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“Ajudeu-nos a millorar la distribució” 
si sou ciutadà/ana de Granollers i per qualsevol motiu no 
rebeu aquest butlletí cada mes a casa vostra, o el rebeu 
en mal estat, feu-nos-ho saber trucant al 93 842 66 15 o 
enviant un missatge de correu electrònic a:
premsa@ajuntament.granollers.cat
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segueix-nos 
a les xarxes 
socials:

www.facebook.com/
ajuntamentgranollers

    @granollers

Tota la informació  
de la ciutat a: 

www.granollers.cat

PROPER BUTLLETÍ

> Cada mes podeu 
descarregar-vos a  
www.granollers.cat el 
butlletí de forma fàcil 
i ràpida. A la web mu-
nicipal també trobareu 
tots els butlletins 
editats. 
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Fermí Puig
> Fermí Puig (Granollers 1959) va 

estar dotze anys al capdavant del 
prestigiós restaurant Drolma a 
l’Hotel Majestic de Barcelona.

> Forma part de la generació de 
xefs brillants que van projectar 
la cuina catalana arreu del món. 
Va ser ell qui va introduir Ferran 
Adrià al Bulli l’any 1983.

> Ara dirigeix el restaurant que 
porta el seu nom, Fermí Puig. 
Un restaurant friendly, on el luxe 
no és ostentós i els preus són 
assequibles.

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 22 de febrer de 1965 
va començar a funcionar 
la Mútua del Carme al 
carrer Santa Elisabet de 
Granollers, aviat farà 50 
anys. La Mútua, però, 
ja des de l’any 1952 
oferia els seus serveis 
en un pis del carrer 
Anselm Clavé, número 62. 
Més de 50 anys d’història d’una entitat refe-
rent a Granollers, que al 1977 es va traslladar a l’actual edifici de la plaça 
Pau Casals. La Mútua és avui la única asseguradora del Vallès Oriental 
que disposa d’una clínica pròpia. Té unes instal·lacions de 7.500 metres 
quadrats i nou plantes amb consultoris per a especialitats mèdiques i 
quirúrgiques, laboratori, quiròfans, hospitalització, servei de radiodiag-
nòstic i servei d’urgències 24 hores, entre d’altres. Tot i que la seu es 
troba al centre de Granollers, La Mútua té diverses delegacions al Vallès 
Oriental, al Barcelonès, la Selva i el Maresme. 
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FIRA DEL DIsc
Divendres 9 i dissabte 10 de gener
Tot el dia. Plaça de la Corona 

cOL·LEcTIU D’ARTEsANs 
DE PRODUcTEs NATURALs
Dissabte 10 i 17 de gener 
Tot el dia. Plaça de les Olles

AssOcIAcIó DE PRODUcTORs 
PER LA QUALITAT DEL VO 
“Acostem el camp”
Dissabte 10 de gener
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA D’ARTEsANs
Divendres 16 i 30 de gener 
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

FIRA DE BROcANTERs
Dissabte 24 de gener
Tot el dia. Plaça de la Porxada

AssOcIAcIó D’ARTEsANs 
ELABORADORs DE cATALUNYA
Dissabte 31 de gener
Tot el dia. Plaça de la Corona 

50  ITINERARI DE CIUTAT

Granollers, modernista
i noucentista
El primer itinerari de ciutat de l’any ens proposa 
una descoberta de la ciutat modernista i noucen-
tista. Serà el diumenge 18 de gener i servirà per 
constatar el creixement econòmic, sobretot in-
dustrial, que va viure la ciutat a mitjans del segle 
XIX. Això va permetre la construcció de nombrosos 
edificis públics (ajuntament, escoles, escorxa-
dor, centres sanitaris...), fàbriques, cases per 
als obrers i habitatges per a la gent benestant..., 
d’estil modernista i noucentista, alguns dels quals 
es visitaran durant l’itinerari. 

Lloc de trobada: Museu de Granollers
Hora: 11 h – Durada: 2 hores
Preu: 4 € - 2€ persones jubilades – gratuït infants 
(fins a 12 anys)
Cal inscripció prèvia, tel. 93 842 68 41
museu@ajuntament.granollers.cat

GRANOLLERS, CIUTAT 
dEL BàSqUET 2015

MúTUA DEL CARME AL CARRER 
SANTA ELISABET. / ARXIU DE LA 

MúTUA DEL CARME

MúTUA DEL CARME, 1962. 
AUTOR DESCONEGUT / AMGR

Granollers ha estat designada Ciutat del Bàsquet 2015 per 
la Fundació del Bàsquet Català. La capital vallesana prendrà 
el relleu de la Seu d’Urgell i, durant tot l’any vinent, acollirà 
multitud d’activitats relacionades amb aquest esport. 
El CB Granollers, amb el suport de l’Escola Pia –l’altre club 
federat de la ciutat– serà l’encarregat de liderar l’organització 
del programa d’activitats, amb l’objectiu de promoure el bàs-
quet a Granollers i fer reviure els anys 80 i 90, quan l’esport 
va assolir el seu punt més àlgid a la ciutat. 
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REPORTATGE

El pressupost de 2015 prioritza la despesa 
social i inverteix en manteniment de la ciutat

En l’últim ple de 2014 es va 
aprovar inicialment el pressupost 
municipal per a 2015 que és de 
gairebé 75 MEUR. Uns comptes 
que fixen l’atenció en les persones 
més colpejades per la crisi ja que 
l’increment de la despesa social és 
superior al 12 %. A més, després que 
l’Ajuntament hagi impulsat tres plans 
de xoc amb mesures per incentivar 
l’economia, tornarà a reservar un 
milió d’euros per a aquesta finalitat. 
La inversió serà de 5,2 MEUR, que 
es destinarà al manteniment dels 
equipaments i de l’espai públic. 
Per cinquè any es preveu reduir 
l’endeutament en més 1,5 MEUR. 

Gairebé 75 milions d’euros és el pressupost de 
2015 de l’Ajuntament i els seus organismes au-
tònoms, empreses i patronats que es va aprovar 
en l’últim ple municipal de l’any. Es tracta d’un 
pressupost un 10 % inferior al de 2014, amb 5,2 
MEUR en inversió (-17,7 %, respecte l’any 2014), 
amb un increment important de la despesa so-
cial i l’esforç focalitzat en el manteniment dels 
equipaments i l’espai públic. 
Pel que fa a la despeses augmenten més d’un 
12 % els recursos destinats als equips dels 
serveis socials de zona, els anomenats EBASP, i 
també els programes individuals d’atenció (PIA) 
que permeten valorar les persones en situació 
de dependència; l’atenció domiciliària i els cen-
tres oberts, espais per a infants i joves que acu-
llen activitats formatives com el reforç escolar i 
que dinamitzen els barris, també incrementen 
la dotació.

Accions contra la crisi

L’accent en les polítiques socials també es 
manifesta en una partida de 100.000 euros 
destinada a ajudar a pagar l’IBIU a aquelles 
famílies que tenen més dificultats i que com-
pleixen uns determinats requisits. En la ma-
teixa línia cal situar el Pla de xoc, un conjunt 
de mesures adreçades als col·lectius més 
castigats per la crisi. De nou, l’Ajuntament de 

L’Ajuntament continua 
invertint a Roca Umbert per 
convertir el recinte fabril en 
un gran centre cultural 

Granollers reserva 1 milió d’euros per a aquest 
concepte que es traduiran, entre d’altres, en 
accions per estimular la contractació laboral i 
l’economia, la formació i dotacions per a més 
beques escolars. Aquest serà el quart Pla de 
xoc que aplicarà l’Ajuntament que ja ha inver-
tit 3,5 milions d’euros des de 2012, quan va 
emprendre aquesta iniciativa gràcies al fet que 
l’Ajuntament de Granollers tanca els comptes 
anuals en positiu. 

Inversió en manteniment

Més de 5 milions d’euros s’invertiran principal-
ment en el manteniment dels equipaments mu-
nicipals i de l’espai públic (vegeu quadre adjunt). 
Són 1,2 milions d’euros d’inversions menys que 
l’any passat ja que l’Ajuntament preveu ingres-
sar menys diners en concepte de subvencions 
procedents d’altres administracions. 
Pel que fa als equipaments culturals, es seguirà 
completant Roca Umbert amb nous espais de 
lloguer per a artistes i s’arranjarà la coberta de 
l’antic dipòsit i les façanes de l’antiga tèxtil. 
Els centres educatius també gaudiran d’una 
inversió conjunta de 625.000 euros, 375.000 dels 
quals destinats a l’adequació de la planta baixa 
de l’escola Ponent i 100.000 euros més per mi-
llorar l’Escola d’Educació Especial Montserrat 
Montero.

Per cinquè any 
consecutiu 

l’Ajuntament 
preveu reduir 

l’endeutament
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L’Ajuntament torna a destinar un milió 
d’euros per a mesures contra la crisi

Els 285.000 euros previstos per a instal·lacions 
esportives es repartiran en bona part amb 
l’adopció de mesures de prevenció i protecció 
de les instal·lacions contra la legionel·la i també 
per replantar la gespa de les pistes d’atletisme i 
adequar les façanes del Palau d’Esports. 

Ampliació del cementiri del Ramassar

Una altra inversió important que l’Ajuntament 
portarà a terme aquest 2015 és l’ampliació del 
cementiri del Ramassar, les obres del qual 
començaran ben aviat. En un espai de sòl de poc 
més de 1.000 m2 es construiran 388 nínxols i 200 
columbaris, entre d’altres.
400.000 euros es destinaran a dos espais ur-
bans: la conversió en plataforma única del tram 
del carrer de Corró, entre el carrer de Torras i 
Bages i el carrer de València; i la reforma de la 
plaça de Sant Miquel. També es preveu convertir 
en calçada única un tram del carrer de Ricomà, 
des del carrer Nou fins al carrer d’Isabel de 
Villena. D’altra banda entre renovació de vore-
res, com la que s’ampliarà al carrer d’Agustí 
Vinyamata, entre el carrer de Girona i el pont del 
tren, i adequació de paviments i accessibilitat 
s’invertiran altres 240.000 euros. 
La renovació de la xarxa de clavegueram, on s’hi 
invertiran 115.000 euros, i la instal·lació de nous 
jocs infantils en els espais públics són altres 
exemples d’actuacions que es portaran a terme 
l’any vinent.

Menys subvencions a rebre

Respecte els ingressos, la Generalitat de Cata-
lunya ha anunciat que deixarà de pagar la part 
que li corresponia de les places de l’escola de 
música, la qual cosa generarà un dèficit que 
assumirà l’Ajuntament. En el cas del finança-
ment per part de la Generalitat de Catalunya 
de les places d’escoles bressol municipals, 
l’aportació ha passat de 1.800 euros per alumne 
el curs 2009-2010 a 0 euros el curs 2013-2014. 
Aquest curs també es preveu que la Generalitat 
no aporti recursos en aquest concepte, tot i que 
es preveu que la Diputació n’assumeixi part del 
finançament. 
D’altra banda, per cinquè any consecutiu, 
l’Ajuntament preveu baixar l’endeutament en 
més d’1,5 milions d’euros, fet que li permetrà 
pagar menys diners en concepte d’interessos 
per als préstecs demanats. 

Inversions més destacades per al 2015

Equipaments educatius: ........................................................... 625.000 €

Ampliació del cementiri (1a. fase): ........................................... 505.500 €

Espais urbans: .......................................................................... 400.000 €

Reforma de la pl. de Sant Miquel

Remodelació d’un tram del c. Corró

Inversions a Roca Umbert: ....................................................... 395.000 €

Instal·lacions esportives: .......................................................... 285.000 €

Renovació i adequació de voreres i paviments:........................ 240.000 €

Equipaments culturals: ............................................................ 235.000 €

Remodelació d’espais verds, arbres i jardins: ......................... 140.000 €

Renovació de la xarxa de clavegueram: ................................... 115.000 €

Adequació d’edificis municipals: .............................................. 109.500 €
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ACTUALITAT

Una enquesta feta recentment a determinats 
col·lectius de Granollers, en el marc del projecte 
europeu We love eating, mostra que la capital 
del Vallès Oriental destaca per sobre de les al-
tres ciutats europees del projecte en els hàbits 
de beure aigua com a principal font d’hidratació; 
cuinar a casa aliments frescos; l’hàbit de 
menjar junts; la intenció de comprar aliments 
saludables i de menjar fruita. Els hàbits on s’ha 
de millorar són la pràctica de l’activitat física i el 
consum de fruita i vegetals.
L’enquesta es va fer els mesos de juny i juliol a 
140 nens/es, 133 dones gestants i 133 persones 
grans per conèixer el punt de partida dels seus 
hàbits alimentaris i d’activitat física.
A partir d’aquestes dades, el projecte WLE ana-
litzarà l’impacte que comportaran les diferents 
accions que es desenvoluparan en la campanya 
com programes multidisciplinaris d’activitat físi-
ca i salut per abordar la prevenció de l’obesitat 
infantil, formació sobre alimentació a dones 
embarassades, tallers a les escoles de la ciutat 
sobre hàbits saludables i revisió dels menús 
escolars, cicles de conferències a la ciutadania 
sobre alimentació saludable o difusió i promoció 
de rutes saludables per caminar. 
Granollers conjuntament amb altres sis ciu-
tats d’Europa, formen part del projecte We 
Love Eating (WLE, “Ens agrada menjar”), que 
s’emmarca dins del programa Enjoying Being 
Healthy (“Gaudint de bona salut”), de foment i 

Una enquesta posiciona Granollers 
com a ciutat saludable

promoció dels estils de vida més saludables. We 
Love Eating està adreçat a la població en ge-
neral però fa una incidència especial a infants, 
dones embarassades i persones grans. 
Aquest projecte educatiu, que es troba en 
fase pilot i durarà tot el 2015, compta amb la 
participació de Banská Bystrica (Eslovàquia), 
Bradford (Regne Unit), Cluj-Napoca (Romania), 
Deventer (Holanda), Poznan (Polònia) i Roncq 
(França). A Granollers aquesta iniciativa s’està 
duent a terme amb la participació conjunta de 
l’Ajuntament, l’Hospital General de Granollers, 
l’Institut Català de la Salut i l’Agència de Salut 
pública de Catalunya.

L’Ajuntament de Granollers ha instal·lat desfibril·ladors en sis equipa-
ments municipals: Roca Umbert Fàbrica de les Arts, Teatre Auditori 
de Granollers, Palau d’Esports, Centre d’Educació Especial Montser-
rat Montero, Escola Municipal del Treball (EMT), a la comissaria de la 
Policia local, en un cotxe patrulla i, properament, al Pavelló Municipal 
del Tub. Aquests aparells serviran per atendre possibles problemes 
cardíacs en equipaments municipals i llocs amb una gran afluència de 
públic. 
La instal·lació dels desfibril·ladors ha anat acompanyada d’un ampli 
pla de formació. L’any 2013, l’Ajuntament ja va oferir formació obliga-
tòria a 53 persones, mentre que el 2014 l’han fet 73 persones més, la 
majoria de la Policia local. Tots els cursos formatius han tingut lloc a la 
Fundació Hospital Asil de Granollers, que disposa de professionals per 
impartir els cursos.

Granollers instal·la sis desfibril·ladors en equipaments municipals

Seguir bons hàbits en 
l’alimentació, factor clau per 
tenir una bona salut
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“Hiroshima-Nagasaki. 70 anys de la bomba atòmica” és el títol de 
l’exposició produïda pels museus de la pau d’Hiroshima i Nagasaki, i 
l’Ajuntament granollerí –amb la col·laboració de Mayors for Peace–, que 
es podrà veure al Born Centre Cultural de Barcelona del 13 de gener al 8 
de febrer i, just després, al Museu de Granollers, de l’11 de febrer al 8 de 
març.  Les dues ciutats han produït aquesta mostra per explicar què va 
passar aquell agost de 1945 quan va explotar la bomba atòmica, recordar 
les conseqüències que aquest fet encara té sobre milers de persones i 
conscienciar el món sobre el perill que representen les armes nuclears i 
sobre la necessitat d’eliminar-les. 
L’exposició repassa els efectes en les persones, els edificis i el medi am-
bient, tan immediats com a llarg termini, així com els efectes secundaris 
causats per l’exposició a la radioactivitat i la seva persistència en les 
generacions posteriors. La mostra també fa èmfasi en com les dues ciu-
tats s’han recuperat dels danys que els va causar l’explosió de la bomba 
atòmica i com la memòria dels que van perdre la vida i dels que encara 
pateixen les conseqüències roman entre la població actual.

s’exposen materials d’ús quotidià recuperats de l’explosió

A través d’una sèrie de panells, s’exposen fotografies, reproduccions de 
dibuixos fets pels hibakusha (persones que van sobreviure a la catàstro-
fe), gràfics, textos i documents audiovisuals. El Museu exposarà també 
una selecció de materials d’ús quotidià que van ser recuperats després 
de l’explosió i que mostra els danys causats pels diferents efectes de la 
bomba atòmica. Igualment, es dedica un apartat a donar a conèixer com 
s’ha desenvolupat l’armament nuclear des de 1945 fins a l’actualitat, 
malgrat l’existència del Tractat de No Proliferació Nuclear, així com els 
assajos nuclears que s’han dut a terme. La part final se centra en la lluita 
per l’abolició de les armes nuclears. 
Gairebé 70 anys després del llançament de les dues bombes atòmiques, 
que van provocar la mort de 200.000 persones en les dues ciutats japo-
neses, el món encara no s’ha pogut alliberar de l’amenaça nuclear. Nou 
països tenen actualment 19.000 armes nuclears, de les quals unes 2.000 
romanen en estat d’alerta instantània. La majoria de les armes nuclears 
actuals són desenes de vegades més potents que la bomba d’Hiroshima. 
La voluntat dels hibakusha és que el món conegui la realitat que van viure 
per tal d’evitar que es pugui tornar a repetir un fet com aquest. Per això, 
des d’Hiroshima i Nagasaki, es treballa per difondre l’experiència i el 
missatge dels hibakusha i per incrementar la consciència de la població 
del món sobre la necessitat d’eliminar les armes nuclears.

La mostra “Hiroshima-Nagasaki. 70 anys de la bomba 
atòmica” s’exhibirà al Born i al Museu de Granollers

L’exposició s’inaugura 
al Born centre cultural 

de Barcelona el 
divendres 16 de gener 

a les 12 del migdia

Dimarts 13 de gener, el Servei de 
Medi Ambient i Espais Verds farà, 
durant el matí, la recollida d’arbres 
de Nadal per reciclar-los. 
Per fer ús del servei s’ha d’avisar 
prèviament al 93 860 32 06, els 
dies 8 i 9 de gener, de 9 h a 14 h, o 
enviar un correu a mediambientes-
paisverds@ajuntament.granollers.

cat, també del 8 a l’11 de gener. 
Les persones que ho sol·licitin 
hauran de deixar els arbres davant 
de la porta de casa seva. Una altra 
opció és portar l’arbre a Espais 
Verds, al Parc Firal (entrada per 
l’av. d’Europa-c. de Londres), de 
dilluns a divendres, de 8 h a 13 h, 
fins al 16 de gener.

Servei de 
recollida 
gratuït 
d’arbres 
de Nadal
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Montserrat Ponsa, la Societat Coral Amics de la 
Unió i l’Editorial Alpina van rebre aquest mes de 
desembre la Medalla de la Ciutat de Granollers, 
per acord unànime del Ple de l’Ajuntament de 

Lliurament de les Medalles de la Ciutat 2014

Granollers. Montserrat Ponsa i Tarrés ha estat 
reconeguda per la defensa de la justícia social, 
la pau i els drets humans que s’ha manifestat 
en una llarga activitat pública. 
La societat coral Amics de la Unió, l’entitat 
més antiga de Granollers, nascuda l’any 1877, 
ha estat distingida per mantenir-se profunda-
ment arrelada a la ciutat i compromesa amb 
la cultura del país, transmetent l’amor per la 
música i el cant coral a diverses generacions de 
granollerins i granollerines.  
L’Editorial Alpina ha estat reconeguda pel seu 
compromís amb el país i amb Granollers, en 
una trajectòria de gairebé setanta anys. Aques-
ta petita editorial granollerina va possibilitar 
que molts catalans descobrissin els seu entorn 
amb l’edició de mapes i llibres relacionats amb 
l’excursionisme. En els darrers temps, l’editorial 
ha apostat per la publicació de narrativa local i 
comarcal i de llibres infantils.

Els productors d’alimentació de 
la plaça Perpinyà del mercat del 
dijous allargaran l’horari

A partir del dijous dia 15 de gener les 
parades dels productors d’alimentació 
del mercat del dijous que s’apleguen 
a la plaça Perpinyà allargaran l’horari 
de venda fins a les 20.30 h del vespre. 
Es tracta d’una prova pilot per veure 
com respon el públic a aquest horari 
més flexible, que permetrà comprar 
a aquelles persones que els agrada 
el mercat setmanal, però que no en 
poden gaudir per l’horari establert.
El mercat de productors d’alimentació 
està format per vuit de parades que 
venen productes de proximitat directa-
ment al consumidor. Ofereixen fruites 
i verdures, làctics i formatges, pro-
ductes de xarcuteria, verdures ecolò-
giques, olis i conserves, olives i pesca 
salada. Aquests productors formen 
part del mercat del dijous des de 2011.

La factura electrònica 
arriba a l’Ajuntament 
de Granollers
A partir del 15 de gener els proveïdors de 
l’Ajuntament de Granollers que siguin socie-
tats anònimes o societats de responsabilitat 
limitada hauran de presentar les factures en 
format electrònic, sempre que siguin d’un 
import superior a 5000 euros, IVA inclòs. A 
més, les empreses de gas, aigua, telèfon, 
etc., estaran obligades a partir de qualsevol 
import.
La factura electrònica comporta avantatges 
tant per al proveïdor com per a l’Ajuntament. 
Per a les empreses implica no enviar fac-
tures per correu postal ni electrònic, per 
tant facilita la presentació; també és més 
segur i, el que és més important, permet 
comprovar l’estat de tramitació de la factura 
i la previsió de pagament a través seuelec-
trònica.granollers.cat. Des de la carpeta del 
proveïdor, a la mateixa seu, serà possible 
crear la factura en format electrònic. Per a 
l’Ajuntament la factura electrònica permetrà 
reduir el temps de tramitació, entre d’altres.  
L’Ajuntament preveu tramitar el 45 % de les 
factures en format electrònic.
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Més de 300 places en el remodelat 
aparcament de Ramon Llull 

Aquest desembre han finalitzat les obres 
d’urbanització de l’aparcament gratuït del ca-
rrer de Ramon Llull, que compta amb un total 
de 310 places. Molts vehicles fan servir aquest 
espai per la seva proximitat al centre de Gra-
nollers i a Canovelles. L’espai, de 10.139,51 m2, 
s’ha pavimentat mantenint l’accés rodat tant 
d’entrada com de sortida pel carrer Ramon 
Llull. A més, s’hi han incorporat tres passos 
per a vianants, respectant el passeig existent 
pel costat del riu Congost i s’han plantat 36 
arbres dins de l’aparcament. 

Nova gespa al camp de futbol 
de la Font Verda

El camp municipal de futbol de la Font Verda 
ha estrenat gespa artificial aquest desembre, 
essent el cinquè terreny de joc que disposa 
d’aquest tipus de gespa a Granollers. També 
s’ha instal·lat un sistema nou de reg amb un 
drenatge que permet recuperar l’aigua del 
mateix reg i de la pluja, per tal que pugui ser 
reciclada i reutilitzada posteriorment. El camp 
disposa també de noves porteries de futbol 11 
i futbol 7, així com de noves banquetes per als 
jugadors. Al camp hi continuaran entrenant 
els equips de l’Escola Pia i també diversos 
equips de l’Esport Club Granollers –tant de 
futbol 7 com de futbol 11–, a més de l’equip de 
futbol 7 dels Granollers Fénix. 

Renovació dels jardins del carrer València

L’actuació als jardins del carrer València 
ha suposat 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’ha renovat 
la xarxa de recollida d’aigües pluvials i s’han 
plantat nous arbres. L’espai rebrà el nom de 
Jardins de Can Guitart, en record de la fàbri-
ca tèxtil d’Antoni Guitart i Guitart, situada al 
carrer Ponent i enderrocada els anys setanta.
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El remodelat aparcament 
del carrer de Ramon Llull 
s’ha posat en marxa aquest 
desembre. A sota, la nova 
gespa del camp municipal 
de futbol de la Font Verda. A 
baix, treballs de construcció 
dels nous jardins del carrer 
de València.
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Projecte PONTS A LA FEINA

Vius al barri Congost 
i estàs a l’atur?

L’Ajuntament de Granollers t’ofereix forma-
ció gratuïta, en diferents períodes al llarg 
de tot l’any 2015, amb un plantejament 
flexible per a cada participant en funció del 
nivell, coneixement, interessos i necessi-
tats formatives.

ORIENTACIÓ LABORAL:
Tutories per treballar l’orientació professio-
nal, millora de competències i tècniques de 
recerca de feina

FORMACIÓ EN:
L’ús de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC)
•	Informàtica I. Alfabetització digital
•	Informàtica II. Iniciació a la informàtica 

nivell usuari
•	Formació en línia per acreditació ACTIC*
*El certificat ACTIC, l’emet la Generalitat de Catalunya 
i acredita la competència digital, entesa com la combi-
nació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit 
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

OBTENCIÓ dE:
• Carnet operador de carretó elevador
•	Certificat	de	manipulador	d’aliments

Possibilitat de fer pràctiques no remune-
rades en empreses

Preinscripció al Servei Local d’Ocupació. 
Masia Tres Torres (C. de les Tres Torres, 
18-20, Granollers), de 8.30 h a 14.30 h, de 
dilluns a divendres. Tel. 93 861 13 90 i  fei-
nagm@ajuntament.granollers.cat  

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya en el marc del Projecte Treball als barris i cofi-
nançada pel Fons Social Europeu

•	Participació	oberta	a	tothom	a	partir	dels	16	anys

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

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

•	Presentació	d’originals,	fins	al	6	de	febrer	de	2015,	ambdós	
concursos. 

•	Bases	dels	concursos	consultables	a	l’Oficina	d’Atenció	al	Ciu-
tadà (OAC), c. Sant Josep, 7, al Centre d’Informació i Recursos 
per a Dones (CIRD), c. del Portalet, 4, 4a. planta i a: 

 www.granollers.cat/igualtat

8 dE MARç dE 2015 
dIA INTERNACIONAL dE LES dONES

CONCURS DE
CARTELLS
I CERTAMEN lITERARI
de dona a dona

10a EdICIó

Trasllat de les oficines de 
serveis Municipals, Mobilitat 
i Via Pública i Mercats
El servei de Manteniment de ciutat de l’Àrea Territorial, 
que comprèn serveis Municipals, entre els quals la gestió 
del cementiri municipal, Mobilitat que, entre d’altres, 
gestiona la zona blava, i l’Oficina de Via Pública i Mercats, 
s’ha traslladat a l’Edifici Vila Oberta del carrer de sant 
Jaume, 16-26, 5a planta, on també hi són les oficines 
d’Espais Verds i Medi Ambient.

Els números de telèfon es mantenen:
serveis Municipals: tel. 93 842 66 36
servei de Mobilitat: tel. 93 842 66 06
servei de Via Pública i Mercats: tel. 93 842 67 01
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Sabíeu que a la comarca del Vallès Oriental s’han descrit més d’una 
vintena de varietats diferents de mongetes? O 19 de tomàquets? Aquestes 
dades sorprenents es deriven de la feina de catalogació i recuperació de 
varietats locals d’horta que es porta a terme des del projecte de Banc de 
Llavors del Vallès Oriental i que té la seu al Museu de Ciències Naturals 
de Granollers. L’objectiu d’aquest banc, que ja té més d’un centenar de 
varietats caracteritzades, és actuar com una còpia de seguretat de diver-
ses llavors i conservar aquest patrimoni que estava a punt de perdre’s a 
causa de la intensificació de l’agricultura en els darrers anys. El volum de 
producció, la uniformitat per davant del gust, la singularitat o l’adaptació 
al territori eren els criteris que s’imposaven. 
D’uns anys ençà, un grup de persones de la comarca vinculat a 
l’associació Llavors Orientals va iniciar un treball de recerca i recupera-
ció d’aquest patrimoni, i ha aconseguit salvar-ne una part rellevant. Per 
altra banda el Consell Comarcal del Vallès Oriental també ha contribuït 
a aquesta tasca mitjançant el desenvolupament de diversos estudis de 
caracterització. 
Per tal de promoure la reincorporació d’aquestes llavors en el sector 
agrari el banc pot facilitar llavors a les persones que estiguin interessa-
des a plantar-les. Igualment les persones que creguin que disposen de 
llavors d’horta poc habituals es poden posar en contacte amb el banc a 
través de www.llavorsvallesoriental.cat

El Banc de Llavors del Vallès Oriental té més 
d’un centenar de varietats d’horta catalogades

Un llibre cataloga 214 espècies d’ocells al Montseny

El Museu de Ciències Naturals de Granollers, 
que acull el Centre de Documentació del Parc 
Natural del Montseny, va ser l’amfitrió de la 
presentació del llibre Els ocells del Montseny, 
del biòleg molletà Josep Ribas. Es tracta d’una 
monografia que recull les espècies d’ocells que 
de manera natural s’observen al Montseny i que 
es fonamenta en prospeccions de camp fetes 
entre 1984 i 2010. L’àrea d’estudi abasta 625 km2 
i inclou àrees veïnes al parc natural. El gruix del 
llibre, el constitueix el catàleg avifaunístic de 
214 espècies, 122 de les quals són nidificants, 
és a dir, que fan el niu i crien a la zona del 
Montseny. L’autor descriu els moviments pobla-
cionals dels ocells comuns, els requeriments 
ecològics, la distribució geogràfica, la variació 
territorial de l’abundància, la tendència pobla-
cional i els principals problemes de conservació, 
així com mapes de distribució i d’abundància. 
Per a les espècies rares s’esmenten totes les 
referències documentals i les dades recollides 
durant l’estudi.
El biòleg Josep Ribas ha dedicat la seva vida 
a l’estudi dels ocells. Ha escrit també el lli-

bre Els ocells del Vallès Oriental i nombrosos 
articles científics. La seva tasca minuciosa i 
diària el situa com el més gran coneixedor de 
l’ornitologia de la nostra comarca.
Els ocells del Montseny és una obra indispen-
sable per al bon coneixement de la Reserva 
de la Biosfera del Montseny i per a tots els 
estudiosos i aficionats.

Fotografia d’oreneta vulgar, autor Ignasi Torre
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Després de 33 anys al carrer de 
Torras i Bages, Ràdio Granollers s’ha 
traslladat a Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts. Aquest canvi ha suposat 
una millora tant per les instal·lacions 
com pel material tècnic de l’emissora 
que ha fet un salt endavant per 
adaptar-se a les necessitats de la 
programació actual. A més, el fet que 
estigui dins del Centre Audiovisual 
i en un complex cultural punter a 
la ciutat com Roca Umbert també 
suposa establir aliances amb altres 
mitjans de comunicació i artistes 
residents enriquint així les xarxes de 
col·laboració i alhora els continguts 
de Ràdio Granollers. 

Primer Ràdio G, després Ràdio7Vallès i, des de 
l’octubre de 2010, Ràdio Granollers. Des de l’any 
1981 l’emissora municipal ha anat evolucionant 
i canviant, intentant sempre mantenir-se com 
una ràdio de referència dins de l’àmbit local, de 
proximitat. 
L’últim canvi és d’instal·lacions. El mes de no-
vembre Ràdio Granollers va començar el tras-
llat cap al Centre Audiovisual de Roca Umbert. 
Alguns espais ja existents d’aquest edifici s’han 
adaptat per acollir l’estudi de directes, el con-
trol, la redacció i una sala de gravacions. Les 
instal·lacions estan equipades amb material tèc-
nic d’última generació adequat per dur a terme 
continguts de qualitat, tant pel que fa al so com 
per les possibilitats de fer connexions en directe 
des de l’exterior. 

Acostar-se al ciutadà, una prioritat

Els canvis que vol fer Ràdio Granollers aquest 
any, però, van més enllà de les instal·lacions. 
L’emissora vol potenciar les relacions amb enti-
tats esportives, culturals o de qualsevol tipus que 
hi hagi la ciutat. El teixit associatiu d’una ciutat 
és el reflex de la societat que hi viu i la prioritat 
de l’equip és oferir continguts connectats direc-
tament amb el que es fa als carrers i les places. 
Com? Doncs establint col·laboracions amb enti-
tats o organitzacions de la ciutat per crear espais 

Aquest canvi ha suposat 
una millora tant per les 
instal·lacions com pel material 
tècnic de l’emissora que ha fet 
un salt endavant per adaptar-se 
a les necessitats de la progra-
mació actual. 

que ajudin a donar a conèixer, d’una manera àgil 
i atractiva, tot el que es viu a Granollers. 

Granollers Avui, un programa consolidat

El magazín Granollers Avui, que s’emet de dilluns 
a divendres, d’11 a 13 hores, es manté com 
l’eix vertebrador de la programació de Ràdio 
Granollers. Continuen espais consolidats com 
Racconto, amb el músic Miqui Puig, les tertúlies 
periodístiques, polítiques i esportives; el Ciutat 
Esportiva i En Xarxa. Torna l’espai Ara estic per 
tu amb el mestre i psicopedagog Josep Lluís 
Campoy, i s’estrenen Zona mixta, entrevistes a 
personalitats relacionades amb l’esport de la 
ciutat; Noms de Granollers, espai en què Enric 
Garcia-Pey fa un estudi de l’origen i el significat 
dels llocs més emblemàtics de la ciutat; i Cara 
B per descobrir algun grup dels Països Catalans 
recomanat per Sergi Palau. 
Un canvi significatiu és la sortida del Terra de 
músics del Granollers Avui. Ara, el que era un 
espai del magazín s’ha convertit en un programa 
amb entitat pròpia per on passen músics del 
territori. 
Cada dia, a partir de les 20 h, comencen progra-
mes amb contingut variat, tant musicals com 
dedicats al còmic, videojocs, cinema... (consulteu 
la graella). Castells també surt del magazín per 
convertir-se en programa propi, que normalment 

Els canvis que 
vol fer Ràdio 

Granollers van 
més enllà de les 

instal·lacions. 
L’emissora 

vol potenciar 
les relacions 
amb entitats 

esportives, 
culturals o de 

qualsevol tipus 
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Ràdio Granollers es trasllada a Roca Umbert
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Programació de Ràdio Granollers
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

7.00 h Notícies en xarxa Notícies en xarxa Notícies en xarxa Notícies en xarxa Notícies en xarxa
Selecció musical Selecció musical

9.00 h Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical

9.30 h Butlletí de serveis Butlletí de serveis Butlletí de serveis Butlletí de serveis Butlletí de serveis

Entorn Ràdio

Ràdio Zona Límit 
(darrer diumenge de 
mes) i/o Freqüència 
Radioactiva (segon 
diumenge de mes)

9.35 h

Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical
Selecció musical 

10.00 h C-17
Selecció musical 

i/o retransmissions 
esportives

Microestudi

11.00 h Granollers Avui
Magazine

Granollers Avui
Magazine

Granollers Avui
Magazine

Granollers Avui
Magazine

Granollers Avui
Magazine

Selecció musical 
i/o retransmissions 

esportives13.00 h Terra de músics Terra de músics Terra de músics Terra de músics Terra de músics

14.00 h  Notícies en Xarxa Notícies en Xarxa Notícies en Xarxa Notícies en Xarxa Notícies en Xarxa Notícies en Xarxa Notícies en Xarxa

15.00 h Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical

Selecció musical 
i/o retransmissions 

esportives

Selecció musical 
i/o retransmissions 

esportives

18.00 h Selecció del 
Granollers Avui

Selecció del 
Granollers Avui

Selecció del 
Granollers Avui

Selecció del 
Granollers Avui

Selecció del 
Granollers Avui

20.00 h
El guardià del far Quàsar

Castells
Generació perduda Feel the beat

20.30 h Apunts de cinema

21.00 h Selecció musical Selecció musical Selecció musica Sonidos y sonados Selecció musical

22.00 h Can Tuyus Can Tuyus Can Tuyus Can Tuyus Can Tuyus

23.00 h
7.00 h Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical

El magazín Granollers Avui, que s’emet de dilluns 
a divendres, d’11 a 13 hores, es manté com l’eix 
vertebrador de la programació de Ràdio Granollers 

s’emet durant la temporada castellera, de març 
a novembre. Tota la graella està lligada per una 
selecció musical totalment renovada. 

Can Tuyus i C-17, dues produccions 
de Granollers per La Xarxa

Ràdio Granollers continua amb la seva volun-
tat de servir d’altaveu per a la resta del país. 
En aquest sentit, l’emissora continua produïnt, 
conjuntament amb Morenas Miopes, Can Tuyus 
per a la Xarxa de Comunicació Local. Un pro-
grama on Miqui Puig combina la conversa sobre 
els temes més variats amb una acurada selecció 
musical. En aquesta bodega, es parla de política, 
literatura o cinema amb diversos col·laboradors 
com ara l’escriptor Kiko Amat o el cineasta Santi 
Trullenque. Podeu escoltar Can Tuyus de dilluns a 
divendres, a les 22 hores. 
El programa C-17 és una altra producció de 
Ràdio Granollers per a La Xarxa de Comunicació 
Local. En aquest cas es tracta d’una coproducció 
amb Ràdio Vic. El que es pretén és recorrer poble 
a poble tot l’eix de la C-17 per explicar què fan 
aquesta municipis per impulsar el desenvolupa-
ment econòmic del territori. De fet, el programa 

sorgeix arrel de la creació del lobby C-17, format 
per ajuntaments, empreses i organitzacions 
econòmiques. El podeu escoltar cada divendres, 
a les 10 hores. 
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23
9.30 h a 13.30 h. Formació. Empresa
Elaboració i presentació d’ofertes 
atractives per als clients
Com liderar reunions i presentacions en 
públic

9 h a 15 h.  Jornada. Empresa 
i emprenedoria
Reforma fiscal 2015
Principals novetats en impost de 
societats, IVA i IRPF

29
9.30 h a 12.30 h. Taller pràctic. 
Empreses i emprendoria
Medició de campanyes publicitàries 
i webs amb Google Analytics
Treu-li profit a l’eina clau per a definir la 
teva estratègia publicitària

9.30 h a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
possibilitats de finançament

Subscriu-te al butlletí de Granollers Mercat per 
estar al corrent de l’activitat empresarial:
www.granollersmercat.cat/butlletinsinformatius

Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació

8
9.30 h a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament

15
9.30 h a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament

19
9 h a 14 h. Curs de 40 hores. 
Per a persones aturades
Formació en ACTIC (Acreditació de 
Competències en Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació), nivell Bàsic 
1 i tècniques de recerca de feina

21
10 h a 11.45 h. Jornada. Empresa 
i emprenedoria
10 claus per entrenar l’optimisme
Clauer i instruccions d’ús. Activitat 
organitzada per Empenta Granollers

22
9.30 h a 12.30 h. Taller pràctic. 
Empresa i emprenedoria
SEO: publica i posiciona la teva web 
d’empresa als cercadors
Posicionament natural, el punt de partida 
pel SEO

9.30 h a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament

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

Gener 2015

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

Obert el termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions per a:

• Activitats dels barris: fins vint dies hàbils després de la publicació al 
Butlletí Municipal de la Província de Barcelona, la qual es preveu que es 
produeixi el 7 de gener de 2015.

• Projectes de cooperació, solidaritat i drets a la persona: fins al 28 de 
febrer de 2015.

Trobareu més informació sobre les bases específiques que regulen 
aquestes convocatòries així com la documentació que cal adjuntar a la 
sol·licitud al web de l’Ajuntament de Granollers www.granollers.cat, apar-
tat de Subvencions i ajuts.

Igualment es pot consultar el tauler d’edictes i anuncis electrònic des 
de qualsevol ordinador i des dels ordinadors a disposició de la ciutada-
nia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, del c. Sant Josep, núm. 7, en horari 
d’atenció al públic.

convocatòria 
de subvencions 
de Barris 
i cooperació 
i solidaritat 
2015
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIJOUS 1

Tot el dia  Gra. Equipament juvenil
Inici d’inscripcions als tallers adolescents, 
per a joves de 12 a 16 anys
Més info, www.grajove.cat

Tot el dia Gra. Equipament juvenil
Inici d’inscripcions a “+ Recicla’t”. 
Cursos de formació complementària per a 
joves de 14 a 30 anys
Més info, www.grajove.cat

DISSABTE 3

17.30 h Plaça de la Porxada
Ballada de swing. “Clandestí swing”
Organitza: Bigpotters i Lindy Frogs

23 h Casino de Granollers
Ball dels anys 80 
Organitza: Casino de Granollers

DIUMENGE 4

18 h Casino de Granollers
Ball social. Amb el grup Tempo 

DIMARTS 6

18 h Casino de Granollers
Ball social de Reis. Amb el grup Choffers

DIJOUS 8

18.30 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Inauguració del primer curs de la Univer-
sitat Popular de Granollers 
Conferència a càrrec de Manuel Cruz, 
catedràtic de la UB i escriptor 

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre 
Cuando duele el alma, d’Encarna Jiménez 
(Abecedario Editorial)

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Llibert. Amb Gemma Brió i Tàtels 
Pérez. Direcció: Norbert Martínez. Conver-
sa amb els actors després de l’espectacle 

DIVENDRES 9

18 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors. Trobada del club de lectura 
per a infants de 7 a 11 anys 
Més informació, 93 860 44 50

A les 19 h i les 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. The Immigrant 
(El sueño de Ellis), de James Gray
Organitza: Cineclub de l’AC

Arriba a Granollers l’humor del 
Tricicle amb dues sessions de“Bits”
La cartellera d’Escena Gran ofereix aquest mes un ampli ventall de 
gèneres: teatre, música, dansa i circ. Reprèn la temporada, després 
de la programació nadalenca, l’obra Llibert, escrita i interpretada per 
l’actriu Gemma Brió, sota la direcció de Norbert Martínez, un text del 
qual s’ha dit que “marca un abans i un després en la dramatúrgia ca-
talana contemporània”. Seguirà l’actuació d’Els Amics de les Arts, que 
vénen a Granollers a presentar el darrer treball, Només d’entrar hi ha 
sempre els dinosaures, un àlbum qualificat de “consolidació” per al grup. 
Els amants de la dansa tenen una cita amb el Russian Classical Ballet 
i l’espectacle La Bella Dorment, amb música del gran Txaikovski i una 
companyia aclamada arreu del món.
Aquest mes arriba a la nostra ciutat el darrer espectacle de Tricicle, 
després de dos anys d’èxits: Bits, alta densitat de gags per minut. Joan 
Gràcia, Paco Mir i Carles Sans mostraran  el seu mestratge en humor en 
dues funcions al Teatre Auditori. Carmen Machi i Javier Gutiérrez encap-
çalen el repartiment de Los Mácbez, una revisió molt personal del clàs-
sic de W. Shakespeare signada per Juan Cavestany. El teatre familiar 
també té el seu espai en la cartellera: Tripula, de la Cia. Farrés Brothers, 
un espectacle que succeeix dins d’un globus aerostàtic i Benvinguts al 
circ, un proposta de la  cia. Llançadora Cirkus, dirigida per Pep Mogas.

Ramoneda i Ponsatí, al proper 
“Diàlegs. Referents per a emergents”
Els filòsofs Josep Ramoneda i Oriol Ponsatí protagonitzen la segona edi-
ció del cicle “Diàlegs. Referents per a emergents”, trobades de creadors 
en espais singulars. En aquesta ocasió, la cita dialògica serà el 29 de 
gener a l’Espai Dansa de Roca Umbert,  amb Albert Forns de moderador. 
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19.30 h Centre Cívic Nord
Trobada mensual social i fotogràfica 
“Il·lumina’t”
Organitza: Assoc. Fotogràfica Jaume Oller

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Els Amics de les Arts 
Presentació del nou treball, Només d’entrar 
hi ha sempre el dinosaure

DISSABTE 10

11 h Espai Llançadora
Taller. Circ en família 

17.15 h i 18 h Museu de Ciències Naturals
Pel gener, anem al planetari! 
“El màgic cel d’hivern” 
Cal fer reserva prèvia, al tel. 93 870 96 51

17.15 Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Classe tècnica i assaig obert de la 
companyia Russian Classical Ballet.
Reserva prèvia, tel. 93 840 51 21t 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. El petit Nicolàs
A partir de 7 anys. Durada: 97 minuts

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

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. La bella dorment amb la Russian 
Classical Ballet 

21 h Bar de Roca Umbert
Concert amb el grup La Bossa d’Urina
Organitza: L’Olla. Bar de Roca Umbert

21 h Teatre de Ponent
Por aquí! Por allá! Cia. Topich Theatrical
Repetició de l’obra diumenge 11 de gener
a les 19 h

DIUMENGE 11

18 h Casino de Granollers
Ball social. Música en viu amb Sheila 

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. The Immigrant 
(El sueño de Ellis), de James Gray

DILLUNS 12

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el Teatre. Tertúlia literària sobre 
textos teatrals.  El somni d’una nit d’estiu, 
de William Shakespeare 
Amb Francesc Viñas, professor de literatu-
ra. Més info i inscripció, 93 879 30 91

Oberta la 
inscripció als 
tallers del Gra
Fins al 2 de febrer es poden fer 
les inscripcions als nous ta-
llers que el Gra ofereix a nois i 
noies de 12 a 16 anys. Els tallers 
previstos per a aquest trimestre 
s’han estructurat de manera més 
pràctica i dinàmica, incorporant 
sortides, exposicions i mostres. 
L’oferta consisteix en un taller de 
dibuix manga, a càrrec de Yara 
Abril; un taller de fotografia, amb 
Anna Romero; i un taller de hip 
hop, a càrrec d’Elisabeth Torres. 
Pel que fa al programa+Recicla’t, 
adreçat a joves de fins a 30 anys, 
comprèn cursos de monitor/a 
de lleure, de manipulador/a 
d’aliments, una jornada de peda-
gogia teatral, un curs de màr-
queting, finançament i autoedició 
dins el panorama musical, un 
taller de conversa en anglès, 
un taller de cuina i un taller de 
swing. La inscripció als cursos
+ Recicla’t finalitza 10 dies abans 
de l’inici de cada curs. A més 
s’ofereix formació de caràcter 
complementari per a joves de 14 
a 18 anys. Info, www.grajove.cat

Noves propostes 
als centres cívics 
L’oferta d’activitats, organit-
zada en quatre àrees temàti-
ques  -salut, expressió, fogons i 
tecnologia-,  conté una trentena 
de cursos i tallers, a més de xe-
rrades, trobades i també propos-
tes adreçades a infants i joves. 
Entre molts d’altres, a salut i 
creixement personal s’ofereixen 
el taller “De cap a peus. Mas-
satge per al benestar” i el curs 
adreçat a runners “Bojos per 
córrer”. En expressió i creativitat, 
la novetat d’enguany és el taller 
“Transferència d’imatges sobre 
fusta”. Dins l’àrea de terra i fo-
gons s’ofereixen cursos com ara 
“Cuina fàcil i low cost”, “Cuina 
gurmet”, “Tocats pel dolç”, “Un 
cereal per a cada dia” i “Ham-
burgueses gurmet”. I pel que fa 
a tecnologia i recursos, continua 
la formació en noves tecnologies, 
les converses en anglès i una 
novetat de caire més humanís-
tic, el taller “Pensem el món a 
través del cinema”. El període 
d’inscripció s’obrirà el 19 de ge-
ner i hi haurà temps fins al 6 de 
febrer. Més info, www.ajuntament.
granollers.cat/centrescivics

Horari ampliat de les sales d’estudi
Fins al 5 de febrer les sales d’estudi de la ciutat tenen l’horari ampliat. 
La sala d’estudis de la Biblioteca Roca Umbert obre a diari de 9 a 14 h i 
de 15 a 24 h, i els caps de setmana de 9 a 14 h i de 15.30 a 22 h. La tarda 
del 5 de gener i els dies 1 i 6 de gener romandrà tancada. 
Altres espais on es pot anar a estudiar són les sales del Gra i les dels 
centres cívics de Can Bassa i de Can Gili.
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DIMARTS 13

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Què 
és la musicoteràpia”. A càrrec de Mateu 
Aragay, arquitecte i especialista en musi-
coteràpia. Organitza: AGEVO

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació de llibres i tertúlia sobre 
novel·la negra. La dona de gris, d’Anna 
Maria Villalonga, i La reina de diamants 
de Bennasar, de Llort, Macip i Moreno. A 
càrrec dels autors Marc Moreno, Lluís Llort 
i Anna Maria Villalonga

DIMECRES 14

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. Viatge al país dels contes. 
A càrrec de la rondallaire Caro Von Arend
Per a infants a partir de 3 anys

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al Dia. La dama de blanc, de Wilkie 
Collins. Club de lectura dinamitzat per 
Montserrat Lorente, professora de literatu-
ra. Més info i inscripció, tel. 93 879 30 91

19 h Museu de Granollers
Xerrada. “Coll: traços en silenci”, amb 
Antoni Guiral. Activitat a l’entorn de 
l’exposició de dibuixos “El Coll del TBO” 

DIJOUS 15

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

19 h Biblioteca Roca Umbert
Trobada amb Xavier Bosch, escriptor i 
periodista, autor del llibre Se sabrà tot. Pre-
sentació a càrrec de Maite Roldán, escrip-
tora i dinamitzadora literària. Col·labora: 
Institució de les Lletres Catalanes

20 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició 
“La meva Mitja”. Jordi Ribó 

DIVENDRES 16

17.15 h i 18 h Museu de Ciències Naturals
Pel gener, anem al planetari! 
“El màgic cel d’hivern”
Sessions familiars d’astronomia
Reserva prèvia, tel. 93 870 96 51 

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Reflexions sobre el concepte del 
creixement personal”. Amb Oriol Güell

Xavier Bosch 
visita la biblioteca
L’escriptor Xavier Bosch serà a 
la Biblioteca Roca Umbert el dia 
15 de gener, en el marc de les 
trobades amb autors del club de 
lectura, per parlar del seu llibre 
Se sabrà tot. Dues xerrades sobre 
malbaratament alimentari (19 de 
gener) i la feina de mestre (22 de 
gener), amb el periodista Carles 
Capdevila i el sociolingüista Jordi 
Sedó (autor del llibre Fer de mes-
tre, d’ed. Malhivern) són altres 
propostes de la programació de 
les Biblioteques de Granollers 
per a aquest mes. 

Nous tallers 
a la Troca
La Troca, el Centre de Cultura 
Popular i Tradicional, proposa 
quatre tallers de formació mu-
sical els propers mesos. D’una 
banda, continua el de percussió 
infantil, amb Ivan Sanmartin. I 
de l’altra, comencen dos tallers 
de gralla a càrrec de Roger 
Cucurella, un d’iniciació i l’altre 
d’aprofundiment; i un tercer de 
percussió per a nois i noies de 
10 a 15 anys, que també impar-
tirà Sanmartín. Les inscripcions 
poden fer-se fins al 9 de gener. 
Més info, 93 860 48 54.  

El màgic cel d’hivern, al planetari 
del Museu de Ciències Naturals
Al gener continuen les sessions al planetari del Museu de Ciències Na-
turals, sota el títol “El màgic cel d’hivern”. Els dies 10, 16 i 17 de gener, 
es programen sis noves sessions d’observació del cel en una estació de 
nits llargues i vistoses, en  què el firmament s’omple de les estrelles 
més brillants, presidides per Sírius. Es tracta d’una activitat familiar 
d’iniciació a l’astronomia, en què l’expert dóna eines perquè cadascú 
pugui gaudir després de l’espectacle del cel real. L’entrada és d’1 euro 
per als infants menors de 12 anys i de 3 per als adults. Cal fer reserva 
prèvia, al tel. 93 870 96 51 - www.museugranollersciencies.org 
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19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Viaggio sola (Via-
jo sola) de Maria Sole Tognazzi

DISSABTE 17

10.30 h Biblioteca Can Pedrals 
Concurs “Movies & Fun”: Harry Potter 
Activitat en anglès per a infants de 8 a 12 
anys. Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91 
Col·labora i dinamitza: English Centre

17 h i 18 h Museu de Ciències Naturals
Pel gener, anem al planetari!. “El mà-
gic cel d’hivern”. Sessions familiars 
d’astronomia. Reserva, tel. 93 870 96 51 

18 h Centre Cultural de Granollers
Espectacle Benvinguts al circ! Presentació 
de I’exposició “Llançadora, 10 anys” 

18 h Plaça de la Porxada
Lliurament de premis del Concurs Insta-
gram de Nadal. Exposició de 10 a 20 h
Organitza: Associacions de comerciants

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Bits, de Tricicle

21 h Teatre de Ponent
Granos de uva en el paladar. De Susana 
Hornos i Zaida Rico. Repetició de l’obra 
diumenge 18 de gener, a les 19 h

DIUMENGE 18

11 h Museu de Granollers
Itinerari “Granollers, modernista i nou-
centista”. Reserva prèvia, tel. 93 842 68 42  
museu@ajuntament.granollers.cat

18 h Església de Sant Esteve
Concert. Música Aetherea. A càrrec de la 
Companyia Musical, conjunt vocal. Amb 
Andrés Cea, orgue, i Josep Cabré, direcció
Organitza: Fundació Pro Música Sacra

18 h Casino de Granollers
Ball social. Amb Maria Muñoz 

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Bits, de Tricicle. Amb Joan Gràcia, 
Paco Mir i Carles Sans

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Viaggio sola 
(Viajo sola) de Maria Sole Tognazzi

DILLUNS 19

19 h Biblioteca Can Pedrals
Xerrada. “Lluitem contra el malbarata-
ment alimentari”. A càrrec de la Fundació 
Banc dels Aliments de Barcelona

DIMARTS 20

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

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Groen-
làndia i la identitat inuit, cap un estat 
propi”. A càrrec de Francesc Bailón, antro-
pòleg especialista en cultura inuit
Organitza:  AGEVO

DIMECRES 21

16.30 h Biblioteca Roca Umbert
La Penya dels Llibres. Club de lectura per 
a nois i noies de 12 a 16 anys 
Més info, tel. 93 860 44 50

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. Un àpat de conte i cançons, 
a càrrec de la rondallaire Caro Von Arend. 
Per a infants a partir de 3 anys

19 h Centre Cívic Jaume Oller
Xerrada de l’Aula de la Salut. “Les fruites 
i verdures són realment indispensables 
en la nostra alimentació? Són curatives?” 
A càrrec de Cristina Soldevilla, dietista i 
infermera de l’Hospital General de Grano-
llers.Organitza: HGG, ICS, Ajuntament

19 h Restaurant Anònims
Presentació de l’Associació Granollers 
Pedala, entitat per a la promoció de la 
mobilitat urbana en bicicleta 

20 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració de l’exposició “Experièn-
cies matemàtiques”.Mostra produïda per 
l’Associació Museu de Matemàtiques a 
Catalunya (MMACA)
Més info, www.museugranollersciencies.org

DIJOUS 22

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

18.30 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició “Uclés. 
art+poesia+sexe+política. 1978-1985” 
A càrrec del comissari, Vicenç Altaió

18.45 Biblioteca Roca Umbert
Biographies and conversation. An introduc-
tion to famous British people. Alan Turing and 
the computing revolution 
Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91 
Col·labora i dinamitza: Cambridge School

19 h Biblioteca Can Pedrals
Xerrada. “Parlem de... Fer de mestre”. A 
càrrec de Jordi Sedó, sociolingüista i mes-
tre, i Carles Capdevila, periodista i director 
del diari Ara

19.30 h Museu de Granollers
Lectura poètica. Emmarcada en 
l’exposició “Uclés. art+poesia+sexe+políti-
ca.1978-1985”. Amb la participació de 
Carles Hac Mor, Joaquim Sala-Sanahuja, 
Anna Vilà i Vicenç Altaió

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Alegría con Gam-
bo: La mirada etíope que alimentó mi vida, 
d’Iñaki Alegria. Els beneficis del llibre es 
destinen al projecte “Alegria amb Gambo” 
de l’ONG DUNA

20.30 h Centre Cultural de Granollers
Conferència. “La llavor de la felicitat: un 
viatge sense retorn cap a tu mateix”, 
a càrrec de David Escamilla, comunicador i 
escriptor. Org.: Gran Centre Granollers
Col·labora: Espaipertu

DIVENDRES 23

17.30 h Centre Cívic Palou
Trobada culinària del projecte “Passa’m 
la recepta”: “La cuina al forn”, a càrrec de 
les cuineres Maria Dantí i Lourdes Batlle. 
Inscripcions a: www.granollers.ca/centresci-
vics_inscripcions

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “La teoria de la vinculació: claus 
per entendre com ens construïm interna-
ment”, a càrrec d’Oriol Güell

18 h Gra. Equipament Juvenil
Joc interactiu. Okama experience
Més info i inscripció a  www.grajove.cat
Org: Okama. Col·labora: Gra

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Loreak (Flores), 
de José Maria Goenaga (AKA José Mari 
Goenaga) i Jon Garaño

DISSABTE 24

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. Ning, nong!, a càrrec d’Anna 
Farrés, mestra de música. Per a famílies 
amb nadons de 0 a 15 mesos 
Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91



19

17 h i 18 h Nau B1. Roca Umbert
Concert familiar 
Núvols. Companyia Malumaluga

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “Com 
llegir una ciutat?”, amb Glòria Gorchs
Activitat familiar, per a infants a partir de 5 
anys. Inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Los Mácbez, una adaptació de l’obra 
de William Shakespeare. Amb Carmen 
Machi i Javier Gutiérrez. Conversa amb els 
actors després de l’espectacle

21 h Bar de Roca Umbert
Poesia. “Aspriu. Una nit de poemes”
Organitza: L’Olla. Bar de Roca Umbert

21 h Teatre de Ponent
Kyla (Fredor), de Lars Norén. Repetició de 
l’obra diumenge 25 de gener, a les 19 h 

DIUMENGE 25

12 h i 18 h. Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Tripula. Cia. Farrés Brothers
Recomanat a famílies amb infants a partir 
de 5 anys. Dues funcions

18 h Casino de Granollers
Ball social. Música en viu amb Tempo

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Loreak (Flores) 
de José Maria Goenaga

DIMARTS 27

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “La 
nutrició de la gent gran i dels esportistes”  
En col·laboració amb la Mitja Marató de 
Granollers. Organitza: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “Els senti-
ments: l’amor romàntic, la caritat, l’odi...” 
Dinamitzat per Mariano Fernández i Joan 
Carles Gómez, professors de filosofia

20 h Centre Cultural de Granollers
Dimarts Singular. Caminant per la vida, 
d’Agustí Corominas. Org.: Cineclub de l’AC

DIMECRES 28

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. Ning, nong!, amb Anna Far-
rés. Per a famílies amb nadons de 0 a 15 
mesos.Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes i cançons en anglès 
The Mitten. Per a infants a partir de 4 anys 
Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91
Col·labora i dinamitza: Cambridge School

DIJOUS 29

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

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Petites coses, de 
Carles Cervelló. Poesia. Editorial Témenos

20 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Diàlegs. “Referents per a emergents” 
Trobades de creadors en espais singulars. 
Amb els filòsofs Josep Ramoneda i Oriol 
Ponsatí-Murlà. Modera: Albert Forns
Org.: RU i Prod. Culturals Tramoia

DIVENDRES 30

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Educació emocional i financera”, 
a càrrec de Jordi Pumarola

18 h Casa de Cultura Sant Francesc
Curs de visió fotogràfica i llenguatge visual, 
amb el fotògraf Gabriel Brau. 
Dies: 30 i 31 de gener, i 1 de febrer 
Més info, www.amicsciutatgranollers.cat

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Barbecue (Bar-
bacoa de amigos), d’Eric Lavaine

19 h i 21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Trio Pedrell. Violí: Christian Tor-
res. Violoncel: Ferran Bardolet 
Piano: Jordi Humet 

20 h Gra. Equipament Juvenil
Escenari obert. Mostra de creacions, obres 
i habilitats dels residents a l’equipament
Més info i inscripcions a: www.grajove.cat

DISSABTE 31

De 17 a 17.35 h Carretera
La Mini. Sortida esglaonada, segons edat 
infants. Arribada: pl. Maluquer i Salvador
Més info: www.lamitja.cat

21 h Centre Cívic Nord
Sopar-espectacle No som ningú 
Cia. Teatre del Nord. Org.: La Llançadora
Col·l.: AV Barri de l’Hostal

22 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing. Org.: Bigpotters-Lindy Frogs

EXPOSICIONS

ESPAI GRALLA
“La meva Mitja” 
Jordi Ribó
Del 15 de gener 
al 7 de febrer
Inauguració:
dia 15, a les 20 h

MUSEU 
DE CIÈNCIES 
NATURALS
“Experiències 
matemàtiques”
Del 21 de gener 
al 5 d’abril
Inauguració: 
dia 21, a les 20 h

CONTINUEN...

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

AJUNTAMENT  
DE GRANOLLERS
“Les capelles 
de muralla” 
Fotografies de 
l’Arxiu Municipal
Fins al 24 de febrer

CAN JONCH 
“Tires per la Pau” 
Premi Especial 
Foment de la Pau 
del Premi Josep 
Escobar de Còmic 
i Il·lustració 
Del 8 de gener 
al 19 de febrer 

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Uclés. art+ 
poesia+sexe+ 
política 1978-
1985”
Fins al 25 de gener

“El Coll del TBO.
Coll, el clàssic 
més modern”
Fins a l’1 de febrer

“Els grans 
dibuixants 
de Catalunya”
Fins al 15 de febrer

“Mirades i diàlegs 
Fons del Museu de 
Granollers”
Permanent 

MUSEU 
DE CIÈNCIES 
NATURALS
“Descobreix els 
ratpenats”
Permanent

ESPAIS AMB 
HISTÒRIA

L’ADOBERIA
CENTRE 
D’INTERPRETACIó 
HISTÒRICA DEL 
GRANOLLERS 
MEDIEVAL
Projecció de 
l’audiovisual La 
pell. Un viatge 
per les adoberies 
històriques de 
Catalunya
Visita gratuïta 
Horari:
Ds. de 17.30 
a 20.30 h 
Dg. de 12 a 14 h

LA TÈRMICA 
DE ROCA UMBERT
Visita gratuïta
Projecció de tres 
audiovisuals
 Horari:
Ds. de 18 a 20 h
Dg. d’11 a 13 h
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com i quan comença la teva relació amb la 
cuina?
Estudiant Filologia i Dret a la Universitat Autò-
noma, a finals dels anys 70, vaig adonar-me que 
dues de les meves passions eren cuinar i els bons 
restaurants. Veient que els estudis no em satisfeien, 
vaig decidir, davant la consternació familiar, que 
volia ser cuiner. Una amiga de la família; Luisa de 
Soto, em va portar al restaurant de la Montse Gui-
llén, un dels més moderns d’aleshores, per anar 
a fer de “pinche”. Però aleshores va passar una 
història molt maca. Dinant van servir un vi que no 
estava bé i vaig atrevir-me a criticar-lo. Un client 
que dinava allà va dir exactament el mateix que 
jo. Resulta que era Manuel Vázquez Montalbán, 
i gràcies a això em van donar feina no d’ajudant 
sinó de maître, de manera que el meu primer lloc 
de treball li dec a ell.

I com continua aquesta introducció al món de la 
gastronomia?
A mi en aquells temps, a principis dels 80, un dels 
restaurants que més m’agradava era El Bulli, i com 
que coneixia el Juli Soler, que feia poc l’havien 
nomenat director del restaurant, li vaig demanar 
que quan tinguessin una plaça d’ajudant m’ho fes 
saber. Al cap d’un any d’estar amb la Montse Gui-
llén em va trucar i em va dir que ja hi podia pujar.

 
Enfeinat i donant instruccions, -s’acosta 
l’hora de dinar i ha d’estar tot a punt 
per quan entrin els clients-, Fermí Puig 
ens rep al seu restaurant i ens dedica 
una estona llarga per parlar dels seus 
inicis a la cuina, de la seva trajectòria 
com a xef de restaurants de prestigi, 
del present dirigint el restaurant que 
porta el seu nom, i del futur de la cuina 
i de la gastronomia del nostre país. 
Atent, afable i amb bona conversa, 
està pendent de si han arribat o no els 
rovellons i ens avisa que tenim temps 
però no ens podem estendre, ja que 
haurà d’anar a la botiga de menuts del 
mercat de la Llibertat a buscar el cap i 
pota que els fa falta.

Aleshores ja hi havia el Ferran Adrià?
No. El Ferran va entrar al Bulli perquè el vaig 
convèncer jo. Havia anat endarrerint el tema de la 
mili, i quan finalment em va tocar, em van enviar 
a Infanteria de Marina a Cartagena. Allà em van 
fer cuiner del capità general i va coincidir que 
l’altre cuiner que hi havia era el Ferran Adrià. Vam 
fer la mili junts, ens vam fer amics i vam gaudir 
cuinant perquè vam haver de preparar un munt 
d’àpats d’estat. Aleshores li vaig proposar d’anar 
a fer pràctiques al Bulli, i quan va acabar la mili, 
pensant que era un engany, va entrar a la cuina del 
restaurant i ens vam retrobar allà.

com veus el panorama gastronòmic actual?
Som un país amb una alta cuina de referència, i per 
tant un país modern i viu. Després d’una nit molt 
llarga per la cultura gastronòmica, inexistent des 
de l’edat mitjana, Catalunya i el País Basc han estat 
les capdavanteres a fer entendre que la cuina és un 
espai de cultura que ens fa més cívics. I a més de 
tenir cims d’excel·lència, el nivell mitjà del país 
ha crescut molt, que ens feia falta, perquè teníem 
la part de dalt de la piràmide molt brillant però el 
gruix entremig no gaire. Un país que té un nivell 
entremig extraordinari és Itàlia, on probablement 
els grans restaurants de dalt no tenen el nivell dels 
nostres, però la classe mitja és incomparable.

Fermí Puig
ENTREVISTA A
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“Els fonaments 
de l’edifici 

gastronòmic de 
catalunya estan 

més ferms i més 
ben arrelats

que mai”
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“En certa manera el meu primer lloc de treball 
el dec a Manuel Vázquez Montalbán”

creus que hi haurà un bon relleu? s’està treba-
llant en aquest sentit?
Ara hi ha molt bones escoles d’hostaleria, i els 
fonaments de l’edifici gastronòmic de Catalunya 
estan més ferms i més ben arrelats que mai. Ara 
hi ha més bons cuiners a tots nivells, s’han pogut 
formar bé, al costat de molt bons professionals. 
Però la gent que ara s’està formant ha de tenir 
en compte que els restaurants d’altíssim nivell, 
per raó de preu, cada vegada seran menys i més 
elitistes, i per tant, no haurien de formar-se amb 
l’objectiu de convertir-se en un Ferran Adrià. Han 
de considerar que aquesta feina la dignifiquem 
cada dia, i per tant el treball s’ha de fer honrada-
ment; és una artesania, un ofici.

Què en penses de l’actual boom mediàtic dels 
cuiners i dels reeixits concursos de TV com ara 
MasterChef, TopChef...?
El boom dels concursos televisius és força recent, 
però el tema dels cuiners mediàtics ja fa més 
temps que va començar, 15 o 20 anys, i jo he 
tingut la sort de contribuir-hi. No crec que sigui 
banalitzar la professió, al contrari, tot el que ajudi 
a crear il·lusió i passió per l’ofici és molt bo. Hem 
de pensar que una cosa és l’elit de la gastronomia, 
i l’altre el conjunt de la professió.

Quin tipus de cuina fas al restaurant que ara 
porta el teu nom? 
He passat pàgina, o com es diu actualment, he 
passat “pantalla”. Després que la propietat del 
Majestic decidís tancar el Drolma a finals del 
2011, havia de decidir quina seria la meva següent 
pantalla. El Drolma va ser tan excepcional, que 
no tenia sentit reproduir res que s’hi acostés, i 
probablement hagués estat contrari als temps que 
vivim. Després d’anys de treballar sota una pressió 
molt forta, necessitava alliberar-me una mica. Amb 
l’Alfred Romagosa, el meu soci, vam pensar de 
fer un restaurant que els anglesos en diuen friendly; 
molt amical, amb un ambient agradable, un bon 
menjar i un preu just. I el tipus de cuina que faig 
ara no segueix cap coherència d’estil. Hi pots tro-
bar plats de tot tipus, d’alta cuina d’autor, de cuina 
tradicional catalana...senzillament, coses que a mi 
m’agradi menjar. Ens hem situat, com diu el savi 
Ramon Parellada, d’acord amb la butxaca del país. 

“Aquest és un 
ofici en què 
se n’aprèn 
de tothom, 

sempre i en tot 
moment, tant de 

professionals 
com d’amateurs”

Fa molts anys que col·labores a Rac1 amb 
l’espai setmanal Cuinetes. Ha canviat la teva 
visió de la cuina que fem a casa?
No perquè mai he viscut en un núvol, i creia que 
era un deure dels cuiners que estem a  primera 
fila de fer una aposta per dignificar la cuina tra-
dicional catalana i ajudar amb la seva divulgació. 
Aquest és un ofici en què se n’aprèn de tothom, 
sempre i en tot moment, tant de professionals 
com d’amateurs. 

Quin és per tu el producte més agraït a la cuina?
Més que un producte et diré una època, la de 
tardor-hivern. Hi ha molts productes, és una èpo-
ca rotunda, amb bolets, caça, verdures... 

com s’educa el paladar?
Menjant bé. El nucli familiar és importantíssim, 
des d’aquí s’han de donar a conèixer els produc-
tes, els processos i despertar l’esperit crític dels 
joves. La cuina és cultura, i ha d’estar dins l’ordre 
de les teves prioritats culturals.

Pels joves que rumien si dedicar-se o no a la 
cuina, què els diries?
Només que es facin una pregunta, si els agra-
da menjar. Si els agrada, endavant, és la primera 
condició per dedicar-s’hi. A més, la cuina és un 
ofici que es fa amb les mans i també amb el cap, 
perquè totes les experiències que han configurat 
la teva memòria de paladar són bàsiques. Com 
més àmplia sigui aquesta memòria del paladar, 
més complet seràs tu com a cuiner. I si vols tenir 
un plus, has de ser tafaner, tenir passió, i ser molt 
honest amb tu mateix, perquè cal treballar sense 
rellotge i amb molta dedicació. Tenir esperit obert 
per voler aprendre és l’ADN autèntic d’un cuiner. 

Per acabar, unes preguntes ràpides i curtes:
Dolç o salat? Salat. cuinar o menjar? Menjar. Un 
restaurant on t’agradaria menjar i encara no hi 
hagis anat: Un on ja no podré fer-ho perquè es va 
jubilar, el de Frédy Girardet a Suïssa. Un producte 
que sempre cau a la teva cistella de la compra: 
Una llonganissa. Un ingredient que detestis: 
El fetge de pollastre. Un cafè sempre després 
de dinar? Sí, però no a l’hora de sopar. Blanc o 
blau? Sóc jurat al concurs de peix blau i bacallà de 
la Festa Major, no puc posicionar-me!
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Els grups municipals opinen
IcV-EUiA11 propostes 

per al pressupost

A continuació us llistem algunes de les 
propostes que ICV-EUiA hem fet per a 
millorar els pressuposts municipals per a 
l’any 2015.
1.- Destinar una partida d’1.500.000 € 
al Pla de xoc contra la crisi, per reduir les 
desigualtats i donar una segona oportunitat 
a les famílies més afectades.
2.- Municipalitzar els serveis públics de 
neteja viària i d’aigua potable, i d’altres 
serveis externalitzats, tot potenciant la Uni-
tat Operativa de Serveis, i amb l’objectiu 
que es converteixin en serveis municipals a 
la finalització dels contractes vigents.
3.- Desenvolupar una xarxa digna de 
carrils bici, i posar en marxa zones 
d’aparcaments segurs per a bicicletes.
4.- Remodelació integral de la plaça Sant 
Miquel i de la plaça de les Arts, i arran-
jament de voreres del carrer Camp de les 
Moreres.
5.- Incrementar la subvenció que reben 
les entitats de Blancs i Blaus per a la Festa 
Major, i dur a terme un estudi d’impacte 
econòmic de la Festa Major de Granollers.
6.- Reparar la teulada de la Biblioteca de 
Can Pedrals i planificar un manteniment 
de l’equipament. Donada la situació de 
constants filtracions cada vegada que plou, 
cal abordar la situació immediatament.
7.- Convertir els carrers Corró (tram entre 
c. Torras i Bages i c. València) i Anníbal 
(tram oficines Seguretat Social), en una via 
de prioritat invertida per als vianants.
8.- Millora i reurbanització del carrer 
Sant Jaume i del carrer del Rec, així com 
desenvolupar les actuacions necessàries per 
subsanar les deficiències existents al Mercat 
Municipal de Sant Carles i el seu entorn.
9.- Arranjament de la Masia Tres Torres 
per convertir-la en un centre cívic i hotel 
d’entitats, tot traslladant Granollers Mercat 
a d’altres dependències municipals.
10.- Preveure la utilització de nous ma-
terials d’asfaltat que redueixin l’impacte 
ambiental i acústic del trànsit. 
11.- Ampliar la dotació econòmica per a la 
millora i renovació dels parcs infantils.
Recordeu que ens podeu enviar les vostres 
propostes a l’adreça: jcasasnovas@ajunta-
ment.granollers.cat

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

AGLa futura FP 
de la ciutat

Contínuament sentim dir que tenim la generació 
millor preparada de la història. Però malgrat tot, 
la nostra taxa d’atur juvenil és una de les més altes 
d’Europa. I una de les causes que això sigui així és 
la manca de lligam entre la formació i les necessi-
tats de les empreses.
A Granollers, les polítiques en educació ens situen 
com una ciutat amb un baix nivell de fracàs escolar. 
Però què passa un cop acabada l’ESO? Hi ha sufi-
cients oportunitats formatives a la ciutat? Creiem 
que no.
Hem de tornar a posar en valor la FP i crear eines 
que facilitin la interlocució entre les empreses i els 
formadors. Hem d’adequar la formació professio-
nalitzadora a la realitat econòmica de la nostra co-
marca, adaptant l’oferta dels cicles a les necessitats 
de les empreses per tal d’incrementar l’ocupabilitat 
dels alumnes així com les seves oportunitats de 
trobar una bona feina sense haver de marxar fora.
Des d’ERC- Acció Granollers creiem que, en plena 
crisi, tenim moltes oportunitats per assegurar-
nos un futur digne. Per exemple, l’oportunitat 
d’impulsar, de forma decidida, la formació 
professional, i molt especialment la FP dual, com 
a fórmula per incrementar la competitivitat de 
l’economia local i el manteniment de la cohesió 
social.
La FP dual consisteix en la col·laboració entre els 
centres de FP i les empreses en el procés formatiu 
dels alumnes, combinant la formació tant en el 
centre educatiu com en el centre de treball. Es trac-
ta d’un model formatiu que ha demostrat tenir una 
incidència molt positiva en l’ocupabilitat dels estu-
diants. És evident que aquest model necessita de la 
implicació de les nostres empreses i flexibilitat per 
part dels centres educatius, amb un Ajuntament de-
cidit que posi les màximes eines i facilitats a l’abast 
d’aquest projecte. Per a ERC- Acció Granollers, 
aquesta és una prioritat per al proper mandat.
Comencem amb l’impuls de la implementació 
de la FP dual a través dels diversos centres de 
Granollers, i amb especial incidència a l’Escola del 
Treball, un centre amb una llarga trajectòria de 
relació amb el teixit industrial de la comarca. I tot 
seguit, cal fer més inversions als centres, plantejar 
un bon model d’informació i orientació acadèmica 
i professional, impulsar la formació del professorat 
en les darreres tecnologies, projectar els centres a 
l’exterior, fomentar l’acreditació de l’experiència 
dels treballadors, aprofitar el talent jove per generar 
innovació a les empreses...
Un gran repte que se’ns planteja com a ciutat 
per aquest nou any. Estem convençuts que des de 
l’Ajuntament trobarem fórmules per impulsar la FP 
per tal que Granollers esdevingui un pol metro-
polità de formació professional. Ens hi juguem 
molt, només podrem assegurar  un futur ple 
d’oportunitats als nostres treballadors si els podem 
dotar de competències específiques útils per a les 
empreses.

Pep Mur i Planas
Portaveu Acció Granollers (ERC, RCat, Gi i JERC)
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El pressupost de l’Ajuntament és l’eina que 
permet fixar les prioritats de la despesa 
pública municipal. S’ha volgut que no fos 
exclusivament una proposta del govern de 
l’alcalde Mayoral, ja que s’hi han sumat 
propostes d’altres grups municipals, també 
del conjunt social, cívic i econòmic de Gra-
nollers, una suma de mirades.
La profunditat de la crisi encara no escam-
pa. És per això que l’Ajuntament ha decidit 
no apujar els impostos municipals.
Tornarem a quadrar els números gràcies a 
una acurada gestió dels recursos econòmics 
de què disposem, els mateixos de l’any 
2014.
Les prioritats que defineixen els números 
de 2015, en primer lloc, és que segueixen 
essent uns pressupostos solidaris i social-
ment justos. Les úniques partides que no es 
redueixen són les destinades en sentit ampli 
a les polítiques socials, culturals, educatives.
Es segueix destinant 1 milió d’euros, amb 
la voluntat d’incrementar-lo si els núme-
ros d’enguany es tanquen positivament, a 
un nou Pla de xoc per afavorir nous plans 
d’ocupació municipals per a aquelles per-
sones aturades de llarga durada sense cap 
tipus de cobertura. També nous recursos per 
a aquelles famílies que acreditin dificultats 
per pagar subministraments bàsics (aigua i 
llum) o l’IBI.
En segon lloc, seguir endreçant la ciutat, per 
mantenir els espais públics de què gaudim 
amb uns estàndards de qualitat que ens 
permetin seguir sentint-nos com una ciutat 
propera, amable. En són exemples la calçada 
única del carrer de Corró, l’ampliació de 
la vorera nord del carrer Vinyamata, la 1a 
fase de la plaça Sant Miquel, el projecte de 
calçada única del carrer Ricomà...
I, en tercer lloc, ser actius en matèria 
econòmica per generar noves oportuni-
tats amb l’objectiu fixat en l’ocupació. La 
modificació del Pla d’ordenació urbanística 
en els polígons industrials o l’extensió de la 
fibra òptica van en aquesta direcció. També 
l’aprovació inicial del Pla director del 
Circuit –conjuntament amb el govern de la 
Generalitat– que permetrà instal·lar noves 
activitats industrials, del coneixement, de 
formació, comercials o lúdiques al voltant 
del motor.
En definitiva, uns pressupostos per seguir 
endavant pensant en les persones.

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

Continuem explicant les línies mestres del 
nostre projecte a les eleccions municipals 
del 2015 per pensar estratègicament la 
ciutat de cara al futur: fer de Granollers 
un referent. Hem avisat diverses vegades 
que el govern de la ciutat ha deixat passar 
oportunitats per situar-se al mapa. Des de 
l’Ajuntament sovint no s’ha cregut prou 
en els projectes o no s’han sabut liderar 
com mereixien. El Circuit, la universitat, 
equipaments com el del Club Natació, 
esdeveniments com la Catosfera... Grano-
llers és una ciutat de tastets, no aprofundim. 
Però és quan ens creiem els projectes i els 
explorem de forma integral que ens donen 
personalitat.
Dues idees a tall d’exemple: cal revalorit-
zar la Fira de l’Ascensió. Cal donar-li un 
relat nou, perquè n’hem deixat perdre la 
personalitat. Cal buscar una especialització 
que ens converteixi en epicentre temàtic del 
país. O podem explorar convertir la Mitja 
Marató en la nostra “Festa Major d’hivern”: 
una Festa de l’esport, on hi participés tota 
la ciutadania i implicant escoles, comerços, 
entitats i veïns. Per projectar la ciutat cal 
imaginació i lideratge. Cal arriscar.
Hem de reivindicar amb més energia el 
nostre paper de capital de comarca. I ho 
hem de fer també en l’àmbit sanitari, on 
altres municipis ens han passat al davant. 
Granollers necessita rellançar l’Hospital, ens 
ho hem de fixar com a objectiu estratègic. 
Granollers té un dèficit en aquest sentit des 
del tancament de Policlínica.
I un darrer element on podem generar 
elements singulars d’atractiu és a nivell 
urbanístic. Les reformes dels carrers Girona, 
Llevant, Guayaquil i la plaça del Peix, el 
passeig de la Muntanya... compleixen la seva 
funció però no aporten elements distintius 
o innovadors. Com podem deixar de ser 
una ciutat grisa? Deixant de tenir por. Por 
a arriscar. Deixant que prenguin la iniciativa 
els qui tenen el color al cap i la imagina-
ció per fer-ho realitat. Sabem que sempre 
hi haurà algú a qui no agradarà, però cal 
prendre decisions si volem avançar com a 
ciutat. Si ho fem com fins ara, ningú no es 
queixarà mai perquè mai tocarem res.
En resum: hem de situar Granollers al 
mapa!

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

La crisis que lleva asolando al país estos úl-
timos años ha provocado que acciones que 
antes eran del todo esporádicas, o al menos, 
centradas en colectivos muy característicos 
de nuestra sociedad, se haya convertido en 
una práctica casi normal, estamos hablando 
de la ocupación de viviendas.
Derivado del alto número de desahucios que 
se ha ido llevando a cabo, y de las nume-
rosas viviendas que están deshabitadas y 
que son propiedad de entidades bancarias, 
se han firmado convenios entre ayunta-
mientos y bancos para que esta ocupación 
se realice de forma legal mediante el pago 
de un alquiler social. Al igual que también 
se han creado paquetes de medidas legales 
para que, aquellas entidades bancarias que 
tengan en propiedad pisos vacíos durante 
más de 2 años, sean sancionadas, en tanto 
en cuanto no tomen las medidas oportunas 
para alquilarlos. 
Pero queda mucho por hacer, porque la 
realidad social es que un gran número de 
personas ocupan sin control. Y el problema 
mayor viene, a mi parecer, cuando la vivien-
da que se “okupa”, es de propiedad privada. 
A partir de aquí, si el okupa lleva más de 
72 horas en la vivienda, el propietario se ve 
inmerso en un entramado judicial, puesto 
que debe justificar que la propiedad es suya, 
con el coste que esto supone, que es más o 
menos de 3.000 euros y con la incertidum-
bre de no saber cuándo podrá volver a su 
casa, o disponer de ella.
Esto si no es que el propietario llega a un 
acuerdo económico con el okupa, y decide 
pagarle el dinero que le costaría demostrar 
que la casa es suya. Vamos, ¡una barbaridad!
Creemos que el colectivo de personas 
que sufren este tipo de delitos están muy 
olvidados por las instituciones, sin ninguna 
asociación o grupo de asesoramiento. Son 
ciudadanos que están cumpliendo con su 
deber tributario para con sus propiedades 
y creemos que falta prestarles algún tipo de 
ayuda.
Pero además de no tener ayuda y sentirse 
muy solos, sabemos de casos en los que no 
hubiera habido okupación si los cuerpos de 
seguridad ciudadana hubieran actuado con 
más agilidad evitando que pasaran las di-
chosas 72 horas que permiten que el okupa 
permanezca en la casa.

Fermín Gutiérrez Martínez
Portavoz Grupo Municipal PPC

PscUn pressupost que 
segueix sumant mirades

Ocupas y 
“okupas”

PP ciUDecidim 
Granollers, 2a part



Per Internet a www.granollers.cat/escenagran 
i a les taquilles del Teatre Auditori 
els dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20 h

ORGANITZA


