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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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> 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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Antoni Xamaní, Jaume Icart 
  i Àngela Icart

> Tres generacions de la família 
Icart encaren la nova etapa de 
la Galeria Espai BM del carrer 
Nou de Granollers

TELèfONS D’INTERèS

ABS GRANOLLERS OEST –  938 468 328
CANOVELLES

ABS GRANOLLERS CENTRE 93 860 05 10 

ABS GRANOLLERS NORD –  93 861 80 30
LES FRANQUESES

ABS GRANOLLERS SUD 93 879 16 25
SANT MIQUEL

HOSPITAL 93 842 50 00

AMBULÀNCIES – URGÈNCIES 112

ATENCIÓ A LES DONES EN 900 900 120
SITUACIÓ DE VIOLENCIA 

BOMBERS 112

MOSSOS D’ESQUADRA 112 / 93 860 85 00

POLICIA LOCAL 93 842 66 92 

POLICIA NACIONAL estrangeria 93 861 48 50
 DNI o passaport 93 861 48 50

ESTABANELL I PAHISA 900 154 444
(AVARIES)

FECSA-ENDESA (AVARIES) 800 760 706

GAS NATURAL (AVARIES) 900 750 750

REPSOL – BUTANO (AVARIES) 901 12 12 12

SOREA (AVARIES) 900 304 070 

TANATORI 93 861 82 30

TAXIS 93 870 30 28

TELEFÒNICA (AVARIES) 1002

Ajuntament de  010
Granollers. OFICINA  93 842 66 10
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)

NÚM. 123



GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | NOVEMBRE DE 2014

3

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | NOVEMBRE DE 2014

FIRA DEL DISC
Divendres 7 i dissabte 8 de novembre
De 9 h a 21 h. Plaça de la Corona

FIRA D’ARTESANS
Divendres 7 i 21 de novembre
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

3r MERCAT DE PRODUCTES DE PALOU
Dissabte 8 de novembre
De 9 a 14 h. Plaça de Can Trullàs 

COL·LECTIU D’ARTESANS 
DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 8 i 22 de novembre 
Tot el dia. Plaça de les Olles 

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 8 de novembre
Tot el dia. A la Carretera

ACOSTEM EL CAMP. Associació de 
Productors per la Qualitat del VO 
Dissabte 8 de novembre 
Tot el dia. Plaça de la Porxada 

ENCANTS D’ONCOVALLÈS
Dissabte 22 de novembre
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 29 de novembre
Tot el dia. Plaça de la Porxada

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS 
ELABORADORS DE CATALUNYA 
Dissabte 29 de novembre 
Tot el dia. Plaça de la Corona 

HISPALUG – FIRA LEGO
Dissabte 29 de novembre, de 10 a 14 h i de 16 
a 20 h
Diumenge 30 de novembre, de 10 a 14 h
Roca Umbert. Nau Dents de Serra

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes) 
Diumenge 30 de novembre
De 8 h a 15 h. Parc Firal

IMATGE DEL PROGRAMA DE MÀ DE LA RE-
PRESENTACIÓ LA TORNA D’ELS JOGLARS, 

PRESENTADA A GRANOLLERS ELS DIES 18 I 19 
DE NOVEMBRE DE 1977. fONS CARTELLS HMG / 

ARXIU COMARCAL DEL VALLèS ORIENTAL.

37 

 ITINERARI DE CIUTAT

Les xemeneies i les fàbriques

L’itinerari del mes s’inclou en la programació 
especial de l’obertura al públic de la Tèrmica de 
Roca Umbert, que a partir del dia 15 de novembre es 
podrà visitar cada cap de setmana. 
L’activitat es farà el diumenge 23 de novembre a 
les 11 del matí (el punt de trobada és el Museu de 
Granollers). Preu: 4 € (2 €, jubilats. Gratuït menors 
de 12 anys). Cal inscriure’s abans, al tel. 93 861 49 41 
– museu@ajuntament.granollers.cat

La Tèrmica de 
Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts 
s’afegeix al conjunt 
d’equipaments 
culturals de Gra-
nollers que obren 
les seves portes 
al públic d’una 
manera estable, 
tots els caps de 
setmana, amb la 
idea d’apropar 
aquesta singu-
lar instal·lació, 
patrimoni indus-
trial de la ciutat, 
construïda a inicis 
de la dècada dels 
anys 50. 

La Tèrmica, 
un espai més a visiTar

El 18 i 19 de novembre de 1977 
Els Joglars van actuar al Casino-
Club de Ritme de Granollers amb 
la polèmica obra La Torna, dins 
del segon cicle de teatre de l’Asso-
ciació Cultural de Granollers. 
L’espectacle, representat a 21 
poblacions espanyoles, escenificava 
amb màscares el cas sòrdid de la 
detenció, judici i execució de Heinz Chez, el vagabund polonès execu-
tat pel govern de franco, juntament amb l’anarquista Puig Antich. Amb 
aquesta obra satírica, Els Joglars van desencadenar l’ira de l’estament 
militar, motivant un consell de guerra contra els artistes que la van re-
presentar; algun dels quals van pagar-ho amb la presó i l’exili. 
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REPORTATGE

Granollers, ciutat pionera 
en accions d’estalvi energètic

El compromís de Granollers cap a 
l’adopció de mesures per mitigar 
els efectes adversos del canvi 
climàtic s’ha vist reconegut per la 
Unió Europea. Granollers, des de 
fa anys, persisteix a optimitzar els 
recursos energètics, amb accions 
en obra pública i també en activitats 
per conscienciar la ciutadania de la 
importància de consumir l’energia 
justa. Un dels resultats més 
destacats ha estat la disminució 
de la despesa elèctrica a la ciutat, 
malgrat la contínua puja de preus. 
Una factura que seria molt superior 
si no s’haguessin emprès accions per 
reduir el consum.

Aquest mes d’octubre l’alcalde de Granollers 
Josep Mayoral va signar la Declaració Alcaldes 
per l’Adaptació al Canvi Climàtic (Mayors Adapt) 
a Brussel·les. Aquest acte reconeixia gairebé un 
centenar de ciutats europees que han lide-
rat accions per a l’adaptació al canvi climàtic. 
Granollers ja fa anys que treballa en xarxa amb 
diverses institucions i agents per actuar en 
la millora del medi ambient. El 2009 va ser el 
primer ajuntament de Catalunya a aprovar el 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), amb 
l’objectiu de reduir les emissions de CO2. 
El PAES preveia més d’un centenar d’accions, en 
edificis públics i també en mobilitat, residus, en-
llumenat, gestió energètica municipal, generació 
elèctrica, etc. Aquestes iniciatives van encamina-
des a que Granollers pugui acomplir l’any 2020 els 
objectius energètics i climàtics de la Unió Euro-
pa. Els anomenats 20-20-20: reduir el consum 
d’energia en un 20 %, augmentar fins al 20 % el 
pes de les renovables en el consum d’energia i 
reduir un 20 % les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle. Ara, amb la iniciativa Mayors Adapt 
i partint del PAES, Granollers disposarà d’un únic 
document que doni respostes per adaptar-nos als 
efectes adversos del canvi climàtic. 

Millores energètiques en edificis

Els equipaments municipals de nova cons-
trucció que s’han edificat en els darrers temps 

L’EMT, un dels equipaments on 
s’hi han instal·lat plaques solars 
tèrmiques

ja s’han desenvolupat de manera que siguin 
energèticament eficients. Aquest és el cas dels 
pavellons esportius de Can Bassa i Congost 
o dels equipaments de Can Muntanyola i Can 
Jonch on s’ha aplicat la geotèrmia, energia neta 
que aprofita la temperatura del subsòl. En la re-
habilitació d’equipaments existents s’ha millorat 
l’eficiència energètica a la Casa de Cultura Sant 
francesc o al Palau d’Esports. La instal·lació 
de plaques solars tèrmiques, per produir aigua 
calenta, també s’ha dut a terme a les pistes 
d’atletisme, l’Escola Municipal de Treball o el 
Pavelló Municipal d’Esports. 
De forma complementària, l’Ajuntament ha pre-
vist un programa per certificar energèticament 
els edificis públics de més de 250 m2, i identifi-
car i planificar l’adopció de mesures de millora 
energètica al llarg dels propers anys.   

Accions per reduir el consum elèctric

Pel que respecte a l’enllumenat públic el més 
destacat és que tot i l’important augment del 
preu de l’energia elèctrica, a Granollers s’ha re-
duït la factura. Així, entre 2007 i 2013 el consum 
d’energia elèctrica ha baixat gairebé un 37 % i 
l’import facturat en el mateix període un 0,66 %. 
Les mesures que han possibilitat aquests resul-
tats són diverses: Ajustar les hores de funciona-
ment, endarrerint uns minuts l’encesa i avançant 

Les disset 
escoles 

públiques van 
gastar un 19 % 

menys de promig 
d’electricitat 

com a resultat 
d’adoptar un 

programa 
d’estalvi 

energètic
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Entre 2007 i 2013 el consum elèctric municipal 
ha baixat gairebé un 37 % i la factura s’ha reduït 
un 0,66 %, tot i l’increment del preu de l’energia

l’apagada; adequar els nivells lumínics de la 
ciutat a la normativa vigent i a les necessitats 
ciutadanes de confort, seguretat, mobilitat, etc.; 
implantar tecnologies més eficients en tots els 
components de la instal·lació; i disposar d’eines 
de monitorització de consums per validar la fac-
turació del subministrament d’energia elèctrica 
i detectar, al més aviat possible, comportaments 
anòmals.

Els leds redueixen el consum

Així en les darreres actuacions urbanístiques 
com en el carrer de Girona o el passeig de la 
Muntanya els llums que s’hi ha posat són leds, 
que consumeixen un 50 % menys que els ante-
riors, tenen una durada més llarga i no conte-
nen mercuri.
En alguns carrers es procedirà aviat a substituir 
les làmpades també per leds com és el cas de 
l’eix Joan Prim-Primer Marquès de les fran-
queses, el carrer de Roger de flor, el carrer de 
Lluís Companys o l’avinguda del Parc i part de 
l’avinguda de Sant Esteve. A aquestes accions 
cal afegir que les 56 cruïlles amb semàfor de 
Granollers disposen d’òptiques de led i que des 
de fa anys s’estan substituint les làmpades de 
vapor de mercuri per vapor de sodi que, consu-
mint menys energia, donen més llum. 

Control del consum en equipaments

Conscienciar de la importància de l’estalvi 
energètic és un dels vectors importants a 
l’hora de reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle causants del canvi climàtic. Des de 
2012 s’han programat accions en aquest sentit 
com el campionat d’estalvi energètic en dotze 
centres esportius, que va donar com a resultat 
un estalvi energètic global de 6.757,33 kwh/mes 
i una reducció de la despesa associada al con-
sum energètic amb un promig de 963,87 euros 
al mes per equipament. 
Entre febrer de 2013 i febrer de 2014 es va fer 
el mateix en les disset escoles públiques de la 
ciutat, un dels equipaments municipals que re-
presenten una proporció significativa del consum 
energètic global de l’Ajuntament, assolint un 
promig en estalvi d’electricitat d’un 19 %. En vuit 
d’aquestes escoles es va aconseguir estalviar 
gas i aigua, amb un promig del 20 % i 17 %, res-
pectivament. Professorat, alumnes, conserges i 
empreses concessionàries de serveis com els de 

L’alcalde Josep Mayoral amb 
la comissària europea d’Acció 
Climàtica, Connie Hedegaard. 

A baix, el carrer de Girona, 
on s’hi han posat llums leds, 

de baix consum

Actualment 
s’estan 

implantant 
mesures 

d’eficiència 
energètica 

a tretze 
equipaments 

culturals

cuina, neteja o manteniment d’instal·lacions s’hi 
van implicar. 
Tretze equipaments culturals de la ciutat han 
estat els últims a afegir-se al programa d’estalvi 
energètic que s’està duent a terme aquest any, 
entre els quals el Teatre Auditori de Granollers, 
la Biblioteca Can Pedrals i Roca Umbert fàbrica 
de les Arts. Aquestes actuacions compten amb 
el suport del projecte europeu Green Partners-
hips: Local Parthnerships for Greener cities and 
Regions, del qual l’Ajuntament de Granollers és 
soci des de 2013 i fins al maig de 2015.
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ACTUALITAT

Impostos i taxes municipals no s’incrementaran 
per tercer any consecutiu. Així, es pagarà el 
mateix que l’any passat d’IBIU, clavegueram, es-
combraries, circulació i guals, entre d’altres. Per 
exemple, un pis al carrer de Barcelona, de 98 
m2, pagarà d’IBIU 300,74 euros; de clavegueram, 
25,26 euros; d’escombraries, 121,40 euros; i de 
circulació, per a un vehicle de 12 a 16 cavalls fis-
cals, els majoritaris en el mercat de l’automoció, 
143,88 euros.

Bonificacions i fraccionaments

D’altra banda es mantenen les mateixes boni-
ficacions i incentius fiscals que l’any passat i la 
possibilitat, prèvia petició, de fer el pagament 
d’impostos i taxes periòdics de manera fraccio-
nada sense interessos.
Quant a l’Impost sobre Béns Immobles (IBIU) les 
famílies nombroses podran acollir-se a bonifica-
cions, en funció del nivell de renda. 

Ajuts directes per pagar l’IBIU

Com que la Llei d’Hisendes Locals no permet fer 
noves bonificacions en l’IBIU, l’equip de govern 
es compromet a dotar una partida del pressu-
post municipal de 2015 amb 100.000 euros per 
ajudar aquelles famílies que més ho necessitin i 
que compleixin uns determinats requisits.
D’altra banda, gaudiran d’un 50 % de la quota 
de l’IBIU, durant cinc anys, els edificis desti-

Impostos i taxes municipals no s’apugen 
per tercer any consecutiu

nats a habitatges que instal·lin sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o de l’energia solar. Els 
vehicles menys contaminants (elèctrics, híbrids 
i amb baixes emissions de CO2) també podran 
acollir-se a descomptes de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica (circulació). 
Pel que fa a la taxa d’escombraries els pensio-
nistes jubilats, incapacitats, aturats, persones 
que cobren el PIRMI o tenen escassa capacitat 
econòmica poden accedir a la bonificació del 50 
% o a l’exempció de la taxa.
Es manté també aquest any la bonificació del 
10 % per a aquells habitatges particulars, els 
propietaris dels quals hagin fet servir les deixa-
lleries en cinc o més ocasions durant l’any. 
Si es fan rehabilitacions o reformes de 
l’habitatge habitual es podrà gaudir d’un 50 % 
de descompte en l’impost sobre construccions, 
en funció de la renda. En la rehabilitació dels 
elements comuns dels habitatges plurifamiliars 
la bonificació serà del 30 % sobre la quota de 
l’impost. 
finalment quant a l’IAE, es bonificarà fins al 
20 % la quota de l’impost, a les empreses que 
hagin incrementat en més d’un 5 % la mitjana de 
la seva plantilla de treballadors amb contracte 
indefinit. 
Respecte a les escoles bressol es manté el preu 
del curs passat, on 58 alumnes d’un total de 
216 van rebre ajuts directes en forma de beca, 
corresponents al 50 o al 100 % d’aquest import.

La ciutat dedica uns jardins al Club Balonmano Granollers

L’espai verd situat entre el carrer de Girona i el carrer de l’Enginyer, 
s’ha batejat amb el nom de Jardins del BM Granollers. Setanta per-
sones vinculades al Club Balonmano Granollers ho havien demanat a 
l’Ajuntament coincidint amb el 70è. aniversari de l’entitat. Els Jardins 
BM Granollers són ben a prop de dos escenaris importants del passat 
del club: el camp de futbol del carrer de Girona, on es va iniciar la pràc-
tica de l’handbol a Espanya el 1944 i l’antiga pista del carrer de Tetuan, 
que va ser el primer terreny de joc del club. En l’acte de bateig, hi van 
ser presents jugadors històrics del club encapçalats pel soci número 
1, Eduard Barbany. Durant l’acte es van lliurar els premis als millors 
dibuixos sobre l’aniversari del Club Balonmano Granollers que va fer 
l’alumnat del Col·legi l’Estel. Trenta-dos comerços del carrer de Girona 
es van afegir a l’homenatge al club col·locant una bufanda commemora-
tiva en els aparadors. 
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Es distingeix Montserrat Ponsa i Tarrés (El Pont de Vilomara, 1937), per la 
seva defensa de la justícia social, la pau i els drets humans, que s’ha ma-
nifestat en una llarga activitat pública, per exemple, en la Marxa per la Pau 
que la va portar per diversos països del món el 2009, com a col·laboradora 
de la fundació Cultura de Pau, fruit de la qual va escriure el llibre Caminos 
de paz. El seu compromís ciutadà ja es va manifestar, especialment durant 
la transició, amb la seva preocupació per l’ensenyament públic i la defensa 
de la llengua i la cultura catalana, compartides amb el seu marit, Oriol 
Muntanya i Tuset, Medalla de la Ciutat 2005. Convençuda que un altre món 
és possible, ha demanat el diàleg per solucionar els conflictes i ha recla-
mat la força de la ciutadania per canviar el món. Va ser jutgessa de pau a 
l’Ametlla del Vallès, membre del Patronat de la fundació de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers durant més de vint anys i ha col·laborat amb france 
Libertés-fondation Danielle Miterrand. També ha col·laborat en diversos 
mitjans de comunicació. Actualment, Montserrat Ponsa forma part del 
Comitè Assessor de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau i del comitè 
d’ètica en la investigació clínica de l’Hospital General de Granollers, insti-
tució de la qual també ha presidit l’Associació de Voluntaris. Des de fa uns 
anys també es voluntària de la fundació Oncovallès. 

Es distingeix la Societat Coral Amics de la Unió, entitat nascuda a Grano-
llers l’any 1877, integrada en el moviment associatiu impulsat per Josep 
Anselm Clavé, fundador a Catalunya dels cors claverians. Al llarg de 137 
anys, l’entitat s’ha mantingut profundament arrelada a la ciutat i compro-
mesa amb la cultura del país, i ha transmès l’amor per la música i el cant 
coral a diverses generacions de granollerins i granollerines. 
L’any 1996, la creació de l’Escola de Música al si de l’entitat va comportar 
una modernització i un creixement que actualment es tradueixen en una 
escola coral integrada per vuit grups amb tots els ventalls d’edat -al cap-
damunt de la qual se situa el Cor Infantil, la formació amb més projecció 
internacional-; centenars d’alumnes de Granollers, comarca i més enllà; i 
diverses orquestres de diferent nivell. Música i cant coral són les eines de 
treball d’una entitat que promou la formació en valors de la persona, tenint 
ben present també el rigor i la professionalitat. La Societat Coral Amics de 
la Unió és l’entitat més antiga de la ciutat i actualment està presidida per 
Marina Garrell. 

Es distingeix Editorial Alpina pel seu compromís amb el país i amb 
Granollers, en una trajectòria que s’estén des de fa gairebé setanta anys. 
Aquesta petita editorial granollerina va possibilitar que molts catalans 
descobrissin els seu entorn amb l’edició de mapes i llibres relacionats amb 
l’excursionisme i va fer una aposta per posar en català els noms en els 
mapes ja des de la dècada dels quaranta. Alpina, fundada, entre d’altres, 
pel geògraf Salvador Llobet, s’ha sabut envoltar de molts col·laboradors 
que fan un excel·lent treball de camp per a l’elaboració de les seves 
publicacions de cartografia. Aquesta tasca artesanal l’ha sabut compagi-
nar amb la realització completament digital del seus mapes, oferint uns 
productes d’alt nivell. En els darrers temps, l’editorial, dirigida per Martí 
Nadal, ha apostat per la publicació de narrativa local i comarcal, sota el 
segell “Marcòlic”.

El lliurament de les medalles es farà el 12 de desembre al Teatre Auditori. 

Montserrat Ponsa, Societat Coral Amics de la Unió 
i Editorial Alpina, Medalles de la Ciutat 2014

A dalt, Montserrat Ponsa. 
Al mig, el Cor Infantil de la 
Societat Coral Amics de la Unió 
actuant al Palau de la Música; 
a baix, Martí Nadal, director de 
l’Editorial Alpina. 
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Un programa d’activitat física i salut vol reduir el sobrepès 
i l’obesitat entre els infants

fa gairebé dues dècades el grup “Petits però 
ciutadans” de l’Associació Cultural i l’Ajuntament 
van fer la primera campanya per promoure que 
l’alumnat anés a peu a l’escola. El Consell dels 
Infants, format per nens i nenes de 5è i 6è de 
primària de totes les escoles, han reivindicat 
aquesta mateixa necessitat. Un dret que cal 
seguir recordant als qui encara es resisteixen 
als avantatges mediambientals i de salut que 
comporta caminar. L’Ajuntament de Granollers ha 
anat emprenent accions per fer més fàcil i segur 
el trajecte escolar. Urbanització de carrers en 
plataforma única, ampliació de voreres, protecció 
i pintura de passos de vianants, bandes reducto-

A l’escola, s’hi hauria d’anar sempre a peu

res, senyalització, semàfors, baranes protectores 
són algunes de les mesures adoptades.
La urbanització en plataforma única de les tra-
vessies Lledoner i Pizarro, properes al Col·legi 
M. Anna Mogas i a l’Escola Lledoner, o del carrer 
de Tarafa, on hi ha el Col·legi Estel, són dos 
exemples recents de com una intervenció urba-
nística afavoreix un circuit segur per anar a peu a 
l’escola. Altres vegades s’opta per l’ampliació de 
les voreres com al carrer de Girona o al carrer de 
Llevant. 
Un exemple diferent seria la obertura del vial que 
atravessa la fàbrica de Roca Umbert i que facilita 
la mobilitat cap a les escoles ferrer i Guàrdia, 
Joan Solans i Cervetó. 

Una feina continuada

D’altra banda, en el marc del treball continu de 
millora dels itineraris escolars, properament 
s’encarregarà una actualització de les dades 
sobre els alumnes que van a peu a l’escola; con-
tinuarà la urbanització de carrers en plataforma 
única com el de Josep M. de Ruera i el carrer 
de la Muralla. També es col·locarà a la cruïlla 
entre el carrer de Rafael de Casanova i el dels 
Almogàvers una elevació al mig de la calçada 
que fa que els vehicles disminueixin la velocitat, 
per millorar la seguretat de camí cap a l’Escola 
Ponent. El mateix es farà al carrer d’Antoni Gaudí, 
prop de l’Escola fàtima i l’Escola Bressol Munici-
pal Giravoltes.
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Alumnat, 
famílies, escola... 

tots hem de 
contribuir a fer 
desplaçaments 

sostenibles

L’Ajuntament de Granollers, conjuntament amb 
l’Institut Català de la Salut, ha posat en marxa 
durant aquest octubre el Programa AfIS (Activi-
tat física i Salut) per a l’etapa infantil. 
L’objectiu és abordar el tractament de l’obesitat 
infantil amb un programa que combini l’activitat 
física en grup, l’educació nutricional i el reforç 
en la conducta individual i familiar. Es pretén 
aconseguir normalitzar l’IMC (Índex de Massa 
Corporal); millorar els hàbits alimentaris i el 
sedentarisme; així com l’autoestima de l’infant. 
El programa es destina a nens i nenes de 6 a 12 
anys amb criteris de sobrepès/obesitat i hàbits 
sedentaris de totes les escoles de primària.

Els participants són derivats, a través dels 
serveis de pediatria dels centres d’atenció pri-
mària de Granollers, al Servei de Salut Pública 
de l’Ajuntament de Granollers, que fa l’estudi 
inicial. Aquests infants entren a formar part 
del programa “El club a l’escola”, de manera 
que fan activitat física de forma regular con-
juntament amb altres nens i nenes de la seva 
edat. Durant tot el curs escolar tant l’alumnat 
del Programa AfIS com les seves famílies 
rebran formació sobre hàbits alimentaris sa-
ludables, la importància de dur una vida activa 
i els factors emocionals i d’estat d’ànim que 
condueixen a menjar de forma poc saludable.

L’AfIS pediàtric és una 
activitat inclosa dins al 
projecte “We love eating” 
(Gaudim menjant).
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Obres en carrers, voreres, aparcaments, jardins...

Avancen les obres de conversió en plataforma 
única al carrer del Lliri, a un tram del carrer de 
Sant Josep de Calassanç i al carrer Catalunya. 
Pel que fa al carrer Lliri i al tram del carrer 
de Sant Josep de Calassanç, entre el carrer 
de Josep Umbert i el carrer del Lliri, s’està 
col·locant un nou paviment que combinarà pe-
ces de formigó amb asfalt en un mateix nivell. 
Amb una inversió de 198.749,09 €, es renova 
la xarxa de clavegueram i es deixa col·locat 
un tritub per a  telecomunicacions. L’empresa 
subministradora Estabanell ampliarà, a més, 
la xarxa elèctrica i soterrarà les línies. Pel que 
fa a l’enllumenat, es substituiran dos punts de 
llum que ara són sobre la vorera del carrer Lliri 
per dos braços a la façana. L’actuació ha de 
finalitzar el mes de desembre.
El carrer Catalunya, comprès entre el carrer de 
la Muralla i el de Torras i Bages, també tindrà 
una única calçada. L’actuació té un pressupost 
de 86.599,45 € i es preveu que finalitzi aquest 
novembre. En el subsòl, es substituiran dos 
trams de clavegueram, es canviaran les anti-
gues canonades d’aigua potable i es soterrarà 
també un tritub per a telecomunicacions.

Obres a l’aparcament de Ramon Llull

D’altra banda, aquest octubre s’han iniciat les 
obres de condicionament de l’aparcament de 
Ramon Llull, amb un pressupost de 177.870 €. 
Es preveu pavimentar l’aparcament, mantenint 
l’accés rodat pel carrer Ramon Llull; plantar 
arbres, fer la recollida de les aigües pluvials i 
definir els recorreguts per a vianants, millo-
rant la connexió del passeig a tocar del riu cap 

al carrer de Ramon Llull. Gràcies a aquesta 
actuació hi podran estacionar 310 vehicles. 
A més, a l’aparcament s’hi habilitaran tres 
passos per a vianants. Es preveu que l’obra 
s’allargui fins al desembre. 
Cal destacar també l’inici de les obres de con-
dicionament de la Torre Pinós per adaptar els 
accessos d’entrada, millorar el talús existent, 
recollir les aigües pluvials, arranjar la tanca de 
protecció exterior, posar una porta i col·locar 
un punt de llum, alimentat per energia solar, 
per il·luminar la torre.

Nova vorera al carrer Joanot Martorell

Al carrer de Joanot Martorell s’està fent una 
vorera d’un metre d’amplada en un tram davant 
d’uns habitatges, entre els números 174 i 186, 
així com un pas de vianants. L’obra, que té un 
import de 103.528,53 € i preveu reforçar la 
senyalització viària i l’enllumenat públic, inclou 
també la renovació de la xarxa d’abastament 
i distribució d’aigua potable i la construcció 
d’una orellera. 

Renovació dels jardins del carrer València 

L’actuació, pressupostada en 421.340,49 € com-
porta la renovació dels paviments, l’ampliació dels 
espais de recorregut interior, la creació d’una nova 
zona de jocs infantils, així com noves rampes. A 
més, s’està renovant la xarxa de recollida d’aigües 
pluvials i s’hi plantaran nous arbres. L’espai rebrà 
el nom de Jardins de Can Guitart, en record de la 
fàbrica tèxtil d’Antoni Guitart i Guitart, situada al 
carrer Ponent i enderrocada els anys setanta. 

Han començat 
les obres de 

renovació dels 
espais interiors 

del carrer 
València, que es 
diran Jardins de 

Can Guitart
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A l’esquerra, obres al carrer 
del Lliri. A la dreta, treballs 
al carrer de Catalunya. 
Actuacions pensades per a 
una major comoditat dels 
vianants
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L’Ajuntament de Granollers ha editat recentment 
tres publicacions que recullen la memòria his-
tòrica dels barris de Can Bassa, Can Gili i Sant 
Miquel a partir d’entrevistes i tertúlies amb el 
veïnat respectiu. La iniciativa s’emmarca dins 
del projecte de dinamització comunitària “Junts 
fem barri” i respon a la voluntat de l’Ajuntament 
de seguir avançant en el recull de la memòria 
històrica de Granollers, que es va iniciar fa un 
temps amb la publicació sobre el barri de Pri-
mer de Maig. 
En l’acte públic de presentació d’aquestes 
publicacions hi van intervenir alguns dels veïns 
i veïnes que havien donat testimoni de la seva 
vida en el barri. Paquita Zueras, que va ser mes-
tra de l’Escola Bressol Tortuga va explicar que 
quan van habitar els blocs de Can Bassa el 1975 
estaven en molt males condicions “no tenien ni 
aigua, ni llum, i els carrers no estaven asfal-
tats ni tenien voreres”. En aquella època s’hi 

Orgull de barri

van congregar famílies procedents de diversos 
indrets “que ens vam avenir molt bé”. Pel que 
fa a l’Escola Bressol Tortuga va iniciar l’activitat, 
sense a penes recursos, el 1978 compartint 
edifici amb el parvulari del Col·legi Bellera. Avui 
la Paquita destaca el fet que el barri disposi de 
transport públic i el paper dinamitzador que ha 
jugat el centre cívic.
Judit González, jove veïna nascuda a Can Gili, 
va destacar que abans hi havia comerços de tot 
tipus al barri i que “Can Gili és com un poble”. 
González va recordar que els infants del barri 
havien d’anar a l’Escola fàtima quan l’Escola 
Pau Vila encara no era una realitat. 
Vicenç Sáez va anar a viure a Sant Miquel, “un 
barri que ja estava fet” on”el carrer era la única 
activitat extraescolar” i on va aprendre a parlar 
català de manera natural. Sáez destaca de Sant 
Miquel el seu caràcter combatiu, vital i festiu. 
De fet, Sáez va formar part de l’associació de 
veïns des de la seva creació, una entitat que es 
va moure arran del fet que es volia construir una 
gasolinera en el barri. El creixement urbanístic 
i demogràfic de Sant Miquel va coincidir amb el 
trasllat de l’estació a la plaça de Serrat i Bo-
nastre i va generar un nou nucli a la ciutat, amb 
gent procedent de diversos punts de l’Estat. 
Precisament els qui vulguin veure fotografies 
que testimonien aquesta transformació, de la 
qual es compleixen 50 anys, poden acostar-se a 
l’Institut Carles Vallbona, del 3 de novembre al 
8 de desembre. A partir del dia 9 de desembre 
aquesta exposició es podrà veure a Roca Um-
bert fàbrica de les Arts.
Els qui vulguin tenir la publicació d’aquests 
barris només cal que es dirigeixin als centres 
cívics de la ciutat o a Can Jonch. Centre de Cul-
tura per la Pau.

Tres 
publicacions 

recullen 
l’evolució dels 
barris de Can 

Bassa, Can Gili 
i Sant Miquel 

a través del 
testimoni del 

veïnat

A l’esquerra, alumnes de 
l’Escola Bressol Tortuga, curs 
1980-81. Al mig, construcció 
d’un dels blocs de Can Gili, 
anys 70. A la dreta, plantada 
d’arbres a la plaça de Sant 
Miquel, 1979
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4
9.30 h a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Modalitats de fiscalitat per a la persona autòno-
ma. IVA i IRPF
Com he de tributar? Quines opcions tinc com a 
empresari/ària individual?

9 h a 13 h. Curs de 8 h. Empresa
Estratègies per fer campanyes d’e-mailing efectives *
Taller per preparar un e-mailing comercial efectiu 
per a l’empresa, evitant que vagi directe a la 
paperera

5
9 h a 14 h. Curs de 15 h. Empresa
El quadre comandament *
Implantar un QCI per a indicadors a l’empresa. 
Millorar els coneixements en matèria de gestió i 
direcció empresarial

6
9.30 h a 12.30 h. Sessió. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa
Quins apartats componen un pla de negoci

9 h a 12 h. Sessió. Empresa i emprenedoria
La gestió documental a l’empresa d’acord a la 
LOPD. 1a part
Com i per què adaptar la teva empresa a la LOPD

10
9.30 h a 13.30 h. Curs de 8 h. Empresa
Millora la gestió per reduir despeses
Aprèn a analitzar el compte de resultats i el pla de 
tresoreria

13.30 h a 14.30 h. Sessió. Dones emprenedores
Cloenda de la 3a edició del pla d’entrenament per 
a dones emprenedores
Trobada amb les participants de les dues darreres 
edicions

11
9.30 h a 11.30 h. Sessió. Emprenedoria
Com omplir els formularis a l’inici de l’activitat 
empresarial. Hisenda i Seguretat Social
Declaració censal d’alta, sol·licitud d’alta en el 
règim especial de treballadors autònoms i model 
de factura

14 h a 16.30 h. Taller. Comerciants
Aparadorisme comercial
Crea el teu aparador amb els teus recursos

9 h a 13 h. Curs de 8 h. Empresa
Retribucions variables*
Implantar models d’incentivació i retribució 
variable que siguin un model de motivació, 
autofinançables i amb impacte positiu en resultats

12
12.30 h a 14 h. Sessió. Empresa
El paper de la persona inversora. Aspectes a 
tenir en compte
A càrrec del Counsel de Garrigues, advocats i 
assessors tributaris

13
9 h a 15 h. Curs de 6 h. Empresa
Sistema 5’s d’ordre i neteja. La millora de 
l’entorn de treball *
formar en la metodologia 5’S per millorar les 
condicions de treball, de seguretat, el clima 
laboral, la motivació del personal i l’eficiència

9.30 h a 12.30 h. Sessió. Emprenedoria
Com muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i línies de 
finançament

14
9.30 h a 11 h. Sessió sensibilització. 
Emprenedoria i empresa
Sessió informativa programa Reempresa

Vols cedir o traspassar el teu negoci? Vols 
continuar un negoci que està en funcionament? 
Coneix el programa Reempresa

18
9.30 h a 11.30 h. Sessió. Emprenedoria
Com ha de ser una factura? Com es complimenten 
els llibres fiscals?
Requisits per a la confecció d’una factura i la 
complimentació dels llibres fiscals de registre 
obligatori

14 h a 16.30 h. Sessió. Comerciants
Codis QR per impulsar el teu producte
Aprendre com utilitzar-los per donar valor afegit 
als clients

16 h a 19 h. Jornada. Emprenedoria
Jornada Presentació M-Talent
Mobile màrqueting per a un ús personal, professio-
nal i empresarial
Organitza: Idigital.cat

20
9 h a 15 h. Curs de 6 h. Empresa
Incoterms 2010 avançats. La negociació*
Conèixer amb profunditat els nous Incoterms 2010 
i la seva aplicació a la realitat

9.30 h a 12.30 h. Sessió. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa

21
9 h a 14 h. Curs. Empresa
Gestió telefònica: millora la imatge de l’empresa *
Adquirir coneixements i habilitats per donar un 
valor afegit a l’atenció al client. Tècniques per 
potenciar el jo comunicador

9.30 h a 11.30 h. Jornada. Empresa
Vols vendre al mercat més gran del món? *
Aspectes clau per a l’èxit de les empreses 
catalanes a la Xina

25
9.30 h a 12.30 h. Sessió. Emprenedoria
Pràctica fiscal d’impostos. Per a persones 
autònomes i societats civils privades 
Com es calculen i quan es presenten els principals 
impostos

9.30 h a 13.30 h. Jornada. Empresa i 
emprenedoria. NOVA ACTIVITAT!
Internet de les coses i fàbrica del futur
Organitza: Anella Industrial

26
10 h a 12.30 h. Jornada. Persones empresàries 
i/o inversores
Fòrum d’inversió Granollers - BANC
Presenta el teu projecte a persones inversores

9.30 h a 12.30 h. Sessió. Empresa i emprenedoria
Facebook per a l’empresa
Mòdul 2: màrqueting i comunicació

9 h a 14 h. Curs de 6 h. Empresa 
Gestió laboral avançat *
Aprofundir en temes de contractació, nòmines, SS, 
sancions laborals, jornada de treball i incidències 
al voltant de la incapacitat laboral

27
9 h a 14 h. Curs de 15 h. Empresa
El nou rol dels ajudants o assistents de direcció * 
Potenciar competències com l’autonomia, la dis-
creció, la capacitat de treball i de resoldre 
conflictes i la coordinació de persones

9.30 h a 12.30 h. Sessió. Emprenedoria
Com muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i línies de 
finançament

*Activitat organitzada per la Cambra de Comerç de 
Barcelona

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

Novembre 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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Les dones 
fem barri!

El Servei Local d’Ocupació de l’empresa municipal Granollers Mercat 
està desenvolupant el projecte “Ponts a la feina” adreçat preferentment 
a dones aturades del barri Congost. L’objectiu és l’orientació, la formació 
i la inserció laboral de 75 dones, que han d’estar inscrites a l’Oficina de 
Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació. 
Tot i que el programa es va iniciar el mes de març encara hi ha places 
per a 23 dones fins a la finalització del projecte, el 31 de desembre. Les 
dones interessades poden adreçar-se a Granollers Mercat, a la Masia de 
les Tres Torres (C. de les Tres Torres, 18-20) i/ o trucar al 93 861 13 90.
El projecte es desenvolupa a partir d’entrevistes individuals d’orientació 
laboral i es facilita formació en l’ús de les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació (TIC) per a aconseguir l’acreditació de competències 
informàtiques (ACTIC).
En la implementació del projecte en el barri s’ha comptat amb la 
col·laboració de l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària de la zona, el Cen-
tre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), l’Associació de Veïns Con-
gost i l’Associació de Comerciants Congost per a la seva difusió, així com 
amb la col·laboració de l’Escola fàtima, que ha cedit l’aula d’informàtica 
per a la formació de les mares de l’escola interessades a participar.

Primers resultats en inserció laboral

De les 65 dones ateses dins d’aquest programa fins al mes de setembre, 
52 han fet formació i 11 han trobat feina, el 21 % del total.
Aquest projecte compta amb una subvenció del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i el cofinançament del fons Social Europeu a través de la convo-
catòria de subvencions de 2013 del programa “Treball als barris”, per un 
import de 62.933,32 euros, el 85 % del cost del projecte.
L’Ajuntament ha sol·licitat una nova subvenció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya, de 94.474,28 euros, per donar continuïtat al projecte i desen-
volupar-ne una segona fase. En aquesta ocasió s’adreçarà a persones 
en situació d’atur del barri Congost amb l’objectiu de millorar la seva 
ocupabilitat i combinarà accions d’orientació professional, de formació en 
l’ús de tecnologies de la informació i capacitació professional per poder 
obtenir dos carnets: el de manipulació d’aliments i el d’operador de ca-
rretó elevador, amb la possibilitat de fer pràctiques en empreses.

El programa “Ponts a la 
feina” orienta i forma dones 
aturades del barri Congost
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nollers, en el marc d’actuació del Pla de 
millora del barri de Sant Miquel, organitza el 
proper 22 de novembre, a les 16 h i a l’Escola 
Joan Solans, una activitat adreçada a conèi-
xer l’opinió de les dones quant als espais i 
equipaments més utilitzats en la seva vida 
quotidiana.
L’activitat té com a objectiu principal facilitar 
l’accés a l’espai urbà a tot tipus de persones 
que en siguin usuàries (sense discriminació 
de gènere, origen, edat ni cap tipus de limi-
tació de capacitats), així com fer propostes 
per a una renovació de la urbanització que 
faci més agradable l’ús veïnal i que possibiliti 
el foment del comerç pròxim i la vida social.
Es tracta d’un projecte amb la implicació de 
diferents serveis municipals (Igualtat de Gè-
nere, Obres i Projectes, Serveis Socials, Gent 
Gran, Comerç, Educació, Cultura, Centres 
Cívics) i altres externs com el Consell Esco-
lar i l’AMPA de l’Escola Joan Solans, la Taula 
d’Entitats del barri i les associacions veïnals. 
L’activitat oferirà, a més, servei de guarderia 
per als infants. Per participar en la jornada 
és necessari inscriure’s omplint la butlleta 
que es trobarà a la Biblioteca Roca Umbert, 
Escola Joan Solans, Centre Cívic Jaume 
Oller i Masia de les Tres Torres.
L’Ajuntament, a través del Centre d’Informa-
ció i Recursos per a Dones, participa en 
aquest projecte liderat per l’entitat Equal 
Saree, que pretén incloure l’urbanisme des 
de la perspectiva de gènere en projectes de 
cooperació al desenvolupament. 
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A partir del 15 de novembre la Tèrmica de Roca 
Umbert fàbrica de les Arts es podrà visitar dis-
sabte de 18 a 20 h i diumenge d’11 a 13 h. L’accés 
a la instal·lació serà cada 15 minuts i estarà 
obert a tothom. 
A partir de tres audiovisuals, que faran la visita 
més amena i entenedora, la instal·lació mos-
trarà als visitants totes les peces originals –cal-
deres, generadors, motors...– que formaven part 
de la Tèrmica durant els anys 50 i que s’han 
mantingut intactes amb el pas del temps. 
El primer audiovisual aproparà als visitants 
la història de Roca Umbert i com un vilatà de 
Sant feliu de Codines va acabar construint a 
Granollers un dels grans imperis cotoners de 
Catalunya. A través del diàleg entre un jove i un 
avi, l’audiovisual és alhora un petit homenatge 
a totes les persones que van treballar a Roca 
Umbert en un temps marcat per la dictadura 
i l’autarquia econòmica. El segon audiovisual, 
situat sobre la caldera més antiga, ensenyarà, 
mitjançant la tècnica del mapping i la reproduc-
ció en tres dimensions, com la transformació de 
les primeres matèries aconseguia que l’aigua 
es convertís en vapor, la base per aconseguir 
l’electricitat, així com per realitzar altres pro-
cessos com el tint o la filatura. El darrer audio-
visual interrogarà i farà reflexionar el visitant 
sobre el consum responsable, com ens afecta 
l’actual model energètic i quin futur ens espera 
al respecte. 
La producció energètica, el passat industrial 
de Granollers i la tecnologia termodinàmica de 
l’època seran, per tant, els tres eixos principals 
de les visites. 

La Tèrmica es podrà visitar els caps de setmana

Programa especial de posada en 
funcionament de la Tèrmica 

L’acte institucional de posada en funcionament 
tindrà lloc dissabte 15 de novembre, a les 12 h. 
L’endemà, diumenge 16 de novembre, els antics 
treballadors i treballadores de la fàbrica es 
trobaran a l’entrada de Roca Umbert, a les 11 
h, per conèixer els nous audiovisuals i celebrar 
plegats aquesta museïtzació de l’espai. 
Amb l’objectiu d’actualitzar articles i fotografies 
sobre la fàbrica a la Viquipèdia, dissabte 22 de 
novembre, a les 16 h, Roca Umbert ha programat 
la Viquimarató i gimcana fotogràfica. Una activi-
tat que tindrà lloc a la Biblioteca de Roca Umbert 
i que comptarà amb la col·laboració d’Amical 
Wikimedia. Seguidament, a les 17.30 h, co-
mençarà el taller infantil “Amb la casa sí que s’hi 
juga”, que portarà a nens i nenes de 8 a 12 anys 
a reflexionar sobre l’eficiència energètica a les 
llars. El taller, que comptarà amb la col·laboració 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació de Barcelona, es farà al 
CTUG. I per tancar la jornada, a les 20 h, les por-
tes de la Tèrmica s’obriran per oferir una visita 
nocturna a càrrec de Marc Boada, divulgador 
científic i expresentador del programa de Televi-
sió de Catalunya Quèquicom. 
Les activitats de diumenge 23 de novembre co-
mençaran a les 11 h amb l’Itinerari “Les xeme-
neies i les fàbriques”, al Museu de Granollers. 
Una activitat que tindrà un preu de 4 € i per a 
la qual cal inscripció prèvia trucant al telèfon 
93 842 68 41 o a través de museu@ajuntament.
granollers.cat. A la tarda, a les 17.30 h, Dani 
Jiménez, presentador del programa de Televisió 
de Catalunya Dinàmiks, oferirà un espectacle 
familiar a la Nau B1. 
Excepte l’itinerari al Museu de Granollers, totes 
les activitats són gratuïtes i necessiten inscrip-
ció prèvia trucant al telèfon 93 861 49 41 o bé a 
través de latermica@rocaumbert.cat.

La Tèrmica 
estarà oberta 
també durant 

tot l’any a visites 
per a centres 

educatius i grups 
interessats
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DISSABTE 1

16.15 h Ocine Granollers
Cinema Infantil en Català 
Avions 2: equip de rescat

19 h Centre Cívic Jaume Oller
Nit de bruixes! Passatge del terror
Org.: Associació Gent del Barri Sant Miquel

De 20.30 a 23.30 h Roca Umbert
Teatre. Els tres silencis. Un projecte de Con-
tinuïtat Granollers. Un viatge sensorial per 
la memòria. Funcions cada 20 minuts

21 h Centre Cultural de Granollers
Teatre. No som ningú. Estrena. Cia. Teatre 
del Nord. Direcció: Pep Mogas

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. ¡Ay! Eva Yerbabuena, bailaora. 
Conversa amb la coreògrafa després de 
l'espectacle

DIUMENGE 2

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d'Espectacles Infantils. En Patufet. 
Titelles. Cia. Petita Brownie
Per a infants de 2 a 7 anys. Org.: AC

De 18 a 21 h Roca Umbert
Teatre. Els tres silencis. Un projecte de Con-
tinuïtat Granollers. Un viatge sensorial per 
la memòria. Funcions cada 20 minuts

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Frances Ha, de 
Noah Baumbach  (2012). Org.: AC

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Timó d'Atenes. Direcció: David Sel-
vas. Amb Julio Manrique. Conversa amb els 
actors després de l'espectacle 

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Comment te dire adieu, de Sergi 
Manel Alonso

DIMARTS 4

11 h Can Puntes
Ajuda'ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball
Més info, arxiu@ajuntament.granollers.cat

25a Matagalls 
Granollers
El diumenge 30 de novembre, 
la marxa Matagalls-Granollers 
arriba a la 25a edició i estre-
na itinerari de pujada al cim 
del Matagalls per Sant Bernat 
del Montseny. Els interessats 
a apuntar-se, que han d’estar 
preparats per caminar els 44 km 
de forts desnivells, poden fer-ho 
fins al dia 27 de novembre. Tam-
bé hi ha l’opció de fer la Semi, 
de coll Formic a Cànoves, amb 
20 km de recorregut. Més info i 
inscripcions, www.aeg.cat
Tel. 93 860 0147 (seu AEG).

El Gra convoca 
tres concursos 
Fins al dia 28 de novembre hi ha 
temps de presentar propostes al 
Concurs de Disseny Jove 2015. 
Qui guanyi tindrà l’encàrrec de 
dissenyar la difusió dels tallers 
i activitats de l’equipament de 
Joventut per a l’any vinent. 
La 2a Jornada de Dibuix que el 
dia 21 organitza l’entitat Tanuki 
Dan i un concurs de curtmetrat-
ges i projectes audiovisuals són 
les altres convocatòries del Gra 
adreçades al jovent creatiu de 
Granollers i comarca. 
Més info i bases: ww.grajove.cat 

Després d’Incendis, arriba Cels 
al Teatre Auditori de Granollers
L’obra Cels, de Wajdi Mouawad, amb direcció d’Oriol Broggi, es presenta 
el 29 de novembre al Teatre Auditori, precedida de l’èxit d’Incendis. La 
cartellera escènica del mes té moltes més propostes, sota el paraigua 
d’Escena Gran: la bailaora Eva Yerbabuena; l’obra Timó d’Atenes amb 
direcció de David Selvas; el concert de Claudi Arimany en record de Car-
les Riera; música dels 60 amb els grups Geiser i Tellens; o el Rèquiem 
de Brahms amb el Cor de Cambra de Granollers. Al Teatre de Ponent es 
podrà veure, entre altres, comèdia romàntica (Comment te dire adieu), de 
Sergi Manel Alonso; i un espectacle multidisciplinari de Joan Sala Vila. 
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18.30 h Gra. Equipament juvenil
Càpsula sobre tires còmiques. Més info, 
www.grajove.cat. Organitza: Gra i Tanuki Dan

A les 19 i les 20 h Teatre Auditori
Música clàssica. Tres flautes per a un clari-
net. Homenatge a Carles Riera. Amb Claudi 
Arimany, Jordi Gendra, David Riba

A les 19 i les 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Dabba, de Ritesh 
Batra (2013)

19.45 Estació d'autobusos
Sortida en bicicleta a la Massa Crítica de 
Barcelona, celebració ciclista. Més info, 
www.granollerspedala.cat

22 h Casino de Granollers
41è Cicle de Jazz al Casino. Carme Canela 
Quartet. Presentació del CD Granito de sal 
Organitza: Jazz Granollers

DISSABTE 8

10 h Ateneu de Granollers
Cicle de filosofia a l'Ateneu. "En què consis-
teix una vida filosòfica? Boeci. La consolació 
de la filosofia", amb Joan Carles Gómez

11 h Espai Llançadora
Circ en família. Taller 
Inscripcions: llancadora@hotmail.com
Col·l.: Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya

16.15 h Ocine Granollers
Cinema Infantil en Català. Operació Cacauet 
Un pla deliciós!

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. El cor del Roure. A partir de 
5 anys. Durada: 72 minuts

18 h Centre Cívic Nord
Castanyada amb l'AV de l'Hostal

De 18 a 22 h Gra. Equipament juvenil
Passatge del terror. Activitat ludicofestiva 
Org.: Actores del Terror, Gra, joves. Més info 
i recollida entrades, www.grajove.cat

18 h Plaça de la Porxada
XXIII Diada dels Xics. Actuació castellera 
amb Castellers de la Vila de Gràcia, Minyons 
de Terrassa i Xics de Granollers. Consulteu 
la programació de la diada a www.xics.cat

De 20.30 a 23.30 h Roca Umbert 
Teatre. Els tres silencis. Un projecte de Con-
tinuïtat Granollers. Un viatge sensorial per 
la memòria. Funcions cada 20 minuts

21 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera. Lucia di Lammermoor, de Donizetti. A 
les 20 h, presentació amb Marc Heilbron

17 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Les tertúlies de l'Arxiu. "El grup Boul 
Mich", amb el testimoni de Josep Comas 
i Emili Botey. Projecció del curtmetratge 
L'individu (1962)

18 h Gra 
Càpsula “Fes el teu còmic”. “Aplica color al 
teu dibuix de manera digital”,  a càrrec de 
Jaro Pérez. Més info, www.grajove.cat 

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. "Suport 
psicològic al diagnòstic del càncer", a càrrec 
de Mercè Pascuet, llic. en psicologia
Organitza:  AGEVO

20 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l'exposició del Premi de 
Pintura Paco Merino

21 h La Troca. Roca Umbert
Inici del taller de ball de gitanes. Inscrip-
cions allà mateix. Org.: Comissió de Gitanes 

DIMECRES 5

19.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Dimecres oberts a la Miranda. Mostrem els 
projectes de Roca Umbert

20 h Agrupació Excursionista de Granollers
Inauguració de l'exposició “25 anys de la 
Matagalls-Granollers”

DIJOUS 6

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

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació dels llibres Herències 
col·laterals, de Lluís Llort i Els silencis dels 
pactes, de Marc Moreno

20.30 h Centre Cultural de Granollers
Cicle "Més enllà del repte de ser persona" 
Conferència. "Mindfulness: porta al sentit 
profund de la vida", amb José María Doria, 
escriptor. Org.: Gran Centre Granollers

DIVENDRES 7

10.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil. La vida 
d'Antoni Gaudí, amb F. Angelats, prof. de 
llengua i literatura. Més info, 93 860 44 50

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. "Consciència, física quàntica i me-
ditació", a càrrec de Josep M. Clopés

DIUMENGE 9

17 h Centre Cultural de Granollers
Petit Cineclub. Kérity, la casa dels contes, de 
Dominique Monfery. Org.: AC

De 18 a 21 h Roca Umbert
Teatre. Els tres silencis. Un projecte de Con-
tinuïtat Granollers. Un viatge sensorial per 
la memòria. Funcions cada 20 minuts

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Bufa el vent, de Joan Sala Vila

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Dabba, de Ritesh 
Batra (2013)

DILLUNS 10

19.30 h Ateneu de Granollers
Cicle de filosofia a l'Ateneu. "En què con-
sisteix una vida filosòfica? Maimònides. Guia 
de perplexos", amb Mariano Fernández

DIMARTS 11

15 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil. El gos dels 
Baskerville, amb F. Angelats, professor de 
llengua i literatura. Més info, 93 879 44 50

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. "Engi-
nyeria d'organització a l'empresa i a casa”, 
amb Mateo Doll, professor d'Organització 
d'Empreses - UPC

19 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada-col·loqui. "L'abús en el consum de 
telecomunicacions. Coneix els teus drets i 
reclama!", a càrrec d'Oriol Sànchez, tècnic 
d'arbitratge de l'Agència Cat. del Consum

20 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Sessions Singu-
lars. Kiraware Matsuko no isshô, de Tetsuya 
Nakashima (2006)

DIMECRES 12

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L'hora del conte. El petit príncep, amb Núria 
Alonso, rondallaire. Infants a partir de 4 anys

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Clàssics al Dia. Manhattan 
Transfer, de J. Dos Passos. Dinamitza M.  
Lorente, prof. de lit. Més info, 93 879 30 91

DIJOUS 13

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Grup de descripció 
de correspondència de l'Ajuntament 
Més info, tel. 93 842 67 37
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DISSABTE 15

10 h Ateneu de Granollers
Cicle de filosofia a l'Ateneu. "En què con-
sisteix una vida filosòfica? Joan Lluís Vives. 
Diàlegs sobre l'educació", amb Joan Méndez

A les 11 i les 20 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Acció participativa, lligada a l'exposició 
"Tancat"

12 h Establiment Abacus
Taller infantil."Creem i pintem una figura 
amb guix"

16.15 h Ocine Granollers
Cinema Infantil en Català. L'Abella Maia. La 
pel·lícula

17 i 18 h  Museu de Ciències Naturals
Setmana de la Ciència al planetari. Projec-
ció del documental La selecció natural, sobre 
els descobriments de Charles Darwin. Cine-
ma en format full dome . Inscripció prèvia, 
tel. 93 861 39 95. Dues sessions 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. Si us plau... 
dibuixa'm un pastís! 70 aniversari de la mort 
de Saint-Exupéry. Activitat familiar, infants a 
partir de 5 anys. Inscripció, tel. 93 860 44 50

18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle familiar multimèdia. L'edredó. 
Cia. Les Incomplètes. Infants d'1 a 5 anys

De 18 a 20 h La Tèrmica. Roca Umbert
Portes obertes per descobrir la nova mu-
seografia de la Tèrmica 

19.30 h Sala Tarafa
Recital de piano. Amb Víctor Braojos. Obres 
de Schumann, Beethoven, Chopin i Liszt

20 h Gra. Equipament  juvenil
Concerts de lluna plena. Amb grups de Gra-
nollers i comarca. Organitza: ASGRAM

21 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Microteatre 
Més info, www.arsenicreacio.com

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Cargols. Cia. Momos Teatro

De 22 a 24 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing a l’Aplegador. Org.: Bigpotters

DIUMENGE 16

Matí Plaça Jaume I el Conqueridor
Excursió a Roda de Ter, Rupit i Cantonigròs. 
Més info, AV Lledoner, Bar Supongo 

11 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Trobada d'antics treballadors i treballado-
res. Més info, 93 861 49 41 

18.45 Biblioteca Roca Umbert
Tertúlia en anglès. “Diana, Princess of Wales 
and the modern media”. Inscripció prèvia, tel. 
93 860 44 50. Dinamitza: Cambridge School

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Trece gatos y una 
gallina, de Nieves Ruiz. Presentació a càrrec 
de Maria González

20 h Sala Tarafa
Xerrada-taller. "Com afrontar la presa de 
decisions", a càrrec de Gerard Porredon, 
terapeuta Gestalt. Org.: Amics de la Ciutat

20 h  Espai d’Arts. Roca Umbert
Inauguració de l'exposició col·lectiva 
“Tancat” Comissari: Màrius Gómez

DIVENDRES 14

De 6.30 a 21.30 h Estació  de trens de
Granollers Centre
Acció reivindicativa, per l’ús de la bicicleta. 
Els ciclistes disposaran d’un pàrquing segur 
a l’estació de trens, durant tot el dia
Més info, www.granollerspedala.cat

17 i 18 h Museu de Ciències Naturals
Setmana de la Ciència al planetari. Projec-
ció del documental La selecció natural, sobre 
els descobriments de Ch. Darwin. Cinema 
en format full dome. Inscripció prèvia, 
tel. 93 861 39 95. Dues sessions

18 h Biblioteca Roca Umbert
Trobada del club de lectura infantil 
Superlectors. Nois i noies de 7 a 11 anys

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. "Ser home, avui", a càrrec de 
Xavier Oñate

18.30 h Gra. Equipament juvenil
Càpsula. “Composició de pàgines de cò-
mic”. A càrrec de l'entitat juvenil Tanuki Dan
Més info, www.grajove.cat

A les 19 i les 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Les garçons et 
Guillaume, à table!, de Guillaume Galliene

19.30 h Centre Cívic Nord
Il·lumina't. Trobada mensual social i foto-
gràfica. Org.: Assoc. Fotogràfica Jaume Oller

20 h Gra. Equipament juvenil
Escenari obert de tardor. Actuacions de 
joves i grups de joves que vulguin mostrar 
dalt de l'escenari les seves creacions

22 h Casino de Granollers
41è Cicle de Jazz al Casino. Italo Broggio 
Quartet. Nada. Organitza: Jazz Granollers

D’11 a 13 h La Tèrmica. Roca Umbert
Portes obertes per descobrir la nova mu-
seografia

11 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. “Granollers,
ciutat bombardejada”. Inscripcions,
tel. 93 842 68 40 / 41

A les 12 h, 17 i 18 h Teatre Auditori
Espectacle familiar de dansa. Planeta K.  
Imaginart. Infants d'1 a 3 anys. 3 sessions

12 i 13 h Museu de Ciències Naturals
Setmana de la Ciència al planetari. Projec-
ció del documental La selecció natural, sobre 
els descobriments de Ch. Darwin. Cinema 
en format full dome . Inscripció prèvia, tel. 93 
861 39 95. Dues sessions 

18 h Església de Sant Esteve
Cicle de Música Sacra. L'humor i la destresa 
d'un orgue virtuós, amb Pauli Pietiläinen, 
orgue. Organitza: Fundació de Música Sacra

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Cargols. Cia. Momos Teatro

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Les garçons et 
Guillaume, à table!, de Guillaume Galliene

DILLUNS 17

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el Teatre. Cels, de Wajdi Mouawad, 
amb Francesc Viñas, prof. de literatura
Més info, 93 879 30 91

DIMARTS 18

11 h Can Puntes
Ajuda'ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball
Més info, arxiu@ajuntament.granollers.cat. 

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. "Història 
del vals, Strauss", a càrrec de Joan Vives, 
músic i prof. d'història de la música

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil. Dr. Jekyll i 
Mr. Hyde, amb Francesc F. Angelats, prof. de 
llengua i literatura. Més info, 93 860 44 50

DIMECRES 19

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

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L'hora del conte. El petit príncep, amb Núria 
Alonso. Infants a partir de 4 anys
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18 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Xerrada. “Drets humans i les dones”, a 
càrrec d'Esther Susín Carrasco, advocada
Organitza: CIRD, Assoc. Dona Sapiens

19 h Centre Cívic Can Gili
Formació per a entitats. “Claus perquè una 
associació funcioni correctament”, a  càrrec 
de Suport Associatiu. Inscripció prèvia, 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions 

19 h Gra. Equipament juvenil
Càpsula informativa: “Vull treballar per Na-
dal”. Joves a partir de 16 anys. Inscripcions,  
www.grajove.cat

DIJOUS 20

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

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. El carrer Estret, de Josep 
Pla. Amb Anna Aguiló, dir. Fundació Josep 
Pla. Modera Maite Roldán, escriptora
Inscripcions, 93 860 44 50

19 h Centre Cívic Nord
Xerrada de l'Aula de la Salut. “El cabàs 
de la compra saludable”, a càrrec de Cèlia 
Puig, dietista nutricionista, HGG
Org.: HGG, ICS, Ajuntament de Granollers

19 h Restaurant Anònims
Presentació del llibre Anarquismo es movi-
miento (Virus Editorial), de Tomás Ibáñez 

19.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Presentació del llibre objecte La metàfora 
com a resistència. Un projecte col·lectiu dels 
artistes  del TPK de l'Hospitalet de Llobregat

DIVENDRES 21

17.30 h Centre Cívic Palou
Trobada del projecte “Passa'm la recepta”: 
“La cuina dels estofats”. +info, 93 879 24 69

18 h Gra. Equipament juvenil
Jornada de dibuix i concursos. “Speed 
Sketch!”, torneig de dibuix ràpid, quiz del cò-
mic i la il·lustració. Més info, www.grajove.cat
Organitza: Tanuki Dan

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. "La força de George Lucas, una 
història d'esperança i de superació", 
a càrrec de David Mingall

A les 19 i les 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original .Short Them 12, 
de Destin Cretton (2013)

22 h Casino de Granollers
41è Cicle de Jazz al Casino. Sabina Witt 
Quintet. “Chiquilladas pintorescas”

DISSABTE 22

10 h Ateneu de Granollers
Cicle de filosofia a l'Ateneu. "En què con-
sisteix una vida filosòfica? Sören Kierkega-
ard. Temor i tremolor", amb Joan C. Gómez

De 10 a 12.30 h Plaça de Maluquer i Salvador
Taller de ciclomobilitat. Aprèn a moure't en 
bici per Granollers. +info i inscripcions, www.
granollerspedala.cat. Org.: Granollers Pedala

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. Bibetoks, a càrrec de Montse 
Dulcet, pedagoga musical.Per a famílies 
amb nadons de 15 a 36 mesos. Inscripció 
prèvia, 93 879 30 91

16 h Biblioteca Roca Umbert
Viquimarató i gimcana fotogràfica.
Més info, rocaumbert@rocaumbert.cat

17.30 h Roca Umbert 
Taller familiar. “Amb la casa sí que s'hi 
juga”. Sobre eficiència energètica. Infants de 
8 a 12 anys. +info, rocaumbert@rocaumbert.
cat. Org.: Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers

18 h Local AV Sota el Camí Ral
 Tast de productes locals de temporada: 
tardor.  4t aniversari de La Magrana 
Org.: La Magrana Vallesana

19 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Visita dinamitzada. “Amb uns altres ulls” a 
l'exposició "Tancat", a càrrec de Pau Farell

20 h La Tèrmica. Roca Umbert
Visita nocturna a la Tèrmica, a càrrec de 
Marc Boada, divulgador científic. 
Inscripcions, 93 861 49 41 - rocaumbert@
rocaumbert.cat

DIUMENGE 23

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d'Espectacles Infantils. The Little 
Circus. Teatre en anglès per als més petits. 
Amb Mercè Framis. Recomanat de 2 a 7 
anys. Organitza: AC

17.30 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Espectacle familiar amb Dani Jiménez, pre-
sentador del programa de TV Dinàmiks 
Més info i inscripcions, 93 861 49 41

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Short Them 12, 
de Destin Cretton  (2013)

DILLUNS 24
Tot el dia Gra. Equipament juvenil
Lemes contra la violència de gènere. A 
través de Twitter amb l'etiqueta #GRAcon-
traelmasclisme, escriu el teu lema. Més info, 
www.grajove.cat

19.30 h Ateneu de Granollers
Cicle de filosofia a l'Ateneu. "En què con-
sisteix una vida filosòfica? Arthur Scho-
penhauer. L'art de ser feliç”, a càrrec de 
Mariano Fernández

DIMARTS 25
De 17 a 19 h Gra. Equipament juvenil
Acció contra la violència de gènere i exposi-
ció fotogràfica d'Alba Redondo i Anna Carod.  
Vine a escriure el teu missatge en guix lila. 
Més info, www.grajove.cat

18 h Plaça de la Porxada
Dia Internacional contra la Violència vers 
les Dones. Lectura del manifest, performan-
ce i encesa d'espelmes a càrrec de la Taula 
d'Igualtat d'Oportunitats i CIRD 

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. "Conèi-
xer Granollers a través dels seus noms", 
amb Enric Garcia Pey, toponimista

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. "L'ètica i la 
moral, funcions i finalitat. La necessitat 
d'una bioètica". Dinamitzat per Mariano Fer-
nández i Joan Carles Gómez, prof. de filòsofs
Col·laboren: Joan Padrós, metge internista,
i Aula de Bioètica  

DIMECRES 26
9.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil. La casa sota 
la sorra, amb Francesc F. Angelats, prof. 
de llengua i literatura. Inscripcions a la 
biblioteca

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. Bibetoks , a càrrec de Montse 
Dulcet, pedagoga musical. Per a famílies 
amb nadons de 15 a 36 mesos. Inscripció 
prèvia, tel. 93 860 44 50

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes i cançons en anglès. 
“Fox's Socks”. Infants a partir de 4 anys. Cal 
inscripció, al tel. 93 879 30 91. Col·labora: 
Cambridge School

DIJOUS 27
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Grup de descripció 
de correspondència de l'Ajuntament. Més 
info, tel. 93 842 67 37
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18 h Biblioteca Can Pedrals
Trobada del club de lectura infantil. Super-
lectors. Nois i noies de 7 a 11 anys

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. The Whistle-
blower, de Larysa Kondracki (2011). Debat 
moderat per Rosa M. Palencia, Dra. en co-
municació audiovisual. Dins del cicle “Elles 
dirigeixen” i pel Dia Internacional contra la 
Violència vers les Dones. Org.: CIRD i AC

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre. O:Llibre d'hores, de 
Pere Salinas i Joan Navarro

DIVENDRES 28

De 6.30 a 21.30 h Estació  de trens de
Granollers Centre
Acció reivindicativa, per l’ús de la bicicleta. 
Els ciclistes disposaran d’un pàrquing segur 
a l’estació de trens, durant tot el dia
Més info, www.granollerspedala.cat

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller familiar. “Vine a fer el teu pessebre”, 
a càrrec d’Ermisenda Soy, artista 
Infants a partir de 4 anys

18 h Espai Tranquil de Barbany
Concert.  Núria Risques

A les 19 h i les 22 h Centre Cultural de 
Granollers
Cinema en versió original. Le passé, 
d’Asghar Farhadi (2013)

20 h Hotel Ciutat de Granollers
25a Festa de les Lletres Catalanes del VO. 
Amb l'actuació del Cor Infantil Amics de la 
Unió. Lliurament de premis i sopar. Reser-
ves, tel. 93 879 22 79   
Organitza: Òmnium Cultural

20.45 Església de Mare de Déu de Fàtima
Concert solidari i sopar. Amb la participa-
ció de Societat Coral Amics de la Unió. A 
benefici de Càritas. Més info, www.amicsciu-
tatgranollers.cat
Organitza: Amics Ciutat de Granollers

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música. Geiser i Tellens. La música dels 
anys seixanta a Granollers

22 h Casino de Granollers
41è Cicle de Jazz al Casino. Cece Giannotti. 
Après Minuit: Cece Giannotti plays JJ Cale. 
Organitza: Jazz Granollers

DISSABTE 29

10 h Ateneu de Granollers
Cicle de filosofia a l'Ateneu. "En què 
consisteix una vida filosòfica? Émile Michel 
Cioran. Breviari de descomposició”, a càrrec 
de Joan Méndez

12 h Plaça de la Corona
Avui cantem. Cantada de cançons populars 
i tradicionals, oberta a tothom. Recorregut 
caminant, des de la Corona fins a la Porxada

18 h Nau B1. Roca Umbert
Espectacle familiar. Els Rabiobots

18 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taller familiar relacionat amb l'exposició 
Tancat, a càrrec d'Ermisenda Soy
Cal inscripció prèvia, 
espaidarts@rocaumbert.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Cels, de Wajdi Mouawad. Direcció: 
Oriol Broggi. Conversa amb els actors des-
prés de l'espectacle

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Roba estesa, Adrià Aubert i Núria 
Cuyàs.

22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert.  Nologo. Rock

DIUMENGE 30

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

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d'Espectacles Infantils. La granja. 
Titelles. Cia. Estaquirot Teatre. Recomanat a 
infants de 2 a 7 anys
Organitza: AC

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert.  Rèquiem de Brahms a quatre 
mans. Cor de Cambra de Granollers; Ulrike 
Haller, soprano; Pau Bordas, baix; Josep Su-
rinyach; Jordi Armengol, piano; Josep Vila, 
director

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Roba estesa, Adrià Aubert i Núria 
Cuyàs.

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Le passé, 
d’Asghar Farhadi (2013)

05.15 Estació d'autobusos
Caminada. 25 Matagalls - Granollers
i la Semi. Inscripcions i info, 
www.aeg.cat/matagalls
Organitza: AEG

EXPOSICIONS

AB GALERIA D’ART
“Independència 
1990” Josep Uclés
Fins al 30 de gener

AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA 
DE GRANOLLERS
“25 anys de 
la Matagalls- 
Granollers”
Del 5 de novembre 
al 18 de desembre

BAR RESTAURANT 
ANÒNIMS
“Moments” 
Olaia Sanmiguel
De l’1 de novembre 
al 8 de desembre

BIBLIOTECA 
ROCA UMBERT
“Les il·lustracions 
del Petit Príncep”
Del 3 al 28 
de novembre

“Fàbrica i teixits” 
Documents
Del 14 al 30 
de novembre

CAN JONCH 
“Seriosament ... 
25 arguments 
per la pau en 
còmic” 
Del 5 de novembre 
al 18 de desembre 

CENTRE CÍVIC 
CAN BASSA
Fotos contra 
la violència de 
gènere
Joves fotògrafs 
locals
Del 4 al 21 de 
novembre

ESPAI GRALLA
Premi de Pintura 
Paco Merino
Del 4 de novembre 
al 5 de desembre

ESPAI D’ARTS 
DE ROCA UMBERT
“Tancat” 
A. Bellavista, J. 
Casanova, P. Farell,  
M. Gómez, P. 
Lerma, H. Pielias, 
R. Salvatierra i A. 
Santafé. Comissari: 
Màrius Gómez
Del 13 de novembre 
al 13 de desembre

GALERIA 
ILUSTRARIUM
Sagi Tarbal
Del 14 de novembre 
al 9 de gener
Inauguració: dia 14, 
a les 19 h

CONTINUEN...

AJUNTAMENT 
DE GRANOLLERS
“De Macià a 
Tarradellas”
Fotografia
Fins al 28 de 
novembre

ESPAI BM
Mònica Subidé
Fins al 22 de 
novembre

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Uclés. art + 
poesia  sexe + 
política 1978-85”
Fins a l’1 de febrer 
de 2015



GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | NOVEMBRE DE 2014 NÚM. 123

20

El 17 de setembre veu reobrir la Galeria Espai 
BM al carrer Nou. Un mes després de la seva 
reobertura, quina valoració en feu? 
ÀNGELA: L’acollida ha estat molt bona. Era una 
llàstima tenir un espai d’art tancat durant tres anys 
al centre de Granollers. Calia reobrir-lo quan abans 
millor. Han estat moltes les persones i els profes-
sionals del món de l’art que ens ho han agraït. De 
fet, ja tenim programades exposicions fins ben 
entrat el 2015 i contínuament estem rebent pro-
postes i iniciatives molt interessants.

Com va sorgir la idea de reobrir aquest espai?
ANTONI: La Galeria Espai BM és propietat de 
Maria Matas, del Gremi de Galeristes d’Art de Ca-
talunya. Per a nosaltres sempre ha estat una galeria 
molt familiar. De fet, el meu avi, la meva mare i la 
meva germana havien exposat aquí les seves obres 
i el tracte amb la propietària sempre havia estat 
amable i entenedor. Va ser inaugurada l’any 1981 
i estava associada a la Galeria AB d’Antoni Botey; 
lligam que va durar fins al 1984, moment en què 
va passar a dirigir-la en solitari Maria Matas. El de-
sig de la propietària havia estat sempre mantenir 
la galeria oberta però per circumstàncies personals 
va haver de tancar-la durant aquests tres últims 
anys. Va ser arran d’una visita a una fira d’art que 
se’ns va ocórrer a la meva mare i a mi reobrir la 

 
La Galeria Espai BM de Granollers 
obre de nou les seves portes amb 
Antoni Xamaní com a director de 
l’espai i amb la col·laboració i 
l’assessorament de la seva mare, 
Àngela Icart, i el seu avi, Jaume 
Icart, reconeguts pintors granollerins 
amb una àmplia trajectòria artística. 
Les tres generacions -avi, mare i 
fill- s’embarquen així en una nova 
aventura amb el desig de convertir la 
galeria en un punt de trobada per als 
amants de l’art que ajudi a impulsar la 
sensibilitat cultural de Granollers i els 
seus artistes. 

galeria i presentar a la Maria el nostre projecte de 
futur. De seguida ens vam entendre i tot va tirar 
endavant.

Quin projecte veu presentar a la propietària de 
la galeria?
ÀNGELA: Volíem donar un aire innovador a la 
galeria però conservant l’estètica intemporal i aco-
llidora que sempre ha mantingut. Som conscients 
de la crisi global que pateixen les galeries i podem 
semblar agosarats, però ens ha pogut més el desig 
de palpar, viure i sentir l’art de ben a prop que la 
por al fracàs. El món de l’art no ens és indiferent 
a cap dels que formem part del projecte perquè 
tots hem nascut i crescut amb l’olor de pintura i 
envoltats de parets plenes d’art. Estar a la galeria 
és, per a nosaltres, com estar a casa. 

Encara es pot visitar la primera exposició 
col·lectiva d’artistes locals i de fora de la ciutat 
que va inaugurar l’espai. Quines exposicions 
teniu en ment de cara als propers mesos?
ANTONI: Properament presentarem dues pintores 
de Barcelona: la Mònica Subidé i la Glòria Cañadó. 
I de cara al 2015, exposaran les joves granollerines 
Mercè Bufí, que ens mostrarà per primera vegada 
els seus dibuixos, i Marta Bou, que ens mostrarà la 
seva darrera pintura. 

Àngela Icart, Jaume Icart i Antoni Xamaní
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Àngela: “Som 
conscients de 
la crisi global 

que pateixen les 
galeries, però 

ens ha pogut 
més el desig de 

palpar, viure i 
sentir l’art de 

ben a prop que la 
por al fracàs”
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Jaume: “La Galeria Espai BM seguirà impulsant 
la fornada d’artistes de la ciutat”

Serà una galeria centrada només en la pintura 
o un espai d’art multidisciplinar?
ANTONI: Volem acollir tot tipus de tendències, ser 
un punt de trobada on fer tallers i xerrades cultu-
rals amb professionals qualificats, així com con-
cursos i concerts. Ens agradaria treballar, créixer 
i reinventar-nos per arribar al màxim de públic 
possible, organitzant esdeveniments que ajudin a 
impulsar la sensibilitat cultural de Granollers i els 
seus artistes. 

En quin sentit ajudarà la galeria als artistes? 
ÀNGELA: Per als artistes és fonamental tenir el su-
port d’una galeria. És l’impuls, el motor que el fa 
seguir treballant i la llançadora cap a altres galeries 
que li obrin nous horitzons. La venta de l’obra i 
el triomfar, però, depèn de molts altres factors. 
Jo sempre dic que l’artista ha de tenir un peu al 
taller i l’altre al carrer. Penso que la comunicació 
és fonamental i que l’artista no ha de defallir ni 
ser impacient ja que els fruits tard o d’hora acaben 
arribant. 

Quina és la principal dificultat amb què es troba 
un artista?
JAUME: La principal dificultat és sobreviure. 
L’artista és un creador lliure i solitari i, com a tal, 
tendeix a tancar les seves obres al seu taller, amun-
tegar-les i esperar un cop de sort que les faci sortir 
i veure la llum. Aquest és l’error que comentem 
tots els artistes quan ens iniciem en l’art. L’obra ha 
de sortir. L’artista s’ha d’interessar pel seu entorn, 
participar en trobades i festivals i estar al dia de 
totes les propostes i convocatòries. 

D’on neix la vostra vocació pel món de l’art?
ÁNGELA: Portem l’art als nostres gens. La passió 
per la pintura ens ve de l’avi Icart que, sense refe-
rents familiars, ha dedicat la seva vida a la pintu-
ra i les seves pluges han tingut sempre el segell 
Icart. Des de ben petit va tenir l’impuls de pintar 
i omplia les voreres amb dibuixos al carbonet. 
Ha guanyat molts premis de pintura i certàmens 
locals. A banda de la pintura, ens ha influenciat 
per la branca de l’arquitectura, l’oncle de la meva 
mare, Marià Lassús, que va ser el primer arqui-
tecte de Granollers, creador de projectes com Can 
Trullàs o Can Baulenas.

Antoni: “Volem 
acollir tot tipus 

de tendències 
artístiques, 

ser un punt de 
trobada on fer 

tallers i xerrades 
culturals amb 
professionals 

qualificats”

Actualment quants membres de la família us 
dediqueu a l’art?
ANTONI: El meu avi és i serà sempre pintor 
figuratiu. La meva mare ha dedicat tota la seva 
vida a l’art; exercint la docència, l’interiorisme i la 
pintura. Ha exposat arreu del món les seves obres i 
actualment segueix treballant en l’art fent super-
posicions coloristes, molt serenes, amb matisos i 
transparències. La meva germana, Raquel Xamaní, 
també va destacar dibuixant els apunts d’anatomia 
en els seus estudis de medicina -que no exerceix- 
i avui resideix a Nova York i és pintora de retrat i 
figura. Jo, en canvi, em dedico a recórrer museus, 
galeries i tallers d’artistes per informar-me cons-
tantment de l’actualitat i poder-ho aplicar, ara, a la 
galeria. 

Ens podríeu definir què és l’art per a vosaltres?
JAUME: L’art és emoció i, segons la meva dona, és 
devoció. 
ÀNGELA: L´art és quelcom que, a vegades, es con-
fon amb la feina senzillament ben feta.
ANTONI: L’art en la pintura t’agrada, t’atura, 
t’immobilitza i et fa gaudir. 

Per últim, com valoreu el potencial artístic de 
Granollers? 
JAUME: Des de la postguerra i fins avui, a Grano-
llers sempre hi ha hagut molta inquietud artística 
tant en la música, la dansa, el teatre, la ceràmica, 
la pintura, la fotografia, etc. Sempre han aflorat 
molts grups artístics, associacions i escoles, sent 
una ciutat capdavantera en esdeveniments mu-
sicals i pictòrics internacionals. En aquest sentit, 
la Galeria Espai BM seguirà impulsant la fornada 
d’artistes de la ciutat, capaços d’aconseguir que 
l’art granollerí no s’aturi i continuï explorant nous 
camins arreu del món.
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Els grups municipals opinen
ICV-EUiAImpostos per 

a temps de crisi

Aquest mes s’aprovaran al Ple municipal les 
ordenances fiscals, que són bàsicament els 
impostos i les taxes que fixa l’Ajuntament 
per a la ciutadania de Granollers. Des de 
fa tres anys, el grup d’ICV-EUiA proposa 
que es faci un nou disseny d’alguns dels 
impostos més importants, per a adaptar-los 
a la nova realitat econòmica de gran part 
dels nostres veïns i veïnes, ja que en temps 
de crisi els impostos que es carreguen sobre 
les famílies han de ser reconsiderats per tal 
d’evitar aprofundir en la situació de preca-
rietat que atravessa molta gent.
L’impost de major recaptació municipal i 
el que més afecta a moltes famílies és l’IBI, 
també conegut com a contribució. Fa un 
parell d’anys, el govern de Rajoy va obligar 
els ajuntaments a fer una pujada salvatge 
del 10% en aquest impost, que va causar 
importants danys econòmics a les famílies i 
que a dia d’avui, està consolidat. El govern 
de Granollers sempre va assegurar estar en 
contra d’aquesta mesura, però varen explicar 
que l’aplicaven per obligació. Ara, des d’ICV-
EUiA, els fem una proposta per a que facin 
un gest per convertir les seves paraules en 
fets. Demanem al govern municipal que 
rebaixi el coeficient de càlcul de l’IBI per 
reduir, en dos anys, el 10% d’increment 
que va imposar el PP i afluixar el cinturó a 
les famílies de Granollers per a que puguin 
agafar una mica d’oxigen.
D’altra banda, i tal com ja vam propo-
sar l’any passat, tornem a reclamar que 
s’apliquin subvencions de fins al 90% 
del preu de l’IBI a aquelles famílies que 
tenen tots els seus membres a l’atur, i que 
es subvencioni també a aquelles persones i 
famílies que han patit una execució hipo-
tecària i han estat desnonats de la seva llar, 
de cara al pressupost d’enguany. 
Finalment, ICV-EUiA seguim convençuts 
que, per justícia social, hem de fer bona la 
màxima d’“oferir a cadascú segons les seves 
necessitats i demanar a cadascú segons les 
seves possibilitats” i, per això, cal aplicar 
fórmules de tarifació social en els serveis 
públics municipals, començant per l’escola 
bressol. Amb aquesta fórmula, les famílies 
deixarien de pagar una quota fixa de prop 
de 140 €, i passarien a pagar, més o menys, 
en funció dels seus ingressos. 
Uns impostos més equilibrats i solidaris en 
temps de crisi, per a un Granollers més just.

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

AGOrdenances 
fiscals 2015

Cada any, al mes d’octubre, el Ple aprova 
les ordenances fiscals que regularan els 
impostos, taxes i preus públics que hauran 
d’assumir els granollerins i granollerines de 
cara a l’any següent. Les ordenances fiscals 
són un dels instruments més importants 
dels quals disposen les administracions lo-
cals, ja que condicionen bona part dels seus 
ingressos i, en conseqüència, els projectes 
que podran desenvolupar. 
Des d’Acció Granollers valorem positiva-
ment que les ordenances fiscals, en aquesta 
darrera legislatura, no hagin superat, de 
forma general, l’increment de l’IPC, així con 
les noves bonificacions que s’hi han anat 
incorporant als darrers anys, algunes d’elles 
a proposta del nostre grup municipal. 
No obstant, creiem que després de més de 
5 anys de crisi econòmica, hem d’anar més 
enllà. Les classes baixes i mitjanes no poden 
seguir suportant el pes de la recuperació 
econòmica i considerem que calen més es-
forços per tal d’ajudar els contribuents que 
més dificultats tenen a l’hora d’assumir les 
seves responsabilitats fiscals. 
Perquè no fer-ho ajuda a incrementar les 
desigualtats entre els ciutadans més pobres i 
els ciutadans més rics, els quals els benefi-
cien una fiscalitat local quasi congelada. De 
fet, el passat 17 d’octubre, en el Dia Inter-
nacional de l’Eradicació de la Pobresa, vam 
constatar que els rics són cada cop més rics 
i els pobres, més pobres. Segons dades de la 
UGT de Catalunya, a l’actualitat el 10 % de 
la població més rica de Catalunya té una 
renda 15 vegades superior a la del 10 % de 
la població més pobre, mentre que al 2007 
aquesta diferència era del 7,65 %.
Som conscients que la legislació actual, im-
posada per l’Estat espanyol, limita molt les 
decisions que els ajuntaments poden pren-
dre respecte a com gestionar i bonificar les 
ordenances fiscals, ja que no ens permet fer 
determinades bonificacions segons la renta 
familiar. Però això no pot ser una excusa, 
perquè fins i tot en el marc d’una legislació 
rígida com és la de les hisendes locals po-
dem buscar fórmules per rebaixar la pres-
sió fiscal a les famílies més empobrides. 
Per exemple, mitjançant una línia d’ajuts i 
subvencions via pressupost municipal. 
Podeu veure les nostre propostes de les or-
denances fiscals 2015 a www.pepmur.cat.

Pep Mur i Planas
Portaveu Acció Granollers (ERC, RCat, Gi i JERC)
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Seguim en temps de dificultats motiva-
da per la profunda crisi econòmica que 
segueix llastant les nostres economies. 
Menors recursos econòmics, moltes 
persones i empreses que ho segueixen 
passant malament. Alguns indicadors 
positius també a la nostra ciutat, però 
encara insuficients. La necessitat, però, 
de seguir donant resposta a la ciutat i els 
seus ciutadans i ciutadanes.
Massa sovint l’Ajuntament s’ha tro-
bat sol, el govern de l’Estat i el de la 
Generalitat de Catalunya retallant en 
polítiques públiques i incomplint els 
compromisos de pagament de convenis 
i serveis també amb el nostre Ajun-
tament. I l’Ajuntament de Granollers 
complint amb els seus proveïdors, els 
seus treballadors/es i amb els serveis 
necessaris per mantenir els nivells de 
qualitat que volem per a la nostra ciutat.
Governar és prioritzar. D’aquí a dos 
mesos aprovarem la despesa que dedi-
quem a cada cosa. Ara ha tocat aprovar 
una part dels ingressos i els impostos 
municipals, preus públics i taxes que 
pagarem el proper any 2015 i que no 
s’apujaran.
Per tercer any consecutiu l’increment 
d’impostos municipals serà zero i, 
en aquest context, és bo recordar que 
l’increment acumulat de l’IPC serà a ni-
vell de l’Estat de 3,4 % i a Catalunya del 
4,2 %, des de gener de 2012 a setembre 
d’enguany.
Es mantindran totes les bonificacions 
existents a famílies i empreses.
I en el debat pressupostari de 2015 
introduirem una partida per subvencio-
nar una part de l’IBI a aquelles persones 
amb una especial dificultat econòmica. 
És clar que, amb les nostres eines, el go-
vern de l’alcalde Mayoral vol ajudar a la 
sortida de la crisi, garantint la necessària 
solidaritat, la igualtat d’oportunitats i les 
polítiques actives que generen activitat.
Marquem prioritats però nosaltres no 
volem renunciar a la qualitat que és 
un signe d’identitat de Granollers.

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

Quan hagueu rebut a casa vostra aquest 
butlletí Granollers Informa faltaran pocs dies 
per al 9 de Novembre, data que fa molt de 
temps que els catalans tenim assenyalada 
al calendari. Se n’ha parlat molt, però em 
permeto la llicència de fer una darrera 
reflexió, amb una sola finalitat: animar-
vos a participar, votant a la consulta 
organitzada per la Generalitat, i expressar 
què volem que sigui Catalunya en un 
futur. 
Tant cert és que aquesta no és la consulta 
inicialment prevista com que s’ha buscat 
la manera, utilitzant les lleis existents, 
que tots els catalans puguem votar el 9N. 
D’això, l’únic culpable n’és el govern 
espanyol i els partits que li han fet costat 
en aquesta croada antidemocràtica: PP-
PSOE-UPyD. 
De tota manera, a aquesta consulta el que 
de veritat li dóna potència és la partici-
pació de la gent. La seva força no es basa 
en cap marc legal, sinó en una participa-
ció multitudinària el 9N. Aquesta seria la 
veritable victòria de Catalunya, que ho 
basa tot en la força del poble i l’audàcia 
per resistir i seguir lluitant per decidir el 
seu futur col·lectiu.
Qui hi pot participar? Tots els majors de 
16 anys residents a Catalunya, presentant 
el DNI vigent i la targeta de residència, si 
s’escau.
Com es pot participar? Als col·legis 
electorals habilitats per la Generalitat a 
cada població, consultant quin ens toca a 
participa2014.cat.
Ara és l’hora, el país viu moments his-
tòrics i els qui volem que se’ns reconegui 
el dret a poder decidir el futur col·lectiu 
hi hem de ser. Per tant, el dia 9, tots a 
votar!

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

En primer lugar tenemos que denun-
ciar el uso partidista que se hace de este 
Ayuntamiento con el objetivo de apoyar 
una consulta, que no tiene cabida en la 
vigente legalidad democrática. 
Cataluña nunca tuvo tantas competencias, 
ni tanta soberanía política como en la 
actualidad.
No se trata sólo de un problema de 
democracia, ya que la democracia no se 
entiende sin el respeto a las leyes con que 
la propia democracia nos dota.
En democracia y con democracia las leyes 
se cambian, no se desobedecen, ni se 
ignoran.
El derecho a la autodeterminación en el 
derecho internacional, es un derecho de 
los territorios colonizados, y Cataluña ni 
es, ni ha sido nunca una colonia, si no 
que ha sido y somos parte integrante de 
España.
El aval del Consejo de Garantías Estatuta-
rias lo ha sido sólo con los votos de los 
consejeros propuestos por CiU y de ERC, 
ya que los del PSC, ICV y PP se opusieron. 
Ahora bien, cuando el PSC y el PP pre-
guntamos por la constitucionalidad de 
la pregunta que se pretende realizar, no 
contestaron, pero no contestaron porque 
saben que no cabe ni en la Constitución, 
ni en el Estatut. La independencia de Cata-
luña, no es una competencia de la Gene-
ralitat, por lo que hacer un referéndum 
independentista, vulnera el art. 122 del 
Estatut, donde se establece que las consul-
tas deben realizarse sobre competencias 
de la Generalitat. Pero además la ley pre-
tende llamar consultas no referendarias, a 
lo que en realidad es un referéndum.
Dicho esto, el pasado mes de septiembre 
en el pleno ordinario del Ayuntamiento 
de Granollers se presentó una moción en 
apoyo a la consulta que contaba con el 
voto positivo de tan sólo 8 concejales, es 
decir, el 32% del plenario, pero que gra-
cias a la abstención del PSC, fue aprobada. 
Una abstención que en este caso es como 
si hubiera sido un sí.
Queremos una Cataluña fuerte, unida y 
legal.

fermí Gutiérrez Martínez
Portaveu del Grup Municipal PPC Granollers

PSCPer tercer any no 
s’incrementen els 
impostos municipals

9N: la cortina 
de humo

PP CiUA votar tothom!
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