). Més info, a la biblioteca, 
tel. 93 879 30 91 

17 h Biblioteca Roca Umbert
Inici de les inscripions als clubs de 
lectura: Superlectors (de 7 a 11 anys), 
Novel·la, Biographies and Conversation 
(xerrada i conversa en anglès) i Català 
fàcil (adults). Més info, a la biblioteca, 
tel. 93 860 44 50 

DIJOUS 18
19 h Biblioteca Roca Umbert
Presentació del club de lectura de 
novel·la. S’explicaran les lectures del 
curs. Dinamitza: Maite Roldán

DIVENDRES 19
18 h Espai Tranquil de Barbany
 Xerrada. “Prendre una decisió”, 
a càrrec de Gerard Porredon

T’agrada llegir i parlar de llibres? 
Apunta’t  als clubs de lectura de les Biblioteques de Granollers!

Si els vols conèixer, vine a les presentacions de setembre i octubre:

Dimecres 17, a les 16.30 h
Roca Umbert: Penya dels llibres
Dijous 18, a les 19 h
Roca Umbert: Club de novel·la
Dimecres 24, a les 18.30 h
Can Pedrals: Clàssics al dia
Divendres 26, a les 18 h
Roca Umbert: Superlectors

Dimarts 30, a les 19 h
Roca Umbert: Pràctica filosòfica
Dilluns 6 d’octubre, 18.30 h
Teatre Auditori: Llegir el teatre

Inici d’inscripcions:
A partir del 17 de setembre,
a la biblioteca corresponent

 · ArXIu COMArCAL VO
Fins al 30 de setembre: 
De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h 
Horari d’hivern: 
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
i de 15.30 h a 18 h
(divendres a la tarda, tancat)

 · ArXIu MuNICIPAL
Fins al 12 de setembre: 
De dilluns a divendres, d’11 h a 14.30 h
Horari d’hivern:
De dilluns a divendres, d’11 h a 14.30 h
i dimecres, de 16 h a 18.30 h 

 · BIBLIOTEquEs DE GrANOLLErs
Fins al 13 de setembre
 · rOCA uMBErT
De dilluns a divendres, de 9 h a 14.30 h 
 · CAN PEDrALs
De dilluns a divendres, de 15 h a 20.30 h

 · HOrArI D’HIVErN
 · CAN PEDrALs
De dimarts a dissabte, de 9.30 h a 14 h
De dilluns a divendres, de 15.30 h a 20 h
 · rOCA uMBErT
De dilluns a divendres, de 15 h a 20 h
Dimecres i divendres, de 10 h a 14 h
Dissabte, de 15.30 h a 20 h

 · CAN JONCH
De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h
Dimarts, dimecres i dijous, de 18 h a 20 h

 · GrA
De dimarts a divendres, de 9 h a 14 h i de 
dilluns a divendres, de 16.30 h a 20.30 h 
 · BAr DEL GrA 
De dilluns a divendres, de 8 h a 20.30 h 
Dissabte, de 16 h a 22 h 

 · L’ADOBErIA 
D’abril a octubre
Dissabte, de 18 h a 21 h
Diumenge, de 12 h a 14 h
De novembre a març
Dissabte, de 17.30 a 20.30 h
Diumenge, de 12 h a 14 h

EquIPAMENTs CuLTurALs
HOrArI DE sETEMBrE I D’HIVErN

 · MusEu DE GrANOLLErs
D’abril a octubre
De dimarts a diumenge, de 18 a 21 h
Diumenge, d’11 h a 14 h
De novembre a març
De dimarts a diumenge, de 17.30 h a 20.30 h
Diumenge, d’11 h a 14 h

 · MusEu DE CIèNCIEs NATurALs
De dimarts a dissabte i festius,
de 16 h a 19 h
Diumenge, d’11 h a 14 h

 · rOCA uMBErT. FàBrICA DE LEs ArTs 
 · BAr
De dilluns a dijous, de 8 h a 22.30 h
Divendres, de 8 h a 2 h 
Dissabte, de 9 h a 24 h
 · EsPAI D’ArTs
A partir del 25 de setembre:
De dimecres a dissabte, de 17.30 h a 20 h
 · LA TrOCA
Dimarts, dijous i divendres, de 17 h a 21 h
Tancat de l’1 al 7 de setembre

 · sALA CIuTAT DEL CENTrE CuLTurAL
Durant la temporada expositiva:
Divendres i dissabte, de 18 h a 20 h
Diumenge, de 12 h a 14 h

 · TEATrE AuDITOrI DE GrANOLLErs 
TAquILLEs
Venda d’entrades dels espectacles 
Escena Gran
Venda exclusiva abonaments: 8 i 9 de 
setembre, de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h
A partir del 10 de setembre: 
Dimecres, dijous i divendres, 
de 17.30 h a 20 h, i una hora i mitja 
abans de l’espectacle
Per internet: 
www.granollers.cat/escenagran

 · XArXA DE CENTrEs CíVICs
De dilluns a dijous, de 16 a 21 h 
Divendres, de 17 a 21 h 
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A les 19 h i les 22 h Centre Cultural de 
Granollers
Cinema en versió original. Nebraska, 
d’Alexander Payne (2013)
Organitza: Cineclub de l’AC

DISSABTE 20

A les 16 h, les 17 h i les 18 h 
Museu de Ciències Naturals
Pel setembre anem al planetari! 
“El gran riu de la nit”. Sessions 
familiars d’astronomia. 
Cal fer reserva prèvia, tel. 93 861 39 95

A partir de les 18 h Plaça de la Porxada
Presentació pública de la tempora-
da teatral 2014-2015 d’Escena Gran 
(Teatre Auditori de Granollers, Centre 
Cultural, Casa de Cultura Sant Francesc 
i Roca Umbert). Amb la participació de 
la Big Band de Granollers

18 h Plaça de la Porxada
Engrana’t.  Assaig obert dels Xics de 
Granollers

20 h Museu de Granollers
Activitat poeticomusical. “L’art de la 
veu i de la poesia entorn de 1714”. Acti-
vitat paral·lela a l’exposició “Terra i gue-
rra”. Amb el grup de teatre Acte Quatre 
i el Cor Plèiade. Dins del Tricentenari

Vespre Centre Cívic Can Gili
Nit flamenca 
Organitza: AV Can Gili
Més info, 
www.granollers.cat/centrescivics

DIUMENGE 21

10.30 h Plaça de la Corona
Diada de la Bicicleta. Recorregut pels 
voltants de Granollers. Inscripcions:  
https://seuelectronica.granollers.cat

18 h Església de Sant Esteve
Cicle de Música sacra. “Quatre mans 
en tres teclats” . Carme Godall 
i Guido Lotti, orgue a 4 mans 
Organitza: Fundació Pro Música Sacra 

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Nebraska, 
d’Alexander Payne (2013)
Organitza: Cineclub de l’AC

EXPOSICIONS

AB GALErIA D’ArT
Alberto Laporta “Mujeres”
Del 9 de setembre al 17 d’octubre

AJuNTAMENT DE GrANOLLErs
“De Macià a Tarradellas”
Fotografies de l’Arxiu Municipal 
Del 9 de setembre 
al 28 de novembre

BIBLIOTECA CAN PEDrALs
Exposició del llibre Constitutions 
y altres drets de Catalunya
Joan Pau Marti y Joseph Llopis, 
1704 
Del 8 al 20 de setembre

CAN JONCH
“Manuel Carrasco i Formiguera 
una vida per la llibertat” 
Del 15 de setembre al 3 d’octubre 

CENTrE CíVIC NOrD
Exposició de treballs manuals
Del 5 a l’11 de setembre
Org.: AV L’Hostal - Comissió PA

EsPAI D’ArTs DE rOCA uMBErT
“Labor”. Jaume Parera
Projecte de fotografia
Del 25 de setembre al 25 d’octubre
Inauguració: dia 25, a les 20 h

EsPAI TrANquIL DE BArBANY
“Personatges de Festa Major”
4a edició
Francesc Payàs
Fins al 16 de  setembre

MusEu DE CIèNCIEs NATurALs
“Orquídies de Catalunya”
Fotografies de Joaquim Reberté 
i Montserrat Guillamón
Del 29 d’agost al 26 d’octubre
Inauguració: dia 5, a les 20 h

MusEu DE GrANOLLErs
“Terra i guerra
El Vallès 1705-1714”
Del 4 de setembre 
al 16 de novembre
Inauguració: dia 4, a les 19.15 h 

CONTINuEN...

GALErIA ILusTrArIuM
Antiga Casa Matas
“Drawing stories”

MusEu DE CIèNCIEs NATurALs
“Papallones, tota una vida”
Fins al 26 d’octubre

“Descobreix els ratpenats”
Fins al 4 de gener de 2015

MusEu DE GrANOLLErs
“Mirades i diàlegs. Fons del 
Museu de Granollers”
Exposició permanent 

L’ADOBErIA
Projecció de l’audiovisual La 
pell. Un viatge per les adoberies 
històriques de Catalunya

Presentació de l’espectacle 
de la cia. TeatroDENTRO i 

el grup FORA’m

La caverna
Basada en el mite

de Plató

Representacions del 14 al 18 d’octubre,
a les 19 h, al Centre Penitenciari de Quatre Camins 

Si esteu interessats a assistir-hi, reserveu 
l’entrada de l’1 al 27 de setembre a:

contacto@transformas.es
Més info, www.transformas.es

L’entitat TransFORMAS treballa per a la transformació social des 
de les arts escèniques. Cada any presenta un espectacle creat 

amb els interns de Quatre Camins.
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DILLUNS 22

20 h Sala Tarafa
Presentació pública del Punt de Vo-
luntariat de Granollers. Conversa amb 
les entitats impulsores del projecte i 
Josep Marquès, membre del Consell 
de l’Associacionisme i el Voluntariat de 
Catalunya 

DILLUNS 23

20 h Centre Cultural
Dimarts singulars. Cinema en versió 
original. Gente en sitios, de Juan Caves-
tany (2012)
Organitza: Cineclub de l’AC

DIMECRES 24

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. Riures molt musicals!, 
a càrrec  de Montse Dulcet, mestra de 
música.  Per a famílies amb nadons 
de15 a 36 mesos. Cal inscripció prèvia, 
tel. 93 860 44 50

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Clàssics al dia. Pre-
sentació de les lectures a càrrec de 
Montserrat Lorente, professora de 
literatura. Més info, 93 879 30 91

DIJOUS 25

20 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Inauguració de l’exposició “Labor”. 
Projecte de fotografia de Jaume Parera 

DIVENDRES 26

A les 17.15 i les 18 h
Museu de Ciències Naturals
Pel setembre anem al planetari! 
“El gran riu de la nit”. Sessions fami-
liars d’astronomia 
Cal fer reserva prèvia, tel. 93 861 39 95

18 h Espai Tranquil de Barbany
Concert. Rafel Sala, guitarra

18 h Biblioteca Roca Umbert
superlectors. Presentació de les lec-
tures del curs del club de lectura per a 
infants de 7 a 11 anys

A les 19 h i les 22 h
Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Dins del 
cicle “Elles dirigeixen” 
Mis días felices, de Marion Vernoux 
(2012). La sessió de les 19 h estarà 
dinamitzada per Rosa M. Palencia, 
doctora en comunicació audiovisual i 
especialista en cinema de dones
Organitza: CIRD i Cineclub de l’AC

22 h Casino de Granollers
41è Cicle de Jazz al Casino 
Colina/Miralta/sambeat - CMS Trio 
Javier Colina (contrabaix), Marc Miralta 
(bateria), Perico Sambeat (saxo) 

DISSABTE 27

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. Riures molt musicals!, 
a càrrec de Montse Dulcet, mestra de 
música. Per a famílies amb nadons 
de15 a 36 mesos 
Cal inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91

11 h Museu de Ciències Naturals
Jornades Europees del Patrimoni 
Itinerari de ciutat. “Geologia urbana 
a Granollers”. Cal inscripció prèvia, 
https://seuelectronica.granollers.cat

A les 16 h, les 17 h i les 18 h
Museu de Ciències Naturals
Pel setembre anem al planetari! 
“El gran riu de la nit”. Sessions fami-
liars d’astronomia
Cal fer reserva prèvia, tel. 93 861 39 95

A les 18 h i a les 22 h
Plaça de la Porxada
Classe oberta d’iniciació al tango i a la 
milonga, i exhibició. 
Organitza: Granollers Tango

18 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
1a Trobada d’usuaris del Banc del 
Temps de Granollers. Acte obert a 
tothom interessat a intercanviar el seu 
temps. Més info, Facebook Banc del 
Temps de Granollers

21 h La Tèrmica. Roca Umbert
Jornades Europees del Patrimoni 
Visita nocturna dramatitzada a la Tèr-
mica. Després, sopar amb plats inspi-
rats en la Tèrmica 
Més info sopar: elsolles@gmail.com

23 h Nau B1. Roca Umbert
Festa En Fem 50. Celebració 
d’aniversari de la generació del 64
Més info, Facebook.festadelscinquanta 
esqui40@yahoo.com
vizu64@hotmail.com

DIUMENGE 28

9 h Carrer de Colom 
Miniolímpics, 2a edició
Festa del barri de Sant Miquel
Org.: Associació Gent del Barri Sant 
Miquel

Matí Plaça Jaume I el Conqueridor
3a Caminada Popular i botifarrada 
AV Lledoner
Més info, 
www.granollers.cat/centrescivics

11 h Museu de Granollers
Jornades Europees del Patrimoni 
“La nit de l’arxiduc Carles d’Àustria 
a Granollers”. Apunts musicals per a 
espais patrimonials. Amb la participa-
ció d’alumnes de l’Escola Municipal de 
Música-Conservatori Josep M. Ruera, 
dins el projecte “Enllacem cultura”

D’11 h a 14 h Museu de Ciències Natu-
rals
Portes  obertes al museu 
Visita comentada a les exposicions i ma-
gatzems, cada darrer diumenge de mes

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original
Mis días felices, de Marion Vernoux 
(2012)
Organitza: Cineclub de l’AC

DIMARTS 30

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “Diferèn-
cies entre la finalitat i la fi”. Presentació 
dels temes del curs a càrrec de Mariano 
Fernández i Joan Carles Gómez, profes-
sors de filosofia.
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Has tingut la sort de convertir la teva afició 
a l’handbol en una feina.
Podem dir que la meva afició a l’esport, a 
l’handbol, els meus estudis, sóc llicenciat en di-
recció i administració d’empreses per ESADE, i la 
meva ciutat es van trobar en un lloc de feina im-
pensable i inesperat, ja que fins a aquells moments 
(fa vint-i-nou anys) el club no havia tingut gerent. 

Quin és el teu millor record en l’handbol?
El club ha passat moltes dificultats tots aquests 
anys i ha canviat molt, s’ha professionalitzat. Quan 
hi vaig entrar el 1985, el club estava al Casal de 
l’Esport, al carrer de Girona, en una petita saleta. 
Hi va haver un moment en què les lleis van mar-
car que els jugadors havien d’estar donats d’alta 
a la seguretat social i, per tant, el funcionament 
actual del club és com el d’una empresa, sobretot 
pel que fa al primer equip. 
Sempre estàs satisfet del que has pogut tirar en-
davant i un d’aquests temes ha estat la Granollers 
Cup, que vaig ser-ne l’impulsor després d’haver 
viatjat amb equips nostres a Suècia, a Dinamarca...
També m’agrada que els nostres equips guanyin i 
part de l’èxit que haguem pogut tenir, és a partir 
dels fitxatges que he pogut fer. Per exemple, quan 
encara hi havia la Unió Soviètica, el fitxatge dels 
famosos Atavin (Viatcheslav Atavin que va jugar 

 
És l’home omnipresent del Club 
Balonmano Granollers els últims 
trenta anys. La seva relació amb el 
club es va anar conformant primer 
com a jugador, després també 
com a entrenador, més tard com a 
coordinador d’equips i, finalment, 
com a gerent del club, càrrec que 
desenvolupa des de 1985. Des 
d’aquesta responsabilitat ha viscut el 
camí cap a la professionalització de 
l’handbol i ha negociat la incorporació 
de molts jugadors. Tanmateix del que 
se sent més orgullós és d’haver fet 
néixer i créixer la Granollers Cup.

al club des de 1991 a 1997 i, posteriorment, des 
de l’any 2000 al 2002) i Oleg Kisselev (jugador 
des de 1992 a 1994)... Aquest tema dels fitxatges 
també ha canviat molt perquè van aparèixer els 
representants dels jugadors i ara els tractes els fas 
directament amb ells.

Quin jugador et va costar més fitxar?
L’Atavin. Vaig haver d’anar un parell de vegades 
a Rússia. Semblava que estava fitxat però després 
se’l volien endur a Alemanya. Va ser complicat 
perquè hi van intervenir diversos representants, 
treballar amb la Unió Soviètica l’any 1989-90 era 
complicat. Com que va comportar tantes dificul-
tats potser per això et sents més orgullós d’haver 
aconseguit el fitxatge i perquè va ser un jugador 
important en la història del club. 

S’ha superat l’etapa econòmica més difícil.
Estem millor que fa dos anys, que estàvem en con-
curs de creditors. Ara hem sortit del concurs. En fun-
ció del conveni que es va signar i aprovar amb el 62 
% dels proveïdors que s’hi van adherir, encara ens 
queden vuit o nou anys per seguir patint i pagant 
els deutes que en aquells moments es van generar. 
Malgrat que el deute estigui endreçat estem en l’any 
dos però les dificultats per anar complint el que està 
previst en el conveni hi seran fins l’any deu. 

Pep Blanchart
ENTREVISTA A

©
 P

ER
E 

C
o

R
N

EL
LA

S

20

“Em sento 
orgullós d’haver 

fitxat l’Atavin per 
les dificultats 

que hi van haver 
i perquè va 

ser un jugador 
important per 

al club”
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“Que estiguem a punt d’assolir els 300 equips a la 
Granollers Cup era impensable fa quatre o cinc anys”

La crisi ha descafeïnat la lliga Asobal?
L’esport i la societat en general està marcada per 
la crisi i, evidentment, la lliga de balonmano s’ha 
devaluat perquè hi ha molta menys possibilitat 
d’aconseguir finançament i patrocinis i els bons 
jugadors han marxat a lligues com l’alemanya, la 
francesa, també a Hongria, Polònia. 

Què es pot fer perquè l’handbol tingui més 
repercussió en els mitjans?
La base és tenir presència a la televisió i això costa 
perquè les televisions també estan vivint la crisi. 
Crec que l’handbol és un esport molt atraient, de 
joc vistós i que transmet els valors de la competi-
tivitat, la solidaritat, de lluita... però si que falta el 
punt aquest de poder explotar i que la repercussió 
mediàtica hi sigui. També és cert que en aquest 
país s’ho menja tot el futbol, amb els dos o tres 
equips principals. I això també afecta el bàsquet 
que tampoc està com els altres anys. També hi ha 
una competència que està pujant, el futbol sala 
que emana del futbol. El volei, l’hoquei... tots 
estem patint.

Quina valoració fas de la darrera edició de la 
Granollers Cup?
Més que positiva ja que hem incrementat més 
d’un 15 % els participants. Que estiguem a punt 
d’assolir tres-cents equips era impensable fa qua-
tre o cinc anys. Hem superat bé aquest augment 
d’equips, d’instal·lacions, d’infraestructures i de 
necessitats. La valoració que hem fet dins de la 
junta i el club és positiva, evidentment sempre hi 
ha coses a millorar i ja hi estem treballant per a 
l’any que ve. 

Us plantegeu acollir més participants?
Creiem que podem créixer en equips i que hem 

Amb els 
principals trofeus 

restaurats, el 
Balonmano 

Granollers es 
planteja tenir a 
mig termini un 

museu

Pep Blanchart és membre 
de la comissió delegada 
d’Asobal (la lliga d’handbol) 
i de la Real federación 
Española de Balonmano des 
de fa setze anys, en aquest 
cas escollit pels quaranta 
clubs de l’assemblea. També 
representa el BM Granollers 
a la federació Catalana 
d’Handbol. 

de buscar altres coses perquè encara atregui 
més a la gent, com potenciar el village que fem a 
l’entrada del Palau d’Esports o fer alguna activitat 
paral·lela... tot i que els cinc dies que els nois i 
les noies passen aquí són molt intensos perquè 
juguen molts partits i també els fem discoteca i 
estan molt distrets. Costa encaixar-hi encara més 
coses. 
A nivell competitiu, dels arbitratges i, sobretot, 
dels voluntaris sense els quals no seria possible la 
Cup, estem bastant satisfets. 

No voleu emular el torneig de la Partille Cup.
No podem arribar aquest nombre d’equips 
(20.000 participants), nosaltres no pretenem ser 
la Partille Cup (torneig suec). Allà hi ha seixanta-
tres pistes i 1.100 equips. Partille és una ciutat de 
35.000 habitants però han de jugar a Goteborg, a 
deu quilòmetres de Partille, a causa del gran crei-
xement del torneig. 
La nostra marca d’identitat és el nostre club i la 
nostra ciutat i és impensable qualsevol altre lloc 
que no sigui Granollers. Una de les coses bones 
que tenim i que a la gent li agrada molt és que les 
pistes de joc no estan gaire separades entre si. Es 
pot anar caminant del Palau al Tub o al Pavelló de 
Can Bassa. En canvi a d’altres tornejos com el de 
Partille o el de Praga les distàncies són immenses. 

Quins propers actes fareu del 70è. aniversari?
Un de les coses que volem fer és un reconeixe-
ment a entrenadors i a gent vinculada al club. 
També s’està treballant perquè algun espai públic 
de Granollers porti el nom del nostre club. A més, 
hem restaurat els trofeus més emblemàtics, que 
estan exposats en una part de la llotja del Palau 
d’Esports i la idea és poder dissenyar i tenir a mig 
termini un museu del club.
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Els grups municipals opinen
ICV-EUiAVolem 

votar-ho tot

L’11 de setembre d’enguany torna a ser 
un dia de reivindicació col·lectiva pels 
drets nacionals del nostre país. Centenars 
de milers de persones clamaran amb una 
única veu que els catalans i les catalanes 
“volem votar”. Volem votar si hem de ser 
un Estat independent, federal o confede-
ral, volem votar quina relació hem de te-
nir amb la UE o amb l’OTAN. Volem votar 
el 9-N. Volem votar perquè és democràtic 
i just. Perquè la majoria del poble ho vol. 
I ho volem fer amb normalitat, sense tren-
caments i sense sorolls mediàtics. Volem 
votar com un poble civilitzat, modern i 
democràtic.
I també volem votar quines mesures 
econòmiques i pressupostàries desplega el 
nostre govern. Volem votar si CiU té dret 
a vendre’s un bé tan bàsic com l’aigua a 
una empresa privada per 80 anys. Volem 
votar si tancar plantes d’hospitals públics i 
obrir-ne de privades és una necessitat o hi 
ha alternatives. Volem votar també sobre el 
model econòmic i, posats a votar, volem 
decidir si l’economia de casino d’Artur 
Mas és la sortida adient a la crisi i a la 
desindustrialització que pateix Catalunya.
Volem poder votar sobre la MAT, els 
correbous, l’exèrcit, la reforma laboral de 
l’acomiadament lliure o la reforma fiscal 
que només beneficia els rics. Volem votar 
sobre l’avortament i sobre el dret al propi 
cos de les dones. Volem triar el model 
d’educació pública, entre escoles segre-
gadores i elitistes, o escoles integradores i 
plurals, i decidir on destinem els recursos 
de tots i totes.
Volem que s’escolti la veu del poble a 
l’hora de decidir si ens han d’imposar un 
nou rei, o si preferim una república de-
mocràtica. I volem decidir, amb els nostres 
vots, quina és la dotació pressupostària 
i el funcionament de les institucions de 
l’Estat. Volem votar-ho tot.
Que ens escoltin ben clarament els im-
mobilistes del PP i del PSOE a la Moncloa, 
però que també ens escolti el Govern de 
CiU i ERC des del Palau de la Generalitat: 
Els catalans i les catalanes, volem votar-
ho tot. Drets nacionals i drets socials.

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

AGV de VOTAR, 
V de VICTÒRIA

Ja ha començat el compte enrere per al 9N. 
En només dos mesos, els catalans i les cata-
lanes anirem a votar quin volem que sigui 
el futur polític del nostre país. No impor-
ta els entrebancs que ens vulguin posar, 
ningú ens impedirà exercir el nostre dret 
democràtic a decidir. 
Abans, però, tenim una cita molt impor-
tant. L’última gran demostració de força cí-
vica abans del dia de la consulta. L’Onze de 
Setembre hem de dibuixar la V de votar, 
la V de Victòria a la capital de la futura 
República Catalana, de la mateixa manera 
que vam omplir els carrers de Barcelona el 
2012 i vam enllaçar Catalunya amb la Via 
Catalana el 2013. 
El món està molt pendent de nosaltres. 
Escòcia votarà el seu propi referèndum per 
la independència el 18 de setembre. I ho 
farà amb normalitat, sota la bandera de la 
democràcia i el civisme. Si els catalans i 
les catalanes tornem a demostrar la nostra 
voluntat d’exigir el nostre dret a decidir, 
Europa i la resta del món no podran 
negar-nos aquest dret, amb el precedent 
d’Escòcia, i el govern espanyol no ens 
podrà aturar. Però des d’avui fins al dia 
de la proclamació de la independència, 
hem de fer un últim esforç col·lectiu, i 
aquest esforç comença l’11-S. A la Diada 
d’enguany, hem d’omplir la Diagonal i la 
Gran Via de la ciutat comtal per formar 
una gran senyal en forma de V, símbol de 
la nostra voluntat de Votar, i símbol de la 
Victòria que tenim a tocar. 
La feina no acaba aquí. Des de la Diada i 
fins al dia de la consulta, les entitats i la 
societat civil hem de fer molta feina per 
convèncer els indecisos de la necessitar de 
separar-nos d’Espanya. El #SíSí és la única 
resposta possible, perquè només sent 
independents podrem sortir endavant 
i alliberar-nos de l’asfíxia econòmica, 
social i política a què ens sotmet l’Estat 
espanyol.
Només queden dos mesos per fer història. 
Amb la perseverança i el sentit cívic que 
ens caracteritza als catalans i catalanes, el 
nostre anhel de llibertat esdevindrà ben 
aviat una realitat.

Pep Mur i Planas
Portaveu d’Acció Granollers
(ERC, RCat, Gi i JERC)
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Els ciutadans i les ciutadanes ens preocupem 
cada dia més per les polítiques de l’estat del 
benestar. La necessitat de millorar les polítiques 
socials guanyen pes relatiu entre les preocu-
pacions de les persones, just quan a Espanya 
i a Catalunya es generalitzen les polítiques de 
contenció de la despesa pública. Les majories 
parlamentàries a l’Estat i a Catalunya tenen una 
agenda molt definida de retallades socials i 
desmantellament de drets i de serveis públics 
bàsics que, sumat a la profunditat de la crisi 
econòmica, està provocant l’augment dramàtic 
de la pobresa al nostre país.
Tots els indicadors reflecteixen que l’any 2013, 
un de cada tres ciutadans a Espanya i també a 
Catalunya (el 27,3 %) està en risc de pobresa o 
exclusió social. Les xifres de privació material 
severa també han augmentat fins a quasi un 10 
%. Deia l’historiador i escriptor Toni Judt, afir-
mació que comparteixo, que “les prestacions 
per benestar no poden ser una almoina humi-
liant, sinó una prestació de dret reconeguda 
per llei, i que s’han d’incorporar als càlculs de 
productivitat”. El més greu, però, d’aquestes da-
des és que el risc de pobresa afecta sobretot els 
infants. El darrer informe del Síndic de Greuges 
ens alertava que gairebé uns 50.000 menors de 
16 anys a Catalunya pateixen privacions mate-
rials que afecten l’alimentació. 
Els efectes de la pobresa infantil són altament 
perjudicials i es relacionen amb problemes de 
salut a l’edat adulta. L’impacte de la malnutri-
ció compromet, no només el futur d’aquells 
infants, sinó el de tots, en disminuir la capacitat 
econòmica i productiva del país. 
La falta d’ingressos a les llars per la profunditat 
de la crisi ja està provocant que moltes famílies 
hagin acabat retallant en necessitats bàsiques 
com el menjar. 
Hem vist amb perplexitat com les beques 
menjador tampoc quedaven garantides en el 
pressupost de Catalunya d’aquest any 2014, 
aprovat al Parlament per CiU i ERC.
L’Ajuntament de Granollers ha hagut de 
fer front amb els seus recursos a aquestes 
retallades.
Considerem, però, que és el govern de la Gene-
ralitat qui ha d’adoptar, de manera immediata, 
un Pla de suport a l’alimentació infantil que 
contingui els recursos suficients per garantir 
que les famílies amb menors al seu càrrec que 
es trobin en situació de necessitat, tinguin co-
bertes les necessitats bàsiques d’alimentació, en 
col·laboració amb les entitats del tercer sector. 
El govern de la Generalitat ha de garantir també 
les beques menjador com a dret subjectiu, per 
al curs escolar 2014-2015, per tal que aquells 
infants de les famílies que no puguin fer front 
al pagament del menjador escolar el tinguin 
garantit cobrint el 100 % del seu cost.

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

Viure lliure. Aquest és el lema amb què 
la ciutat de Barcelona ha encarat els ac-
tes de commemoració del 300 aniversari 
del setge i la caiguda de la ciutat el 1714. 
Un lema que actualment, en la situació 
política que viu el país, encara té més 
força i més significat.
Aquesta Diada Nacional de l’11 de Se-
tembre no serà com les altres. Recor-
darem que, 3 segles enrere, Catalunya 
va perdre les seves llibertats nacionals 
i a tots aquells que van perdre la vida 
per impedir que així fos. I malgrat que la 
reivindicació nacional no és una prio-
ritat d’aquest Ajuntament, recordarem 
també a un heroi granollerí desconegut: 
francesc de Perpinyà i Sala, membre 
de la Diputació del General, que el 12 de 
setembre de 1714, després de la desfeta, 
es va negar a rendir-se. A Granollers 
sovint ens falta èpica, hem de reivindicar 
els nostres herois!
I aquesta actitud de no rendir-se mai és 
la que ens ha fet arribar a un moment en 
què no tan sols hem perviscut com a na-
ció, sinó que tenim davant el repte més 
important de la nostra història. Encarem 
la recta final cap a la consulta del 9 de 
novembre, en què tots podrem decidir 
el futur del país. Les traves per part de 
l’estat espanyol hi són totes, però la vo-
luntat del poble català és indestructible: 
és la que ens ha fet resistir 3 segles per 
arribar aquí. 
Aquest 9 de novembre, per tant, ens toca 
triar. Podem escollir seguir formant part 
d’un estat que no garanteix la nostra su-
ficiència econòmica, la que ens permet 
prestar els serveis a la ciutadania, que 
no protegeix la llengua catalana, que 
no respecta les nostres competències, 
que no inverteix en infraestructures... o 
podem triar construir un nou país que, 
senzillament, ha de servir per a que la 
seva gent visqui millor.
Celebrem la Diada de l’11 de Setembre, 
recordem el nostre passat i els nostres 
herois, participem a la gran V (de Votar) 
que omplirà els carrers de Barcelona 
i, sobretot, encarem el futur. Encarem 
el 9-N, el dia en què podrem triar viure 
lliures. Sí, sí. Viure lliures.

Àlex Sastre i Prieto
Regidor de CiU i candidat a l’Alcaldia
alexsastre.cat

Son muchas las voces que decían que 
el Partido Popular no cumple con sus 
promesas electorales. Ante esto, cabe 
decir que este cumplimiento va implíci-
to a toda la legislatura y que después de 
todos los ajustes que se han realizado, 
España inicia un nuevo ciclo económico 
en un nuevo escenario de recuperación, 
gracias al esfuerzo de todos.
Se ha conseguido retener el gasto pú-
blico, se ha dado el primer paso hacia 
la aprobación de los presupuestos que 
marcarán el crecimiento económico. 
En cuanto a medidas para conseguir dar 
oportunidades a los jóvenes españoles, 
en diciembre de 2013, España envió a la 
Comisión Europea el PLAN de Implanta-
ción de Garantía Juvenil.  
En este plan está incluida una herra-
mienta telemática que el Gobierno 
de España puso a disposición de los 
jóvenes, de las administraciones y de 
las empresas para trabajar de forma 
conjunta y coordinada y así mejorar las 
expectativas de búsqueda de empleo.
A través del Plan de Implantación de 
Garantía Juvenil se incentiva la con-
tratación indefinida, la contratación 
para la formación y el aprendizaje y 
la contratación en prácticas mediante 
bonificaciones dinerarias y reducciones 
en cotizaciones.
Sin olvidar que las empresas que con-
traten de forma indefinida a los jóvenes 
que se benefician de este plan, recibirán 
una bonificación de 300 € durante un 
máximo de 6 meses sin perjuicio del 
resto de incentivos.
Otra de las medidas que ha adoptado 
este ambicioso proyecto, además de las 
medidas para mejorar la contratación, 
es mejorar la empleabilidad de nuestros 
jóvenes mediante formación en TIC’s, 
en idiomas, impulsar la FP Dual a través 
del contrato de formación... y también 
mejorar el emprendimiento instalando 
la tarifa plana para autónomos, así como 
asesorarlos en oficinas de referencia.
Vamos en la buena dirección.

fermín Gutiérrez Martínez
Portavoz Grup Municipal PPC Granollers

PSCNou curs escolar. 
I les beques?

Plan Nacional de Implan-
tación de Garantía Juvenil

PP CiUViure lliure




