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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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Yoshiko Kajimoto
supervivent d’Hiroshima

> Ha estat a Catalunya convidada per la 
nostra ciutat per compartir el que va 
viure aquell 6 d’agost de 1945

> Més de 300 estudiants han pogut 
escoltar el seu testimoni dels fets  de 
l’exposició “Hiroshima-Nagasaki. 70 
anys de la bomba atòmica”, que fins 
al 8 de març pot veure’s al Museu de 
Granollers 

> La hibakusha explica que tot l’odi que 
va sentir després del bombardeig 
s’ha convertit en compassió i que cal 
fer del món un lloc lliure d’armes 
nuclears

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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Més
informació
www.granollers.cat

Xarxes socials

/granollers

www.granollers.cat/apps

App per a 
mòbil:

> A la web municipal 
també trobareu tots 
els butlletins editats 
per poder-los 
consultar en PDF 
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El 2 de març de 
1986 es va inau-
gurar el pavelló 
del Club Bàsquet 
Granollers, situat 
al carrer Girona. 
Una instal·lació 
esportiva amb 29 anys d’història, gestio-
nada per l’Ajuntament i propietat del Club 
Bàsquet Granollers, que enguany és, a 
més, l’encarregat d’organitzar les activitats amb motiu del nome-
nament de Granollers com a “Ciutat del Bàsquet Català 2015”.
A banda de ser el pavelló d’entrenaments i campionats del Club 
Bàsquet Granollers, la instal·lació esportiva és utilitzada també 
pel Club Boxa olímpics de Granollers i pel Billar Club Granollers. 
A més, va acollir activitats de bàsquet d’elit durant els anys 80 
i 90, quan el Club Bàsquet Granollers jugava a l’ACB, màxima 
categoria del bàsquet espanyol. 
Avui, el pavelló disposa d’una pista longitudinal i tres de transver-
sals, una tribuna per a 3,200 espectadors, espais per a vestidors 
i infermeria, un gimnàs amb una pista d’esquaix, una sala de 
boxa, un espai per a la pràctica del billar, un espai de bar i zona 
d’administració, tres magatzems de material i una pista exterior 
de minibàsquet i bàsquet. 
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FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes)
Cada diumenge. De 8 a 15 h. Parc Firal

FIRA DEL DISC
Divendres 6 i dissabte 7 de març. Tot el dia 
Pl. de la Corona 

13a FIRAESTOCS 
Dissabte 7 de març. De 10 h a 13.30 h 
i de 17 h a 20.30 h. Illa de vianants 

MERCAT DE VI I FORMATGE
Dissabte 7 de març. De 9 h a 21 h. Pl. Lluís Perpinyà

COL·LECTIU D’ARTESANS 
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 7 i 21 de març. Tot el dia. Pl. de les Olles

GASTROTAPES
Ruta de tapes pels restaurants de la ciutat
Del 13 al 26 de març

FIRA D’ARTESANS
Divendres 13 i 27 de març. De 8.30 h a 20.30 h
Pl. de la Porxada

FIRA AL CARRER 
Dissabte 14 de març. De 10 h a 20 h 
Carrers Travesseres i Santa Elisabet 

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS PER LA 
QUALITAT DEL VO. “Acostem el camp”
Dissabte 14 de març. Tot el dia. Pl. de la Porxada

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 14 de març. Tot el dia 
Carrer d’Anselm Clavé

OPEN NIGHT 
Divendres 27 de març. De 20 h a 0 h. Illa de vianants 

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS
ELABORADORS DE CATALUNYA
Dissabte 28 de març. Tot el dia. Pl. de la Corona

COL·LECTIU D’ARTESANS
D’ELABORACIÓ PRÒPIA
Dissabte 28 de març. Tot el dia. Pl. de la Corona

29 

Tots els grups polítics de l’Ajuntament han acordat noves 
accions per lluitar contra la crisi. És el quart Pla de xoc mu-
nicipal que destinarà un milió d’euros aquest 2015 a mesures 
socials i de promoció econòmica, com contractació directa, 
ajuts a emprenedors, subvencions a qui contracti persones 
joves o més grans de 45 anys, beques... Amb aquest pla de 
xoc, l’Ajuntament haurà invertit un 4,5 milions d’euros des de 
2012. Tota la informació a: www.granollers.cat/pladexoc

PAVELLÓ DEL CB GRANoLLERS. 
AUToR I foNS: PERE CoRNELLAS (AMG)

Consens per actuar contra la crisi
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REPORTATGE

Granollers ha destinat 4,5 milions d’euros 
a lluitar contra la crisi econòmica

Des de l’any 2012 i fins avui 
l’Ajuntament de Granollers ha 
destinat 4,5 milions d’euros al Pla 
de xoc, un conjunt de mesures d’ajut 
social i promoció econòmica per fer 
front a la crisi. En aquests anys que 
la situació econòmica necessitava 
una empenta ha estat l’administració 
local que, gràcies als bons resultats 
econòmics, ha aportat diners al 
foment de l’ocupació, beques i ajuts a 
la infància i l’adolescència, habitatge 
i emergència social; subvencions 
a l’activitat econòmica; accions 
de formació i subvenció a entitats 
assistencials.

Més de la meitat dels diners del Pla de xoc es 
destinen al foment de l’ocupació, és a dir, a la 
contractació directa de persones aturades i tam-
bé a la contractació de joves i més grans de 45 
anys mitjançant subvencions. Des de l’any 2012, 
332 persones s’han beneficiat d’aquestes accions.
D’una banda, els plans d’ocupació, gestionats per 
l’Ajuntament de Granollers amb la col·laboració 
del Servei d’ocupació de Catalunya, han permès 
que persones aturades portin a terme serveis 
d’interès general, com manteniment de la via 
pública, d’equipaments municipals, de parcs i 
jardins, agents cívics, etc. És el cas de Pasqual 
ferrer, que fa dues setmanes el van trucar, li 
van fer una entrevista i ara està fent tasques 
de manteniment a Can Muntanyola.“Jo estava 
a l’atur cobrant un subsidi de 426 €. He sigut 
camioner he treballat durant 30 anys per a una 
empresa d’engranatges, i en fa quatre que estic a 
l’atur…M’agradaria trobar una feina però tinc 59 
anys i me’n queden 6 per a la jubilació. La pensió 
que em quedarà serà ben poca. Hauria de trobar 
una feina, almenys dos o tres anys.” Pasqual es 
mostra molt escèptic, la majoria de persones 
del seu entorn estan en una situació semblant a 
la seva, amb algú de la família a l’atur. “Aquest 
pla d’ocupació de sis mesos és escàs, s’agraeix 
l’esforç que fa l’Ajuntament, a la meva edat és 
molt difícil trobar feina. Quan veuen la data de 
naixement… malament. Penso que els grans dis-
criminats són les persones a partir dels 45 anys.”

Si bé no s’ho ha plantejat en ferm, Pasqual podria 
muntar un negoci. Una opció que sí que ha fet 
Manuel Castaño, que s’ha acollit a les subven-
cions a les iniciatives empresarials que finança 
el 100 % del cost dels interessos dels préstecs 
atorgats a projectes de Granollers que han estat 
acompanyats per l’Ajuntament, fins a un capital 
de 25.000 €.
Aquesta subvenció a l’activitat econòmica ha 
obert les portes a l’estudi INGRUP de disseny 
i publicitat. Manuel treballava en una empresa 
al departament de Màrqueting i Publicitat i va 
decidir muntar el seu negoci. “Vaig anar a Can 
Muntanyola, em van ajudar a fer el pla d’empresa 
i em vaig acollir al finançament. Aquestes eines 
són positives, tot i que començar un negoci propi 
és dur.” 

Ajuts econòmics per a empreses 

Una altra categoria de subvenció que atorga 
l’Ajuntament és a les empreses que contracten 
joves i persones majors de 45 anys residents a 
Granollers. En el Pla de xoc 2015 la subvenció 
per a un contracte laboral serà l’equivalent a vuit 
mensualitats de l’import del Salari Mínim Inter-
professional (SMI) mensual publicat per a 2014, 
condicionat a una durada mínima del contracte 
de 12 mesos. La dotació inicial permet subvencio-
nar 16 contractes. 
L’assessoria Àgora és un exemple d’empresa que 

Manuel Castaño: 
“Les subvencions 

ajuden, però la 
realitat és dura” 

Marc López: 
“Més enllà de 

crear o no un lloc 
de treball aquesta 

subvenció 
afavoreix a la 

contractació 
de gent de 

Granollers”

Arturo Prada: 
“Tornar a estudiar 

m’ha obert les 
portes” 
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Pasqual Ferrer: “Els grans discriminats 
són les persones a partir de 45 anys”

s’ha acollit a aquesta subvenció, van iniciar un 
procés de selecció i van trobar la persona ideal 
per al lloc de treball que reunia tots els requisits 
que demanava la subvenció. “Va ser perfecte, 
aquesta persona va entrar i a dia d’avui la tenim 
amb un contracte indefinit”, així ho explica el 
director executiu Marc López. “La nostra expe-
riència és molt positiva, ho hem comunicat als 
clients. El que ha aconseguit aquesta subven-
ció és reduir l’atur de Granollers, n’estic molt 
convençut. L’experiència és molt bona, més enllà 
de crear o no un lloc de treball aquesta subven-
ció afavoreix a la contractació de gent d’aquí. És 
evident que, si són recursos de Granollers, han 
d’anar per a la població de Granollers.” 

Aposta per als joves i la formació 

El Pla de xoc de Granollers incideix també en la 
formació i els joves, concretament als nois i noies 
que no han pogut superar l’ESo i que no poden 
accedir als programes de formació Professional 
o Batxillerat, amb l’objectiu de millorar la seva 
ocupabilitat i/o el retorn al sistema educatiu. És 
el cas de l’Arturo Prada Miranda, de 17 anys, que 
ha cursat un Programa de Qualificació Profes-
sional Inicial-Programa de Transició al Treball 
(PQPI-PTT). “Tornar a estudiar m’obre la ment, 
em fa pensar que hi ha altres sortides. És una se-
gona oportunitat. A partir de l’any passat em poso 
les piles i el canvi es deu a que m’agrada el que 

faig.” Arturo va cursar Auxiliar d’Hoteleria: cuina 
i serveis de restauració i aquest any continua la 
seva formació com a cuiner amb un Cicle forma-
tiu de Grau Mig de Cuina i Gastronomia a l’Escola 
d’Hostaleria i Turisme de Girona (EHTG). “Durant 
dos anys estudiaré perquè vull dedicar-m’hi. La 
meva família està molt contenta, ara faig el que 
m’agrada, hi poso interès, que abans no en tenia. 
El PQPI m’ha obert les portes!”

Les xifres del Pla de xoc 2012-2014
Contractació directa amb plans d’ocupació i subvencions 
per a la contractació de joves i més grans de 45 anys:  .....332 persones

Beques i ajuts:  ................................................................................ 1.153

Menjador: 369

Esportives: 359

Casals d’estiu: 278

Escola Bressol: 147

Cursos de formació per a joves:  ........................................151 alumnes

Entitats socials subvencionades:  ......................................78.000 euros 

Creu Roja i Xiprer: compra d’aliments, bolquers per a nadons 
i material de neteja i higiene

APADIS: atenció i ocupació a persones amb discapacitat
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ACTUALITAT

El Pla estratègic de Palou recull una vintena 
d’actuacions per als propers deu anys

Bona part del veïnat ha participat en la de-
finició de les propostes que han de dibuixar 
el futur de Palou en els propers deu anys. 
És el que s’anomena Pla estratègic que 
ha impulsat l’Ajuntament en els darrers 
mesos i que s’ha concretat en una vintena 
d’accions. El procés ha comptat amb la 
participació d’unes 25 persones representa-
tives de diferents sectors i sensibilitats que 
han identificat i debatut els temes que han 
considerat clau i s’han plantejat propostes 
de futur per a millorar-los. Amb més de 500 
veïns, Palou és també un espai estratègic i 
ple d’oportunitats en termes de producció 
d’aliments, qualitat paisatgística i desen-
volupament local. El document sencer es 
pot consultar a: http://www.granollers.cat/
productesdepalou
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UN ESPAI AGRARI PLE D’ACTIVITATS 
Afavorir l’accés a la terra 
•	 Iniciar	processos	de	sensibilització	i	mediació	entre	els	

diferents actors implicats en l’activitat agrària per afavorir 
l’accés a la terra
•	Explorar	vies	per	superar	les	limitacions	a	l’accés	de	la	terra	

que implica l’actual fragmentació de les parcel·les agràries 

Augmentar la superfície de regadiu 
•	Augmentar	la	disponibilitat	d’aigua
•	Millorar	la	gestió	dels	recursos	hídrics	comunitaris	
•	Restaurar	infraestructures	de	reg
•	Arranjar	les	basses

Diversificar la producció i augmentar el valor afegit de 
l’activitat agrària 
•	Fer	promoció	del	producte	local
•	Reforçar	la	marca	Productes	de	Palou	
•	Crear	un	mercat	de	productors	i	elaboradors	de	proximitat
•	Afavorir	la	implementació	d’hivernacles	
•	Participar	i	col·laborar	amb	el	projecte	de	banc	de	llavors	

locals 
•	Crear	una	incubadora	de	projectes	agraris	(espai	test)	
•	Promoure	el	producte	transformat

Incrementar el nombre d’activitats econòmiques compati-
bles amb l’espai agrari
•	 Incentivar	i	facilitar	la	implementació	d’activitats	compati-

bles amb l’espai agrari i singulars 
•	Promoure	la	implantació	d’agrobotigues	referents	del	pro-

ducte local de la comarca 

UN POBLE DINÀMIC
Facilitar l’accés a l’habitatge 
•	Fer	un	cens	d’edificacions	
•	 Incentivar	la	rehabilitació	dels	habitatges	i	les	edificacions	

inclosos en el catàleg de masies i cases rurals 
•	Facilitar	l’oferta	d’habitatge	preservant	la	naturalesa	agrària	

de Palou 

Promoure la identitat de Palou i millorar els mecanismes 
participatius 
•	Reforçar	el	teixit	associatiu	i	els	mecanismes	de	participació	
•	Senyalitzar	els	barris	i	els	principals	edificis	

Vetllar per la qualitat de vida dels habitants de Palou
•	Elaborar	i	implementar	un	Pla	de	millora	de	la	seguretat	
•	Treballar	per	garantir	la	qualitat	dels	serveis	

UN LLOC PER DESCOBRIR
Posar en valor els elements d’interès 
•	 Identificar	i	posar	en	valor	els	elements	d’interès	
•	Definir	una	estratègia	de	difusió	de	Palou	
•	 Impulsar	el	desenvolupament	d’esdeveniments	a	Palou	amb	

repercussió exterior 
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Granollers va ser un dels vuit socis que, des de 
novembre de 2012 fins a desembre de 2014, va 
participar en el projecte SUD’EAU 2 que tenia 
per objectiu promoure les iniciatives locals al 
voltant de l’aigua. Entre els múltiples resultats 
d’aquesta participació hi ha dues noves eines 
pensades per conèixer les principals espècies 
de flora i fauna de Granollers: les fitxes sobre 
biodiversitat, que inclouen els trets caracte-
rístics, l’estat de conservació i la tendència 
poblacional de les principals espècies presents 
al municipi de Granollers; i la Guia Granollers 
Natura 3D que incorpora les fitxes de biodiversi-
tat esmentades, altres documents del patrimoni 
natural, com informes de projectes de recupe-
ració ambiental, visites guiades virtuals, vídeos, 
capes d’informació geogràfiques, etc... 

51 fitxes mostren la biodiversitat 
de Granollers 

Són 51 fitxes que s’han pogut redactar gràcies 
a diversos censos de flora i fauna coordinats pel 
Museu de Ciències Naturals. Es tracta de fitxes 
sobre ocells, rèptils, mamífers, peixos, flora i 
crustacis, que es poden consultar a www.grano-
llers.cat/medi-ambient/biodiversitat. Hi trobem 
ocells (l’espècie amb més fitxes) com l’ànec coll 
verd o el blauet; rèptils com el gripau corredor o 
la colobra d’aigua; mamífers com la musaranya 
i el talpó i flora com el canyís i el jonc. La im-
mensa majoria espècies autòctones però també 
d’invasores com la tortuga de florida o el cranc 
americà. 

Guia Granollers Natura 3D: el territori 
a vista d’ocell 

L’aplicació virtual Granollers Natura 3D (gra-
nollersnatura3d.teindata.com) permet recórrer 
el territori a través de quatre visites guiades: 
una, sobre com es reutilitzen les aigües; una 
altra, sobre la serra de Ponent; una altra, sobre 
Palou, patrimoni i i aigua; i la darrera sobre com 
ha evolucionat el riu Congost, amb fotografies 
situades en el territori des de 1914. També per-
met filtrar la recerca per diferents temàtiques. 
Per exemple, espais fluvials, espais forestals, 
arbres catalogats, xarxes d’aigua de rec, etc, 
gràcies a les capes d’informació de què disposa 
l’Ajuntament mitjançant el Sistema d’Informació 
Geogràfica (GIS). 

Granollers es dota d’eines ambientals gràcies a 
la participació en projectes europeus diversos 

La monitorització energètica dels equipa-
ments, una eina de control del consum

L’Ajuntament és soci des de 2013 i fins al maig 
de 2015 del projecte europeu Green Partner-
ships for greener Cities and Regions, finançat 
amb fons fEDER. L’objectiu principal d’aquest 
projecte ha estat enfortir l’aplicació de políti-
ques i estratègies locals d’eficiència energètica 
a les ciutats i a les comunitats locals. Con-
cretament a Granollers, s’han dut a terme 
tres accions pilot, una de les quals ha estat la 
monitorització energètica dels equipaments 
municipals. És a dir, la instal·lació d’equips 
de telemesura dels consums d’electricitat, 
gas i aigua i la integració en el sistema de 
monitorització d’aquests consums energètics. 
Tenir aquests aparells facilita el control i la 
programació de mesures que redueixin el 
consum final d’energia, repercutint en la mi-
llora de l’eficiència energètica i en la reducció 
dels imports de les factures corresponents. 
D’altra banda, la comparativa entre diferents 
punts telemesurats permet conèixer quines 
instal·lacions són més eficients i conscienciar 
a les persones usuàries i al personal sobre el 
consum responsable dels recursos energètics i 
l’adopció de bones pràctiques.

Granollers al capdavant del Projecte Alera 

Alera és un projecte de gestió sostenible de 
l’aigua que pretén impulsar i promocionar la 
reutilització d’aigües a nivell local i regional. 
L’Ajuntament de Granollers és el soci que lidera 
el projecte, amb la implicació d’altres quatre 
socis: la Universitat Politècnica de Catalunya-
BarcelonaTech; l’Ajuntament des Migjorn 
gran, de les illes Balears; Ecofilae (enginyeria 
d’investigació agroambiental) de la regió de 
Languedoc-Roussillon i la Communauté des 
Communes terrasses et vallee de l’Aveyron, de 
la regió de Midi-Pyrénées. L’objectiu principal és 
demostrar com es pot portar a terme la reutilit-
zació d’aigües en l’àmbit local, pel que fa a re-
queriments tècnics, legals, econòmics, socials, 
etc. i impulsar aquesta pràctica ecoeficient que 
té una incidència clau en el desenvolupament 
sostenible. L’Ajuntament ha invertit mig milió 
d’euros de projectes europeus. En els darrers 5 
anys Granollers s’ha relacionat amb 51 socis de 
22 països.
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Programa

 20 de març

•	Pl.	de	la	Porxada,	de	17	h	a	20	h.
 FESTA D’INICI DE PRIMAVERA
 VIII Concurs de Punts de Llibre. Estand on 

s’informarà de les activitats que es duran a terme 
dins del calendari verd.

 21 de març

•	Parc	Torras	Villà,	de	9	h	a	12.30	h.
 MATINAL D’ORNITOLOGIA
 Quins ocells podem trobar als nostres parcs? Visita 

de reconeixement d’espècies, anellaments i taller 
de construcció de caixes niu.

 Col·laboració: GOT Grup Ornitològic del Tenes i Grup 
d’anellament Parus.

 22 de març

•	Parc	de	Torras	Villà,	a	les	10	h.
 MATINAL DE TAI-TXI
 Demostració d’aquesta art marcial basada en tèc-

niques mil·lenàries per a la conservació de la salut. 
 Col·laboració: Asociación Española de Tai-chi Chuan. 

 24 de març

•	Parc	del	Puig	de	les	Forques,	de	10	h	a	13	h. 
 FESTA DE L’ARBRE
 Plantació d’arbres. 
 Els nens i les nenes de les escoles, juntament amb 

el personal de manteniment dels parcs municipals, 
plantaran roures al parc del Puig de les forques.

 25 de març

•	Jardins	del	BM	Granollers,	a	les	11	h.	
 PROGRAMA “AMICS DELS ARBRES”
 Alumnes del Col·legi l’Estel, plantaran un roure 

amb l’ajuda del personal de manteniment dels 
parcs municipals.

Onzena edició 
del Calendari 
Verd de 
Primavera

Del 13 de març al 13 de maig, període de 
cobrament dels rebuts no domiciliats de:

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

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

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

Si el rebut està domiciliat, es carrega-
rà el 13 d’abril.

Calendari fiscal 2015

Arriba un any més el Calendari 
Verd de Primavera, un programa 
d’activitats que convida a la 
ciutadania a gaudir dels espais verds 
de la ciutat.
El programa comença amb la Festa 
d’inici de primavera el 20 de març a 
la plaça de la Porxada amb la vuitena 
edició del Concurs de Punts de Llibre 
i acaba amb la Setmana de l’Energia, 
del 15 al 19 de juny, que coincideix 
amb l’arribada de l’estiu.
Durant els tres mesos de primavera, 
es faran a Granollers 12 activitats 
diferents, entre les que destaquen 
una sessió de tai-txi, la festa de 
l’arbre, un taller d’aquarel·la i 
paisatge, una matinal de swing i una 
caminada ciutadana.
Us avancem els actes organitzats 
aquest mes de març.
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Nou 
institut de 
secundària 
a la ciutat

àrees científiques i tecnològiques. De manera 
progressiva, es facilitarà l’aprenentatge de 
les llengües estrangeres. L’institut, que tindrà 
lligams pedagògics amb la Nova Escola de 
Granollers amb qui compartirà aquest impuls 
científic i tecnològic, neix amb la voluntat 
de ser construït entre tots els membres de 
la comunitat. Dijous 5 de març, a les 18 h al 
Pavelló Congost es fa una reunió informativa 
del nou institut. D’altra banda, del 10 al 17 de 
març és el període de preinscripció per als 
ensenyaments de 2n cicle d’educació infantil i 
ensenyament obligatori.

El curs 2015-2016 Granollers estrena institut, 
amb un projecte que impulsarà la ciència, 
la tecnologia i l’aprenentatge de les llen-
gües estrangeres. El nou centre educatiu 
s’ubica al barri de Congost, al carrer Maria 
Palau núm. 2-4, on hi ha actualment l’Escola 
fàtima. Els propers mesos s’adequaran els 
espais per acollir dos grups de 1r d’ESo que 
aniran augmentant cada any, sempre man-
tenint només dues línies, fins a completar els 
quatre cursos d’ESo previstos. El projecte 
educatiu té l’objectiu de fomentar la recerca 
i el treball per projectes, especialment a les 

Roca Umbert acull el 4, 5 i 6 de març la fira 
Guia’t, encarregada de mostrar tot el ventall 
d’ensenyaments postobligatoris professionals 
que s’ofereixen al Vallès oriental.
organitzada pel Consell Comarcal, la Xarxa 
de Transició Escola i Treball i l’Ajuntament de 
Granollers -amb el suport de la Diputació de 
Barcelona-, la fira convida als assistents a visi-
tar els diferents estands informatius instal·lats 
al recinte, així com a participar en les diferents 
conferències, tallers i taules rodones que s’han 
organitzat.
Durant els tres dies, els alumnes i familiars po-
dran fer consultes puntuals i parlar amb orien-
tadors professionals que tractaran d’ajudar-los 
a dibuixar el circuit formatiu i/o professional 
més adequat per a ells. Així mateix, es podrà 
visitar l’exposició “Art i Disseny de l’Escola a 
l’Empresa”, on es presenten prop de 90 projec-
tes artístics amb l’objectiu d’acostar el treball 

Conferències, tallers i debats 
a la sisena edició de la Fira Guia’t

dels alumnes a la realitat industrial. L’horari de 
la fira és de 9.30 h a 13 h, dimecres i divendres 
i dijous, de 9.30 h a 20.30 h. Per visitar la fira 
Guia’t en grup o assistir a qualsevol de les acti-
vitats és imprescindible inscriure’s en el formu-
lari on line que trobareu a www.granollers.cat/
formacio-professional

Xerrada de suport a les famílies

Tot i que la fira s’adreça especialment als alum-
nes de 4t d’ESo, la tarda de dijous 5 de març 
està pensada per a un públic més gran. olga 
Vals, orientadora d’Educaweb, oferirà la xerrada 
“Quina influència tenen les famílies: i desprès 
de l’ESo, què?” encaminada a ajudar a mares i 
pares a orientar els seus fills i filles en la transi-
ció de l’ESo als ensenyaments postobligatoris. 
La xerrada tindrà lloc a la sala d’actes de la 
Biblioteca Roca Umbert, a les 19.30 h.
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Aquest mes de març, dins la campanya “We 
Love Eating” (WLE), programa europeu de 
promoció de l’alimentació saludable al qual 
està adherit Granollers durant aquest curs, 
s’organitzen tallers, sortides i activitats diver-
ses per a estudiants de primària i secundària, i 
públic en general. 
En l’àmbit escolar, es faran tallers de fruites 
i verdures, d’imatge corporal, d’alimentació 
saludable a través dels sentits, una sortida 
al mercat de Sant Carles i una gimcana de la 
dieta mediterrània. Més enllà de les escoles, es 
faran activitats obertes a tothom: activitat física 
i esmorzar saludable (8 de març, dins del Dia 
Internacional de les Dones), alimentació i salut 
mental (17 de març, dins les Aules Universi-
tàries), salut i exercici físic (19 de març, dins de 
l’Aula de la Salut) i tallers per alimentar-se bé 
amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Còlon 
(27 de març). La trobada culinària de “Passa’m 
la recepta”, en el marc del Centre Cívic Palou 
(27 de març), també s’inclou en el programa 
WLE, aquest mes, per parlar de la cuina dels 
marinats i l’escabetx. 
Els consells per una alimentació saludable pas-
sen també per consumir aliments de temporada 

Més activitats i consells per una alimentació 
saludable, dins la campanya “We Love Eating”

i proximitat. Aquest època, productes com els 
calçots, l’escarola, la col, la coliflor, la remola-
txa, l’api, la bleda, el bròquil, la ceba, la carxofa, 
l’enciam o l’espinac són verdures que es planten 
ben a prop, als camps de Palou i en comarques 
veïnes. Aliments de km 0 que podem trobar en 
botigues de la ciutat, que conserven un alt valor 
nutricional i que mantenen intactes les seves 
propietats (olor, textura, gust), alhora que estal-
vien costos energètics de transport.

Actualment el carrer de Sant Josep de Calassanç és un vial amb unes 
voreres molt estretes que no arriben als 80 centímetres d’amplada, un 
carril de circulació en sentit sud i una franja d’aparcament al costat 
oest, que fa uns anys es va eliminar per donar més amplada al vehicle i 
al vianant, i on actualment hi ha unes pilones de plàstic. Amb l’objectiu 
de donar prioritat al vianant i adaptar-se a la normativa d’accessibilitat 
es converteix el carrer en plataforma única a un sol nivell, seguint el 
mateix criteri que s’ha fet al carrer del Lliri i al tram nord del mateix 
carrer de Sant Josep de Calassanç. El nou vial tindrà el tram central de 
3,10 metres amb paviment asfàltic, i dues voreres de 1,30 metres aproxi-
madament cadascuna. També es renovarà el clavegueram, la canonada 
d’aigua potable i els tubs elèctrics.
Aquesta actuació, que començarà les properes setmanes, convertirà el 
carrer en un espai més amable per al vianant, a més, d’ordenar i con-
nectar amb el centre peatonal de Granollers. Aquesta obra incrementa 
la superfície destinada a vianants al centre històric, que en els darrers 
quatre anys ha passat a ser de 7.096,53 metres quadrats. En total, 
Granollers disposa de 46.193 metres quadrats que equival a 58 pistes 
d’handbol.

Nova plataforma única al carrer
de Sant Josep de Calassanç

Convocatòria de 
subvencions dels serveis 
de Cultura, Joventut, 
Educació i Esports
Ajuntament de Granollers - 2015

Les entitats i associacions dels àmbits 
de cultura, joventut, educació i esports 
ja poden presentar les sol·licituds de 
subvenció per a l’any 2015

Termini de presentació: fins al 16 de 
març

Més informació de les bases particulars 
i específiques, i de la documentació que 
cal adjuntar:  www.granollers.cat, apar-
tat de “subvencions i ajuts”

Bases consultables també a: 
Tauler electrònic d’edictes i anuncis 
de l’Ajuntament de Granollers

Calçots marca Productes 
de Palou, segell de qualitat 
que identifica els aliments 
produïts als camps i granges 
de Palou.
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Un mes d’activitats amb motiu 
del Dia Internacional de les Dones

DIUMENGE 1 DE MARÇ

19 h. Teatre de Ponent
Yo maté a mi hija. Cia. La desco-
munal. A partir de 16 anys
Org.: Teatre de Ponent 

DIMARTS 3 DE MARÇ

10 h. UGT - Vallès Oriental
Xerrada debat: Permisos de 
naixement iguals: un altre 
model, és possible? A càrrec de 
Bernat Escudero, membre d’UGT i de 
l’Associació Homes Igualitaris
Org.: UGT Vallès Oriental - Associació 
Homes Igualitaris

11.30 h. UGT - Vallès Oriental 
Recordant dones compromeses: 
les mestres de la República. Pro-
jecció del documental guanyador del 
premi Goya 2013 al millor documen-
tal Las maestras de la República
Org.:  UGT - Vallès Oriental

DIVENDRES 6 DE MARÇ

De 9.30 h a 14 h. Can Muntanyola
II Networking de Dones Empre-
nedores 
Org.: Associació de Dones Emprenedores 
EMPENTA Granollers

19 h. Plaça Maluquer i Salvador
Projecció al carrer “Aturades, 
precàries,  mestresses de casa, 
treballadores domèstiques, 
immigrants sense papers, jubila-
des... Una vaga de totes!
Adreçat a tots els públics
Org.: Vallès Oriental Feminista

DISSABTE 7 DE MARÇ

D’11 h a 18 h. Gra 
Jornada de lluita. Tallers d’agitació 
feminista, dinar popular i sobretaula.
Adreçat a tots els públics
Org.: Vallès Oriental Feminista

A partit de les 19 h al GRA
Microteatre de Gènere. Petita 
mostra teatral, a càrrec d’un grup de 
noies de 1r de batxillerat escènic del 
Celestí Bellera, previ als concerts de 
lluna plena

DIUMENGE 8 DE MARÇ 

Commemoració del Dia Interna-
cional de les Dones 
Plaça de la Porxada. 

10.30 h. Espai Dance + Body Ba-
lance
Activitat esportiva coreografiada que 
combina el treball casdiovascular + 
flexibilitat i força
Org. Associació Corre a las 8:30 + 
EspaiWellness

11.40 h. Esmorzar saludable
Org. Servei de Salut Pública de 
l’Ajuntament de Granollers, Hospital Ge-
neral de Granollers i Institut Català de la 
Salut, amb la col·laboració de Co-aliment, 
en el marc del Projecte europeu “We Love 
Eating”

12 h. Acte central
Lectura del manifest, performance 
a càrrec de les membres de la Taula 
d’Igualtat d’Oportunitats de Grano-
llers, i entrega dels premis de la X 

Edició del Concurs de Cartells i el 
certamen literari De Dona a Dona.

20 h. La Tèrmica de Roca Umbert
Visita nocturna a la Tèrmica de 
Roca Umbert. Visita enfocada a 
mostrar el treball de les dones a 
les fàbriques. Durada: 1 h. No cal 
inscripció prèvia

DIVENDRES 13 DE MARÇ

D’11 h a 14 h. Roca Umbert 
Les dones i el món del treball. 
En el marc de la celebració del 50 
aniversari de CCOO
Org.: UI CCOO Vallès Oriental-Maresme-
Osona

DISSABTE 14 DE MARÇ

8.30 h. Excursió a les Colònies 
tèxtils 
Activitat adreçada a tothom. Sortida 
des de Granollers. Cal inscripció prè-
via. 
Per a més informació, truqueu al 93 
860 19 40 o al 643 78 32 20
Org.: UI CCOO Vallès Oriental-Maresme-
Osona

DIMECRES 18 DE MARÇ

17.30 h. Biblioteca Can Pedrals
Noies intrèpides, a càrrec de l’Ós 
Mandrós. Hora del conte. Activitat 
familiar recomanada per a nens i 
nenes a partir de 3 anys

DIMARTS 24  DE MARÇ

19 h. Biblioteca Roca Umbert

Feminismes: la dona i la filosofia. 
Taller de pràctica filosòfica, dinamit-
zat per Mariano Fernández i Joan 
Carles Gómez

XERRADA DEBAT

Cicle “La retirada republicana i la 
Maternitat d’Elna”
Dimecres 4 de març
La trista fugida dels republicans
Dimecres 11 de març
Una llum enmig del desastre. La 
Maternitat d’Elna
De 18 h a 19.30 h. Can Jonch, Centre 
de Cultura per la Pau
Cal inscripció prèvia al 93 842 67 14. 
Places limitades

EXPOSICIONS

Del 2 al 16 de març 
X Edició del Concurs de Cartells. 
Mostra de totes les obres presenta-
des per ser la imatge representativa 
del Dia Internacional de les Dones 
2015
GRA. Equipament juvenil. Horari: de 
dilluns a divendres, de 9 h a 20.30 h i 
dissabtes de 16.30 h a 21 h

ALTRES

Del 2 al 15 de març
La dona de la teva vida. Activitat 
en línia que consisteix a penjar 
a la xarxa social Instagram una  
fotografia d’una dona que hagi estat 
important en el transcurs de la teva 
vida, amb l’etiqueta #8mGranollers

Com cada any, l’Ajuntament de Granollers, a tra-
vés del Centre d’Informació i Recursos per a Do-
nes (CIRD), commemora el Dia Internacional de 
les Dones, amb un ampli programa d’activitats, 
que s’allargarà de l’1 al 24 de març. 
L’acte central és diumenge 8 de març, a la plaça 
de la Porxada, amb l’esport i els hàbits saluda-
bles com a fil conductor. A les 12 h es fa la lectu-
ra del manifest, una performance a càrrec de les 
membres de la Taula d’Igualtat d’oportunitats, 
que vol posar de manifest la no-visualització de 

la pràctica esportiva portada a terme per les do-
nes al llarg de la història, fins i tot en l’actualitat. 
L’objectiu és reivindicar la igualtat d’oportunitats 
de les dones i els homes en el món esportiu i 
construir, així, una societat on l’esport sigui una 
pràctica de convivència i de salut per a tothom, 
també per a les dones, i on el reconeixement 
dels mèrits esportius sigui igual per a dones i 
homes. Després de la performance, es lliuraran 
els premis a la desena edició del concurs de 
cartells i el certamen literari “De dona a Dona”.

PROGRAMA D’ACTIVITATS EN EL MARC DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
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El dijous 12 de març se celebra una nova edició 
de la festa de l’Esport. A les 8 del vespre, a la 
Sala Tarafa, la ciutat farà un reconeixement 
als millors esportistes de 2014, en la categoria 
promesa i sènior (masculina i femenina),  entre 
dotze candidats, sis per categoria. Durant la 
festa també es faran mencions especials a una 
persona i a un col·lectiu, respectivament, a pro-
posta d’un club de la ciutat i del jurat d’aquesta 
edició, integrat pels periodistes esportius Miki 
Güell (VoTV), Ramon Solé (El 9 Nou); Joan Na-
dal, membre del Consell Municipal de l’Esport; 
Gabriel Moto i Jordi Romea, tècnics municipals 
d’Esports; i Pere García, regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Granollers. 
Durant la festa de l’Esport, que fa més de 30 
anys que se celebra i que és oberta a tothom, 
el jurat lliurarà també el Premi a l’Esportivitat 
Joan Creus.
Els finalistes d’aquesta edició són: en pro-
mesa masculí, Agustí Pericas Eixarch, del                     
Club Natació Granollers (waterpolo); Albert 
Escrits Mañosa, del Club Natació Granollers 
(natació); oriol Salguero Aura, del Club Natació 
Granollers (gimnàstica). En promesa femenina, 
Samantha Mc Clellan, del Club Esquí Grano-
llers; Berta Pujadas Rusiñol, del  Club Natació 
Granollers (gimnàstica); Carla Seco Garcia, del 
Club Natació Granollers (natació). En sènior 
masculí, els esportistes que han arribat a la 
final són David Resina, de Club Balonmano 

Granollers; Blai Ramírez Valero, de l’Associació 
Granollers Esportiva; Santiago Serratacó Sán-
chez, del Club Bàsquet Granollers. En sènior 
femenina, Judith Vizuete, del Club Balonmano 
Granollers; Sagrario Sánchez Ruiz, del Club 
Petanca Granollers; Cristina Salvador González, 
del Club Natació Granollers (sincronitzada). 

Més informació, www.granollers.cat/esports

La ciutat reconeix els èxits esportius dels joves 
i entitats en una nova edició de la Festa de l’Esport

Les pistes de tennis municipals, situades 
al carrer Camp de les Moreres, han reobert 
el servei sota la gestió, en la modalitat de con-
cessió, de l’empresa Jordi Plana.
Després de la renúncia de l’anterior con-
cessionari, la ciutat torna a disposar 
d’instal·lacions públiques per jugar a tennis i, 
com a novetat, també a pàdel. 
 L’actual responsable  reconvertirà una de les 
cinc pistes ràpides de tennis en una de pàdel 
de nova generació, un esport amb una deman-
da creixent.
L’objectiu prioritari de Jordi Plana és ara crear 
unes escoles de tennis i pàdel de qualitat,  

Nens i nenes jugant a handbol 
en la inauguració dels Jardins 
del BM Granollers, l’octubre 
passat. 

Es reobren les pistes de tennis municipals, que també oferiran pàdel

que permetin als alumnes, de qualsevol edat, 
iniciar-se o bé perfeccionar el seu coneixe-
ment esportiu. L’organització de partits, cam-
pionats, i lligues de tennis i de pàdel també 
entra dins dels propòsits immediats.
Tennis Pàdel Granollers ofereix tarifes men-
suals per a socis en diferents modalitats (in-
dividual, familiar, quota single, preu jove), així 
com de lloguer de pistes (individual i dobles), 
a preus competitius. 
La nova concessió oferirà un servei de restau-
rant-pizzeria amb terrassa exterior. 

Més info, tel. 93 879 06 27 - www.tpgranollers.cat 
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S’engeguen les activitats del programa 
“Granollers, Ciutat del Bàsquet Català 2015”

La fotografia és el fil conductor de les primeres 
activitats emmarcades dins el nomenament de 
Granollers com a “Ciutat del Bàsquet Català 
2015”. D’una banda, s’inaugura l’exposició “Els 
inicis del bàsquet a la ciutat”, a la planta baixa 
de l’Ajuntament i, de l’altra, comença el concurs 
de fotografia “Granollers, Ciutat del Bàsquet 
Català 2015”. El concurs fotogràfic, que compta 
amb la col·laboració de l’Associació fotogrà-
fica Jaume oller té per objectiu aconseguir la 
participació de la ciutadania, amb la recollida 
d’instantànies de moments relacionats amb el 
bàsquet. Està dividit en tres categories: fotogra-
fia esportiva; fotografia social i “Viu el bàsquet”, 
un concurs d’Instagram. Podeu consultar les 
bases a la pàgina www.cbgranollers.com.

Els 300 millors jugadors i jugadores 
Diumenge 8 de març els pavellons del carrer 
Girona i Can Bassa acolliran el Programa de 
perfeccionament que gestiona la federació Ca-
talana de Bàsquet, que té com a objectiu fer un 
seguiment dels nois i noies, d’11 a 12 anys, que 
destaquen als seus respectius clubs. Dels més 
de 300 jugadors i jugadores que tindrem a la 
ciutat, 8 formen part dels equips minis masculí i 
femení del CB Granollers i 4 de l’Escola Pia. 
D’altra banda, el proper 11 de març a les 19.30 
h i a la sala d‘actes del Museu de Granollers 
es farà una nova edició del cicle de xerrades 

“Valors i bàsquet” que organitza el Club Bàs-
quet Granollers. El tema serà “Bàsquet, present 
i futur” i comptarà amb la presència com a 
ponents, de Joan fa, president de la federació 
Catalana de Basquetbol; Albert Roca, presi-
dent de l‘ACB; Jordi Villacampa, president del 
fIATC Joventut de Badalona; i Nacho Solozábal, 
exjugador de bàsquet i actualment comentarista 
televisiu. 

Torneig de les seleccions de minibàsquet

Els dies 14 i 15 de març, al pavelló del carrer Gi-
rona tindrà lloc el Torneig de Seleccions de Mi-
nibàsquet, tant masculí com femení que comp-
tarà amb les seleccions de Catalunya, València, 
Aragó i Navarra. Els partits es disputaran en 
format quadrangular, dissabte 14 de març a les 
17 h i a les 19 h i diumenge 15 de març, a les 10 
h i a les 12 h.

14 fotografies dels inicis del bàsquet 

fins al 8 de maig, es podrà visitar a l’Ajuntament 
(plaça de la Porxada, 6, planta baixa) la desena 
exposició d’imatges dels fons de l’Arxiu Munici-
pal de Granollers (AMGr). Sota el títol “Els inicis 
del bàsquet a la ciutat”, s’hi mostraran fotos an-
tigues de la pràctica d’aquest esport als camps 
de futbol del carrer de Girona i de can Avellana, 
a la Pista de falange/Pista Rosa, al pati de 
l’Escola Pia, a la plaça de Maluquer i Salvador, a 
la pista de bàsquet del carrer de Girona i al Pa-
velló Municipal. Les 14 fotos d’aquesta exposició 
són dels fons d’Antonio Alcalde, Joan font, Joan 

Guàrdia i francesc Gorgui i de la Col·lecció 
Ajuntament de Granollers. Aquesta 
mosta il·lustra els inicis del bàsquet a 
la ciutat amb un recorregut fotogràfic 
des de l’any 1932, amb els primers 
equips, femení i masculí, fins als 
anys seixanta, amb la inauguració 
del Pavelló Municipal, l’any 1960.

Com és habitual, l’exposició de 
l’AMGr es complementarà amb les 

imatges que la ciutadania aporti sobre 
el tema de la mostra. Aquestes fotos, 

juntament amb d’altres, es podran veure 
a la pantalla instal·lada a l’inici de l’exposició. 

Només caldrà donar-les o deixar-les per re-
produir a l’Arxiu Municipal de Granollers (a/e: 
arxiu@ajuntament.granollers.cat, telèfons 93 
842 67 37 i 93 842 67 62).

Primer equip de bàsquet 
femení a Granollers, 1932. 
fotografia i fons Joan font 
Domènech (AMGr)
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2
9 a 14.30 h. Curs de 16 hores. Bonificable
El comerç Internacional*
formació integral per a comercials de 
l’activitat internacional

3
9.30 a 11.30 h. Formació. Emprenedoria
Pràctica fiscal d’impostos. Estimació 
Objectiva
Com es calculen i quan es presenten els 
principals impostos

9 a 14 h. Curs de 15 hores. Bonificable
Negociació de condicions de venda: tanca 
comandes i defensa el marge* 
Reforçar les tècniques de negociació 
comercial per evitar l’excessiva pressió 
del client i defensar els preus de venda

5
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament

6
9.30 a 14 h. Jornada Dones empresàries 
i emprenedores
II Networking de dones emprenedores
Org: EmpentaGranollers

9
9 a 14 h. Formació de 10 hores. Persones 
aturades
Utilitza les xarxes socials per a la recerca 
de feina
Ets actiu a les xarxes? Una oportunitat tam-
bé per cercar feina

10
9 a 14 h. Formació. Persones emprenedores
Mentre estàs a l’atur, treballa amb les idees
Experimenta la creativitat per millorar 
la teva vida laboral

11
9 a 14 h. Curs de 15 hores. Bonificable
Gestió eficaç de conflictes i prevenció 
de reclamacions*
El client no sempre té la raó, però sempre ha 
d’estar ben atès. Eines per sortir del cicle: 
estrès, emoció, conflicte amb diplomàcia

12
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa

9 a 15 h. Curs de 6 hores. Bonificable
Gestió de transport combinat i multimodal*
Una bona gestió del transport multimodal 
(incoterms, assegurança, documentació) 
ens ajudarà a reduir costos i millorar la 
seguretat

16
9 a 15 h. Curs de 10 hores. Bonificable
Formació GMP *
El GMP (Good Manufacturing Practices) dins 
els sectors d’empreses farmacèutiques, 
químiques, veterinàries i productes sanitaris

17
9 a 14 h. Formació. Empresa i emprenedoria
Com posar els preus als meus productes 
i/o serveis

La decisió de quin preu establir afecta a la 
viabilitat de la idea de negoci

14.30 a 16.30 h. Curs de 4 hores. 
Comerciants
Què cal saber perquè el meu negoci sigui 
sostenible econòmicament
fonaments bàsics per a la gestió econòmica 
del comerç

19
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament

9 a 15 h. Curs de 6 hores. Bonificable
Expatriats i impatriats. Qüestions 
de Seguretat Social i fiscalitat*
Gestió de la mobilitat internacional 
de professionals interns i reclutament de 
professionals a l’estranger

23
9.30 a 11.30 h. Formació .Emprenedoria
Crowdsourcing, seed capital, Business 
Angels... o quin és el finançament privat 
més adequat al meu projecte?
Coneix noves formes de finançament no 
vinculades a entitats bancàries

10 a 12 h. Jornada Emprenedoria i Treball 
Autònom
El treball autònom i la reforma fiscal de 
2015
Exposició de la darrera reforma fiscal i 
ajudes 2015. Presentació del programa 
Consolida’t

24
9 a 14 h. Formació Empresa i emprenedoria
Com fer l’estudi de mercat de la teva idea 
de negoci
Coneix indicadors necessaris per saber si un 
projecte empresarial pot ser viable

14.30 a 16.30 h. Curs de 4 hores. 
Comerciants
Eines TIC per al comerç i xarxes socials
El comerç electrònic com una nova 
oportunitat de negoci

25
9.30 a 11.30 h. Trobada Cambra
Sessió Finançament. Internacionalització*
Gratuïta prèvia inscripció

26
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Com fer un pla d’empresa

27
9 a 15 h. Curs de 6 hores. Bonificable
Taller de mapes mentals *
optimitzar les nostres capacitats mentals. 
Incorporar els mapes mentals com a 
estratègia de comunicació i eficiència.

9.30 a 11 h. Formació. Persones 
emprenedores
Com tramitar una llicència d’activitats
Exposició de cadascun dels tràmits que 
cal realitzar per legalitzar una activitat

* Activitat organitzada per la Cambra de Comerç

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

Març 2015

14

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat: 93 861 47 83
Tel. Cambra de Comerç: 902 448 448 
ext. 1033
08401 Granollers

www.granollersmercat.cat
www.cambrabcn.org
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIUMENGE 1

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Espectacle familiar. El fantàstic món de la 
petita Berta, amb Pep López. Dins la Roda 
d’Espectacles Infantils
Organitza: AC

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Boyhood 
Director: Richard Linklater
Organitza: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Yo maté a mi hija 
Cia. La Descomunal

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert.  Llunyania, amb la Coral Polifònica 
de Granollers. Director: Agustí Vidal

20 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing. Cada diumenge, 20 h 
Organitza: Lindy Frogs

DILLUNS 2

Tot el dia Gra. Equipament Juvenil
Inscripcions obertes al +Recicla’t, a través 
de www.grajove.cat 

16 h Gra. Equipament Juvenil
Activitat en línia “La dona de la teva vida” 
Del 2 al 15 de març, acció a Instagram amb 
motiu del Dia Internacional de les Dones 
Més info, www.grajove.cat

18 h Centre Cívic Nord
Xerrada. “Musicoteràpia”. A càrrec del 
terapeuta Mateu Aregay
Organitza: Fundació Oncovallès

DIMARTS 3

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 
“Glaceres europees”. A càrrec de Jordi 
Camins, alpinista i observador glaciòleg
Organitza: AGEVO

Vilafranca arriba 
a Granollers
Vilafranca. Un dinar de festa major 
és una coproducció entre sis tea-
tres municipals: Vilafranca, Vic, 
Viladecans, Manresa, Sant Cugat 
i Granollers. L’obra, escrita i diri-
gida per Jordi Casanovas, és la 3a 
part de la trilogia sobre la identi-
tat catalana que ha escrit i dirigit 
l’autor. Es representa al TAG els 
propers 7 i 8 de març. D’altra 
banda l’agenda escènica del mes 
comença amb un homenatge als 
músics catalans de la postguer-
ra amb l’espectacle Llunyania, de 
la Coral Polifònica de Granollers

Música i dansa 
a l’aire lliure
Amb el bon temps les entitats 
proposen activitats a carrers i 
places. La festa anual de l’Esbart 
Dansaire, l’Esbartiada, tindrà 
lloc a la Porxada el diumenge 15 
de març. El primer concert del 
9è cicle “Música a la fresca” de 
l’escola Pereanton i el 67è Con-
curs de Colles Sardanistes se 
celebraran el matí del diumenge 
22 de març. El concert es farà 
al pati de l’escola, i el concurs 
de sardanes se celebrarà a la 
Porxada amb la participació de la 
cobla Sant Jordi.

L’exposició, comissariada per Vicenç Altaió, parteix del Fons Benito (més 
de 1.500 documents i més de 3.000 fotografies), donat per la família 
al Museu de Granollers, el qual l’ha conservat, ordenat i catalogat. La 
vàlua extraordinària del fons ve significada, també, per l’aparició d’obres 
inèdites, entre les quals la sèrie Militar Art, i per haver pogut recom-
pondre els deu volums del Brutal Barcelona Performance. “Jordi Benito. 
Idees com a imatges/Documents com a obres d’art” és també un relat 
il·lustrat de l’època, dels artistes conceptuals, del paper dels espais 
alternatius i de les transgressions als primers espais museogràfics.

La llegenda artística de Jordi Benito, 
propera exposició al Museu
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19 h Biblioteca Can Pedrals
Parlem de...Vilafranca. Amb l’autor i 
director, Jordi Casanovas, i l’actor Manel 
Barceló

DIMECRES 4

16 h Centre Cívic Nord
Creació i reciclatge de roba. A càrrec de 
les dissenyadores de CusCus

18 h Can Jonch 
Xerrada. “La trista fugida dels republi-
cans” (1a sessió). Dins el cicle “La retirada 
dels republicans i la Maternitat d’Elna”
A càrrec de Mercè Borràs, especialista en 
història de les dones. Amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones
Inscripcions, tel. 93 842 67 14
Organitza: CIRD

20 h Galeria Espai BM
Inauguració de l’exposició de Marta Bou

21 h Restaurant El Mirallet
25è Festival de Jazz. Àrid
Organitza: JazzGranollers

DIJOUS 5

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre La llave que rige 
nuestro universo, de Santiago Campey 
(Editorial Seleer) 

DIVENDRES 6

18 h Museu de Ciències Naturals
Anem al planetari! “La Lluna, la Pasqua i 
l’eclipsi”. Sessió familiar d’astronomia
Reserva prèvia, tel. 93 870 96 51 

19 h Gra. Equipament Juvenil
Microteatre de gènere. A càrrec d’alumnes 
de 1r de batxillerat escènic de l’Institut 
Celestí Bellera. Amb motiu del Dia Interna-
cional de les Dones
Més info, www.grajove.cat

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. The Salt of the 
Earth (La sal de la tierra, 2014) Directors: 
Wim Wenders i Juliano Ribeiro Salgado

22 h Casino de Granollers
25è Festival de Jazz. Michael Kanan Trio
Organitza: JazzGranollers

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Sergio Encinas

DISSABTE 7

7 h Centre Cívic Nord 
Excursió a Sète (França). Tornada diumen-
ge 8 de març. Org: AV L’Hostal-Comissió PA

9 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Curs. “Introducció a la fotografia de 
reportatge i retoc digital”. A càrrec de Quim 
Rueda. Inscripció prèvia, 
espaidarts@rocaumbert.cat

16.15 h Ocine Granollers
Cinema infantil en català. Big Hero 6

17.15 h i 18 h Museu de Ciències Naturals
Anem al Planetari! “La Lluna, la Pasqua i 
l’eclipsi”. Reserva prèvia, tel. 93 870 96 51 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. Un pont cap a Terabithia
Recomanada a partir de 7 anys.

18 h La Tèrmica. Roca Umbert
Visita guiada a la Tèrmica. Amb motiu del 
Dia Internacional de les Dones

19 h Casino de Granollers
25è Festival de Jazz. Combo Monday 8 
p.m. i Ensemble Jazz Orquestra 

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

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Camargate. Amb Teatrodecerca 
Direcció: Jorge-Yamam Serrano

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Vilafranca. Un dinar de festa major, 
de Jordi Casanovas

23 h Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Tiger Menja Zebra 

DIUMENGE 8

De 10.30 h a 13 h Plaça de la Porxada
Commemoració Dia Internacional de les 
Dones. Activitat esportiva, esmorzar salu-
dable i entrega de premis del concurs de 
cartells i el certamen literari
Organitza: CIRD. Col·labora: Taula 
d’Igualtat d’Oportunitats de Granollers

11 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar. “Herbívor o carnívor?” 
Dins el programa “Diumenges de Ciència” 
Per a infants a partir de 6 anys
Més info i reserva prèvia, tel. 93 870 96 51

13 h Pati de l’escola Salvador Espriu
Calçotada popular dels Xics de Granollers. 
Més info, www.xics.cat

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Dansa. Minimón, de Mons Dansa. Dins la 
Roda d’Espectacles Infantils

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Camargate. Amb Teatrodecerca 
Direcció: Jorge-Yamam Serrano

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. The Salt of the 
Earth (La sal de la tierra, 2014) Directors: 
Wim Wenders i Juliano Ribeiro Salgado

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Vilafranca. Un dinar de festa major, 
de Jordi Casanovas

DILLUNS 9

18 h Gra. Equipament Juvenil
Càpsula informativa. “Si encara no en tens 
18… fes un voluntariat a Catalunya!” 
A càrrec d’Albert López, tècnic de la DGJ 
Adreçada a joves de 14 a 17 anys
Més info i inscripcions, www.grajove.cat

DIMARTS 10

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Fem 
front al canvi climàtic i a la crisi energètica: 
la proposta de Granollers en Transició” 
A càrrec d’Oriol Guinart, geòleg i professor

19.30 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició “Com ho fa el 
vent”, pintures de David Mateo

20 h Centre Cultural de Granollers
Dimarts Singular. Mommy (Canadà, 2014) 
Director: Xavier Dolan

DIMECRES 11

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. La màgia de les teles 
A càrrec de la  rondallaire Ada Cusidó 
Per a infants a partir de 3 anys

18 h Centre Cívic Nord
Taller de reutilització i creació de roba 
A càrrec de les dissenyadores de CusCus 

18 h Can Jonch
Xerrada. “Una llum enmig del desastre: la 
Maternitat d’Elna” (2a sessió). A càrrec de 
Mercè Borràs, especialista en història de 
les dones. Amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones. Inscripcions al tel. 
93 842 6714. Organitza: CIRD
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18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al Dia. Madame Bovary, de Gustave 
Flaubert. Club de lectura dinamitzat per 
Montserrat Lorente, prof. de literatura
Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91

DIJOUS 12

18 h Biblioteca Can Pedrals
Superlectors. Trobada del club de lectura 
per a infants de 7 a 11 anys

18.45 Biblioteca Roca Umbert
Biographies and conversation. An introduc-
tion to famous British people. Winston Chur-
chill. Inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50
Dinamitza i col·labora: Cambridge School

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Jaume Sisa, el comp-
tador d’estrelles, de Donat Putx (Editorial 
Empúries). Amb Jaume Sisa i l’autor

DIVENDRES 13

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

18 h Centre Cívic Palou
Xerrada. “Psicodansa”. A càrrec del tera-
peuta Miquel Pont. Org: Fund. Oncovallès

19 h 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. A most wanted 
man (El hombre más buscado, 2014)
Director: Anton Corbijn

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

19.30 h Racó d’Art. Antiga Casa Matas
Exposició. “Homenatge a Jordi Benito” 
Obres de Jordi Benito

20 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Inauguració de l’exposició “Força, equili-
bri, valor i seny”, de David del Hierro

21 h Teatre Auditori de Granollers
Monòleg. “Sigue con nosotros”, amb Berto 
Romero 

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Chico Requena

DISSABTE 14

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Concurs “Movies & Fun”. Charlie and The 
Chocolate Factory. Activitat en anglès per a 
infants de 8 a 12 anys 
Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91. 
Dinamitza i col·labora: English Centre

11 h Plaça del Magraner. 
Festa Galega. Les activitats continuen 
diumenge. Organitza: AV Lledoner

17.30 h Plaça de la Porxada
Esbartiada. Festa  anual de l’Esbart 
Dansaire de Granollers. Amb els esbarts 
infantils d’Igualada, Castellterçol i Olesa de 
Montserrat

DIUMENGE 15

11 h Museu de Granollers
Itinerari “Les xemeneies i les fàbriques” 
Reserva prèvia, tel. 93 842 68 41, 
museu@ajuntament.granollers.cat

11.30 h Plaça de Maluquer i Salvador
Actuació castellera. Amb Tirallongues de 
Manresa i Castellers de Cornellà
Organitza: Xics de Granollers

12 h Sala Ciutat. Centre Cultural
Diàleg amb l’artista Josu Oliva. Amb 
l’acompanyament de la ballarina Àgueda 
Murillo

12 h Plaça de la Porxada
Esbartiada. Festa anual de l’Esbart Dan-
saire de Granollers. Ballada de tots els 
grups de l’entitat

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. A most wanted 
man (El hombre más buscado, 2014) 
Director: Anton Corbijn

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre Bombollavà, amb Pep Bou. Conversa 
amb Pep Bou abans de l’espectacle

DILLUNS 16

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el Teatre. L’art de la comèdia, 
d’Eduardo de Filippo. A càrrec de Francesc 
Viñas, professor de literatura
Inscripció prèvia a la biblioteca

DIMARTS 17

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

18.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada. “Com afecta la reforma fiscal i 
la llei de transparència a les entitats no 
lucratives?”. A càrrec de Suport Associatiu
Inscripció prèvia a través de 
www.granollers.cat/centrescivics

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. 
“Alimentació i salut mental”. A càrrec de 
Francesco Panicalli, psiquiatre del Centre 
de Salut Mental d’Adults de Granollers 
Benito Menni. Organitza: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil. La casa sota 
la sorra, amb Francesc F. Angelats, profes-
sor de llengua i literatura
Info i inscripcions a la biblioteca
Col·labora: CNLVO

DIMECRES 18

De 8.30 h a 14.30 h. Gra
Orienta’t. Xerrades d’orientació univer-
sitària i famílies professionals de cicles 
formatius. Adreçat a joves que cursen  
batxillerat. Més info, www.grajove.cat

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. Noies intrèpides 
A càrrec de l’Ós Mandrós, rondallaire 
Per a infants a partir de 3 anys

18 h Centre Cívic Can Bassa
Xerrada “Llanateràpia”. A càrrec de la 
terapeuta Begonya Esteve
Organitza: Fundació Oncovallès

18.30 h Gra. Equipament Juvenil
Xerrada. “Vull treballar de monitor, com 
ho he de fer?”. A càrrec de Laura Ondoño, 
orientadora laboral del Servei de Treball de 
l’OJVO. Per a joves a partir de 18 anys 
Més info i inscripcions, www.grajove.cat
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DIJOUS 19

De 8.30 h a 14.30 h Gra
Orienta’t. Xerrades d’orientació univer-
sitària i famílies professionals de cicles 
formatius. Adreçat a joves que cursen  
batxillerat. Més info, www.grajove.cat

18.30 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Conferència. “La tragèdia grega, una 
visió de la condició humana”. A càrrec de 
Montserrat Lorente, dins del curs de la 
Universitat Popular (CTUG)

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. El palau de la lluna, de 
Paul Auster. Dinamitzat per Maite Roldán, 
escriptora. Info i inscripcions a la biblioteca

19 h Centre Cívic Nord
Inauguració de l’exposició “Mans i màni-
gues. Creació i reciclatge de roba”. Més 
info, wp.granollers.cat/fabricantrespostes

19 h Local de l’AV del Barri Congost - Pave-
lló Congost
Xerrada de l’Aula de la Salut. “Inverteix 
en salut i gaudeix de l’exercici”, a càrrec 
de Maite Doñate, metgessa del Centre de 
Medicina de l’Esport de l’Ajuntament
Organitza: HGG, ICS, Ajuntament

19 h Teatre Auditori de Granollers
Conferència-espectacle “Molta gent se 
sent confosa quan una frase no acaba 
com ells salsitxa”. Granollers Propostes 
Singulars

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Memòria de 
l’esperança, de Daniel Jover (Icària Edito-
rial). Amb la participació d’Agustí Coromi-
nas, Gustavo Duch i el Cor Jove Amics de 
la Unió

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició de pintures i 
escultures de Josep Vernis

DIVENDRES 20

19 h Biblioteca Roca Umbert
Presentació del llibre Un pòdium irrepetible
de Georgina Esteva. Il·lustracions de 
Montse Buñuel (Editorial Gregal)

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. The Disappea-
rance of Eleanor Rigby (La desaparición de 
Eleanor Rigby, 2014). Director: Ned Benson

19 h i 20 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Dos segles de música de violí 
Dins el cicle “L’un? L’altre? O tots dos!” de 
l’EMM Josep M. Ruera

20 h La Troca. Roca Umbert
Acció participativa. Els Xics obren les 
portes a les persones que vulguin conèixer, 
observar i dibuixar el que fan. Dinamitzada 
per l’artista David del Hierro

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Elias Torres

DISSABTE 21

De 10 h a 14 h Casa de Cultura Sant Fran-
cesc i Sala Tarafa
Tallers de dansa oberts. Tallers simultanis 
de danses de les illes gregues i Macedònia 
Dins la celebració dels 20 anys de l’entitat 
Organitza: Passaltpas

17 h i 18 h Nau B1. Roca Umbert
Espectacle familiar. A la una, el sol i la 
lluna. Amb la companyia Pam i Pipa 

17 h Plaça de la Porxada
Ballada al carrer. Amb C.Katsarou i S. 
Anastasov. Dins dels 20 anys de Pas-
saltpas. Al vespre, sopar i ball a la Troca

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “La fàbrica 
de les paraules”, amb Glòria Gorchs
Per a infants a partir de 5 anys 
Inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50

18 h Can Jonch
Taller de risoteràpia. A càrrec de Maria 
González, terapeuta holística i formadora 
de terapeutes. Tercera trobada d’usuaris i 
usuàries del Banc del Temps de Granollers

19 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Visita dinamitzada a l’exposició “Força, 
equilibri, valor i seny”

21 h Centre Cívic Nord
Sopar-espectacle amb la companyia Flors 
i Violes. Més info, Centre Cívic Nord
Organitza: AV L’Hostal - Comissió PA

21 h Teatre de Ponent
Teatre. El cafè de la granota. Amb relats 
de Jesús Moncada. Escola d’espectadors 
després de la funció

DIUMENGE 22

11 h L’Adoberia
Itinerari “Granollers, vila medieval i 
moderna”. Més info, tel. 93 842 68 41

11 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar. “Petits mamífers”
Per a infants a partir de 6 anys
Més informació i reserves, tel 93 870 96 51

11.30 h Plaça de la Porxada
67è Concurs de Colles Sardanistes 
Amb la participació de la cobla Sant Jordi
Organitza: Agrupació Sardanista

12 h Pati de l’Escola Pereanton
Música a la fresca. Amb la participació dels 
alumnes d’educació infantil i de l’orquestra 
de corda de l’EMM Josep M. Ruera
Organitza: Escola i AMPA Pereanton

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert Qui és aquest de la batuta? Amb 
l’Orquestra de Cambra de Granollers i el 
Cor de Cambra de Granollers. Per a infants 
a partir de 5 anys

19 h Teatre de Ponent
Teatre. El cafè de la granota. Amb relats 
de Jesús Moncada. Escola d’espectadors 
després de la funció

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. The Disappea-
rance of Eleanor Rigby (La desaparición de 
Eleanor Rigby, 2014). Director: Ned Benson

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Edmon Colomer amb l’Orquestra 
de Cambra de Granollers i el Cor de Cam-
bra de Granollers

DIMARTS 24

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Què 
ens diu el rebut de la llum?”. A càrrec 
d’Albert Estapé, enginyer i director tècnic 
d’Estebanell Energia
Organitza:  AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica  “Feminis-
mes: la dona i la filosofia”. Dinamitzat per 
Mariano Fernández i Joan Carles Gómez, 
professor de filosofia

19.30 h Centre Cívic Nord
Teatre. Quina tela! Amb la companyia 
Xucrut Teatre 

20 h Centre Cultural de Granollers
Dimarts Singular. Kis uykusu (Sueño de 
invierno, Turquia, 2014) 
Director: Nuri Bilge Ceylan
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DIMECRES 25

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

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. Fils i cintes plens de sons 
A càrrec d’Anna Farrés, mestra de músi-
ca. Per a famílies amb nadons de 0 a 15 
mesos. Inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91

20 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Dimecres oberts a la Miranda. Presentació 
del documental A les places, a càrrec de 
Pau Farell

DIJOUS 26

9.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil. La vida 
d’Antoni Gaudí, amb Francesc F. Angelats, 
professor de llengua i literatura
Info i inscripcions a la biblioteca
Col·labora: CNLVO

18 h Centre Cívic Jaume Oller
Xerrada. “Reiki”. A càrrec de la terapeuta 
Isabel Defez. Org: Fundació Oncovallès

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Jordi Benito. 
Idees com a imatges / Documents com a 
obres d’art. 1971 -1984”
Comissari: Vicenç Altaió

20 h Sala Tarafa
Diàlegs. “Arts visuals”, amb Eulàlia Valldo-
sera i Pere Vilardebó

DIVENDRES 27

17.30 h Centre Cívic Palou
Trobada “Passa’m la recepta”. La cuina 
dels marinats i els escabetxs. A càrrec 
de les cuineres Assumpció Volart i Conxi 
Parrado. Inscripció prèvia a: 
www.granollers.cat/centrescivics

19 h 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Love is Strange 
(El amor es estraño, 2014). Director: Ira 
Sachs

20 h Gra. Equipament Juvenil
Escenari obert. Joves mostren dalt de 
l’escenari les seves creacions
Més info i inscripcions, www.grajove.cat

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Miguel Angel Marin

DISSABTE 28

10 h Centre Cívic Jaume Oller
Caminada popular. Fins a la plaça Joan 
Oliver de Can Bassa. 
Organitza: Associació Almaghfira

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. Fils i cintes plens de sons, a 
càrrec d’Anna Farrés. Per a famílies amb 
nadons de 0 a 15 mesos. Inscripció prèvia, 
tel. 93 879 30 91

18 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taller familiar. “Força, equilibri i seny”
Adreçat a famílies amb infants de 4 a 10 
anys. Inscripció prèvia a  
espaidarts@rocaumbert.cat

18 h Nau B1 Roca Umbert
Espectacle familiar. La rateta que... Amb la 
Companyia B

21 h Teatre de Ponent
Projecció. Ànima, de Joan Frank Charan-
sonnet

21 h Bar de Roca Umbert
Concert. Early Blues Moods, Amadeu 
Casas i  Myriam Swanson

DIUMENGE 29

8.30 h Centre Cívic Can Gili
Caminada popular fotogràfica
Amb botifarrada a la tornada. Inscripcions 
a la sortida. Organitza: AV Can Gili

18 h Església de Sant Esteve
Concert. Stabat Mater de Pergolesi. Amb el 
Cor Infantil Amics de la Unió i el quartet de 
corda Arcattia Collage. Direcció: Josep Vila  
Organitza: Fundació Pro Música Sacra

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Love is Strange 
(El amor es estraño, 2014). Director: Ira 
Sachs

DILLUNS 30

17 h Establiment Abacus
Taller infantil. “Fes un ou de Pasqua amb 
Magic Dough”. Per a infants a partir de 5 
anys

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT
DE GRANOLLERS
“Els inicis del 
bàsquet a la 
ciutat”
Fotografies de 
l’Arxiu Municipal 
Del 26 de febrer al 
8 de maig 

BIBLIOTECA
CAN PEDRALS
“Les mans 
treballen el fang” 
Berta Raebel
Del 6 al 20 de març 

ESPAI D’ARTS
DE ROCA UMBERT
“Força, equilibri, 
valor i seny”
David del Hierro
Del 13 de març a 
l’11 d’abril 

ESPAI GRALLA
“Com ho fa el 
vent”. David Mateo
Del 10 de març al 4 
d’abril

GALERIA ESPAI 
BM
Marta Bou
Del 4 de març al 4 
d’abril

MUSEU
DE GRANOLLERS
Josep Vernis
Del 19 de març al 
19 d’abril

“Jordi Benito. 
Idees com 
a imatges / 
Documents com a 
obres d’art”
Del 26 de març al 
27 de setembre

RACÓ D’ART. 
ANTIGA CASA 
MATAS
Homenatge a en 
Jordi Benito
Del 13 de març al 
30 d’abril

CONTINUEN...

AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA 
10è Concurs 
Fotogràfic “La 
Muntanya”
Fins al 24 d’abril

CENTRE CÍVIC 
NORD
“Mans i mànigues”
Fins al 27 de març

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Hiroshima-
Nagasaki. 70 
anys de la bomba 
atòmica”
Fins al 8 de març
“Joan Brossa: 
escolteu aquest 
silenci”
Fins al 3 de maig

MUSEU DE 
CIÈNCIES 
NATURALS
“Experiències 
matemàtiques”
Fins al 5 d’abril

SALA CIUTAT. 
CENTRE 
CULTURAL 
Pau Farell / Enric 
Lax / Josu Oliva
Fins al 21 de juny

ESPAIS AMB 
HISTÒRIA

L’ADOBERIA
Dissabte, de 17.30 
a 20.30 h
Diumenge, de 12 
a 14 h

LA TÈRMICA DE 
ROCA UMBERT
Dissabte, de 18 a 
20 h
Diumenge, d’11 a 
13 h
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Yoshiko Kajimoto és una àvia japonesa de 83 
anys, d’aspecte fràgil però amb una energia i 
determinació admirable, que va viure el terrible 
bombardeig atòmic d’Hiroshima. És una hibakusha 
(supervivent en japonès) que, des de l’any 2000, 
s’ha convertit en la veu de tots aquells que van 
perdre la vida per culpa d’una catàstrofe que, 70 
anys després, encara té efectes negatius en la salut 
física i emocional de la població.

“Bon dia a totes i a tots. Em dic Yoshiko Kajimoto i 
vinc d’Hiroshima. Estic molt contenta d’estar amb 
vosaltres per explicar-vos l’experiència viscuda 
l’any 1945”. Així comença el seu relat, que durant 
uns dies d’aquest febrer ha compartit amb cente-
nars d’alumnes d’escoles de Barcelona, la Garriga i 
Granollers. Kajimoto ha estat a Europa per primera 
vegada, convidada per la nostra ciutat amb motiu 
de l’exposició sobre el bombardeig nuclear que 
han produït els museus de la pau d’Hiroshima i 
Nagasaki i l’Ajuntament de Granollers, i coordina-
da per Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.

La relació de la nostra ciutat amb aquestes ciutats 
japoneses ve de lluny; s’ha anat forjant al si de la 
xarxa d’Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace) –a 
la qual Granollers es va adherir l’any 2005–, que 
aplega 6.000 municipis d’arreu del món i mil 

 
L’exposició “Hiroshima-Nagasaki. 70 
anys de la bomba atòmica” es pot veure 
al Museu de Granollers fins al dia 8 de 
març. En 27 plafons i amb testimonis 
materials, s’expliquen uns fets que no 
podem oblidar. Amb motiu de la mostra, 
ha estat a Granollers Yoshiko Kajimoto, 
supervivent d’Hiroshima. El dia de la 
inauguració, ella i tot el públic que omplia 
el museu, van poder sentir les veus del 
cor Plèiade cantant “Les campanes de 
Nagasaki”, una cançó trista, però amb 
esperança, la mateixa que transmet 
aquesta dona, fràgil i forta alhora, que 
ha sabut transformar una vivència 
traumàtica en una lliçó de superació 
personal per a les generacions futures.

milions d’habitants. Granollers també va patir un 
bombardeig en pròpia pell, durant la guerra civil, 
un fet que es té ben present, alhora que es treballa 
per construir la pau fent xarxa amb altres ciutats 
compromeses amb el diàleg i la paraula com a 
instruments per resoldre els conflictes. 

Una hibakusha molt sol·licitada

“Aquell 6 d’agost de 1945, amb 14 anys, em tro-
bava treballant a la fàbrica de peces per a avions de 
guerra, mobilitzada pel govern, com tants d’altres 
estudiants de secundària de la ciutat d’Hiroshima. 
A un quart de 9 del matí, vaig entrar com sempre 
a treballar –no havia sonat cap alarma. El dia era 
clar i calorós, quan de sobte vaig veure una llum 
blava a través de la finestra”. Així continuen les 
paraules de la Yoshiko davant un auditori que des 
del primer moment queda captivat. De fet, com 
a hibakusha està molt sol·licitada per fer xerrades, 
perquè el seu discurs és clar i concís. Explica fil per 
randa els moments posteriors a l’explosió i els pri-
mers dies sembrats de confusió, mort i destrucció. 
“Quan vaig aconseguir sortir de la fàbrica, algú va 
dir: la ciutat d’Hiroshima ha desaparegut”.

La Yoshiko va veure gent morir davant seu –”perso-
nes amb els seus somnis i esperances”– i va ajudar 
els més malferits que ella a allunyar-se del lloc de 

Yoshiko Kajimoto
supervivent d’Hiroshima

ENTREVISTA A
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“El dia era clar 
i calorós, quan 

de sobte vaig 
veure una llum 

blava a través 
de la finestra 

de la fàbrica on 
treballava”
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“L’odi que vaig sentir després de l’explosió atòmica 
s’ha convertit en compassió”

l’explosió, seguint les indicacions dels mestres. Les 
imatges que descriu de la ciutat i sobretot, de les 
víctimes són corprenedores: persones que s’havien 
convertit en desferres humanes, embogides i que 
morien en les hores i dies posteriors; no hi havia 
menjar ni medicaments, i tenien la indicació de no 
donar-los aigua, perquè podien morir del xoc: un 
remordiment que sempre l’ha acompanyada, i que 
la ciutat d’Hiroshima commemora amb un parc 
dedicat a la pau ple de fonts i estanys a la memòria 
dels que van morir deshidratats.

Ella va sobreviure i va retrobar-se amb la família, 
però la vida ja se li havia capgirat: el seu pare va 
morir al cap d’un any i mig per les radiacions 
rebudes, la mare va malviure 20 anys entrant i 
sortint de l’hospital i els seus tres germans, encara 
vius, pateixen càncer. Ella mateixa va ser operada 
de càncer l’any 1999. La hibakusha explica que els 
anys posteriors es va haver de posar a treballar 
molt dur per tirar endavant la família -es va frus-
trar així el seu somni de ser mestra-, i fins al cap 
de 10 anys no va començar a refer la seva vida: va 
casar-se i va tenir fills, uns fills que sempre l’han 
animada a explicar arreu la seva vivència.

En el torn de preguntes dels estudiants, un tema es 
fa recurrent: “Sent rancor contra els americans?” 
Ella respon que en va sentir els anys posteriors, 
i contra la bomba atòmica i contra els govern 
japonès per haver entrat en aquella guerra. Però 
també explica quin va ser el moment en què l’odi 
va desaparèixer del seu cos, un dia que un estu-
diant nord-americà, durant una trobada amb joves 
d’aquell país, se li va costar per demanar-li perdó. 
“Ara el que sento és compassió”.

Les víctimes d’Hiroshima i Nagasaki van molt 

“Els meus fills 
sempre m’han 

animat a explicar 
l’experiència 

viscuda”

més enllà de les 200.000 que van perdre la vida 
el dia del bombardeig; moltes persones van morir 
després per efecte de les radiacions –encara no 
se’n coneixien els efectes letals– i per les malalties 
que provoquen, sobretot, leucèmia i càncer. Ella 
mateixa va perdre molts amics, coneguts i fami-
liars, i és en nom d’ells que ha pres el compro-
mís d’explicar l’experiència viscuda. “Les armes 
nuclears són malignes i no poden conviure amb la 
humanitat. Em vull adreçar a tots els dirigents per-
què això no torni a passar. El poder d’una persona 
és petit, però si tots ens esforcem per eliminar les 
armes nuclears això serà una arrel poderosa perquè 
desapareguin d’aquest món”. Amb aquestes parau-
les acaba la intervenció de la Yoshiko. Després dels 
aplaudiments, els estudiants, encara consternats, 
s’hi acosten per saludar-la i agrair-li la força del 
seu testimoni.
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Yoshiko Kajimoto ha participat 
en trobades amb estudiants 
de diversos centres. A Grano-
llers, va parlar amb alumnes 
de l’Institut Antoni Cumella i 
de l’Escola Pia (a la foto).

Vista de l’exposició, a la Sala 
oberta del Museu
El cor Plèiade, el cònsol 
japonès, l’alcalde i Kajimoto, 
el dia de la inauguració
La visita de la hibakusha 
ha despertat l’interès dels 
mitjans
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Els grups municipals opinen
ICV-EUiAPla de 

rescat social

ICV-EUiA hem presentat un Pla de rescat 
social, centrat en 10 compromisos clars 
i ferms, que defensarem al carrer i a les 
institucions. 
Aquest 2015, viurem processos electo-
rals a Granollers, a Catalunya i a Espanya, 
i tots ells seran decisius per canviar el 
sistema econòmic actual, que empobreix 
cada dia més els treballadors i les treba-
lladores, mentre una elit de poderosos 
s’enriqueix a costa de la desigualtat i el 
patiment.
A aquests processos, ens hi presentarem 
amb moltes propostes i idees, sempre a 
l’entorn d’aquests 10 eixos principals per 
fer front a l’emergència social que vivim:
1.- Crear nova ocupació amb una nova 
economia social i verda.
2.- Impulsar una llei per promoure un 
treball digne.
3.- Aprovar una renda garantida de ciuta-
dania per acabar amb l’exclusió social.
4.- Cap persona sense alimentació i sub-
ministraments bàsics: aigua, electricitat, 
gas.
5.- Garantir habitatge per a tothom. Pel 
dret a una segona oportunitat.
6.- Promoure una educació pública de 
qualitat per a l’equitat.
7.- Preservar i enfortir el sistema públic 
de salut.
8.- Enfortir el sistema públic de pensions.
9.- Pel dret a l’autonomia personal i 
l’atenció a la dependència.
10.- Incorporar a totes les polítiques 
l’objectiu de la plena igualtat de dones i 
homes.
La gent d’ICV-EUiA sempre hem estat 
al costat de les reivindicacions socials 
i laborals, contra les retallades i priva-
titzacions, contra els desnonaments i la 
pobresa energètica, proposant alternati-
ves i exigint un sistema progressiu més 
equitatiu.
Ara, és l’hora de portar aquestes reivindi-
cacions a les urnes i de construir des dels 
ajuntaments un país mes just, i des del 
país, uns pobles més dignes.

Josep Casasnovas Vaquero
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA
jcasasnovas@ajuntament.granollers.cat

AGMés justícia social 
al #NouGranollers

Els independentistes d’esquerres som 
sobiranistes precisament perquè pretenem 
fer honor a la paraula amb què vestim la 
nostra causa: la sobirania que perseguim ens 
interessa en tant que alliberadora de la nació 
cultural i lingüística menystinguda i negada 
durant segles, per descomptat, però sobretot 
perquè anhelem garantir l’emancipació de 
tots i cadascun dels nostres conciutadans.
Si som sobiranistes és perquè volem que 
les nostres institucions, les del nou país 
que veurem néixer ben aviat i les del nou 
Granollers per al qual treballem, siguin 
veritables garants dels drets i la dignitat 
de les persones, com a individus i com a 
part dels col·lectius de què formin part. 
Des d’ERC-Acció Granollers creiem que la 
manera més honesta d’apostar per esdevenir 
un poble lliure és apostant perquè les per-
sones que en formen part també ho siguin 
i, per tant, cal vetllar sense matisos perquè 
qui primer conquereixi la llibertat sigui la 
ciutadania.
És per això que creiem que els pobles i les 
ciutats (i els barris) del país han de poder 
abastar les màximes quotes de decisió plau-
sibles sobre els assumptes de què s’ocupen 
les institucions públiques, ja que, de fet, el 
municipi és el primer aparador comunita-
ri que prenem com a referent i l’encarregat 
de la gestió administrativa més immediata i 
quotidiana de la nostra vida en comunitat.
Justament per això, volem rebre la confiança 
dels granollerins i granollerines, per fer de 
la nostra ciutat punta de llança i escenari 
primer de la justícia social de la Cata-
lunya lliure, per poder garantir des de la 
plaça de la Porxada que tots els ciutadans, 
de quasevol barri, trobin a l’Ajuntament de 
la vila una administració honrada i efectiva 
que tingui cura exclusivament dels interes-
sos de la gent en general, i d’aquells que 
actualment ho estan passant més malament, 
en particular.
Perquè si és més necessari que mai lloar 
els qui aspiren a vèncer la vella política 
cal, indispensablement, capgirar el model 
hegemònic que l’autoanomenada esquerra 
ancorada en vicis d’altres temps encara avui 
representa. 
Una glopada d’aire fresc bufa vents de 
República!

Pep Mur i Planas
Candidat d’ERC-Acció Granollers
@pepmurplanas www.pepmur.cat
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Una nova ciutadania del coneixement, 
imprescindible per a una societat més 
plural en què la innovació i la creativitat 
són eines de desenvolupament econòmic 
i de transformació social.
No podem caure en l’autocomplaença 
que som a la millor ciutat.
És imprescindible seguir reflexionant i 
millorant la governança democràtica, 
perquè no en va la ciutat la fem entre tots 
i totes.
També sobre la convivència i cohesió so-
cial perquè es cabdal per seguir sent una 
ciutat acollidora, on la importància de la 
qualitat de l’espai públic és fonamental.
I la creativitat, perquè les transforma-
cions de l’ànima de la ciutat, de la seva 
qualitat, de la capacitat d’innovació són 
essencials per identificar un espai propi 
en un món globalitzat.
El coneixement, perquè la formació és 
un  factor de competitivitat.
La competitivitat, tenint present que 
malgrat la crisi mantenim una estructura 
econòmica forta i diversificada amb un 
gran pes del sector industrial. Els reptes 
són avui més que mai l’obertura de la 
ciutat i la internacionalització, eines com 
el desplegament de la fibra òptica, que ja 
arriba al 84% de les zones residencials i 
industrials imprescindibles.
Coresponsabilitat i confiança en la 
societat civil, i en les entitats socials i 
econòmiques, ha estat la base de treball 
d’aquests darrers anys i ho ha de seguir 
sent, així com el diàleg i el consens 
per avançar i construir. Cal avançar en 
la participació en la presa de decisions 
reformulant els òrgans existents, fent-los 
més àgils.
Reptes i oportunitats que ens han 
d’identificar molt més com a ciutat, per 
no quedar diluïts en altres debats.
I sense perdre de vista que la prioritat 
també serà invertir en un Granollers de 
qualitat en un horitzó de 10 anys, per-
què la ciutat sigui més verda, amb més 
espais verds i àrees de vianants als barris, 
posant les prioritats en la mobilitat, en 
programes de rehabilitació d’habitatges, 
d’eficiència energètica i de transformació 
d’espais urbans.

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

El 4t eix del nostre projecte per a la 
ciutat consisteix a tornar a connectar 
Granollers al ritme del país. Catalunya 
viu un procés intensíssim. De transició 
nacional, però també amb elements re-
volucionaris per esquerdar l’statu quo que 
se’ns ha imposat des de la Transició. Un 
procés que genera complicitats majo-
ritàries entre els catalans i les catalanes, 
i que té per objectiu que la gent visqui 
millor. I Granollers, diguem-ho clar, 
ha viscut institucionalment d’esquena 
a aquest procés. El govern socialista de 
la ciutat, amb l’alcalde al capdavant, ha 
executat de manera exemplar el caos 
ideològic que té el PSC.  
En aquest sentit, una vegada els vaig 
dir que eren marxistes. Però de Grou-
cho Marx, que deia que “aquests són 
els meus principis i si no els agrada, en 
tinc d’altres”. Dir a cadascú allò que vol 
sentir, això no és fer política. En políti-
ca s’ha de poder dir què es pensa sobre 
els temes essencials, encara que hi hagi 
el risc que a algú no li agradi, i no sem-
pre pensar en clau electoral.
El 27 de setembre aquest país decidirà 
el seu futur polític. En aquest procés, 
els ajuntaments jugaran un paper 
essencial en la configuració de les 
estructures d’estat necessàries per assolir 
la llibertat, i és clau que una ciutat com 
Granollers torni a estar liderada per 
un govern sobiranista, sensible amb al 
procés que viu el país. El 9 de novem-
bre, 17.704 granollerins i granollerines 
van votar. Cal un ajuntament que els faci 
costat en el seu dret a decidir. Grano-
llers ha de tornar a bategar al ritme 
que ho fa Catalunya.

PD: I si teniu propostes per a la ciutat, 
ens les podeu fer arribar a: alex@alexsas-
tre.cat o per Whatsapp al 722 647 095. 
Decidim Granollers!

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

El president de la Generalitat de Cata-
lunya, fruit de la manifestació de l’11 de 
setembre de 2012, va decidir convocar 
eleccions anticipades al Parlament de 
Catalunya al novembre d’aquell mateix 
any. Això va tenir un cost aproximat de 
10 milions d’euros.
El  novembre de 2014, mogut pel furor 
independentista del poble català, al 
nostre entendre molt dubtós, es treu de 
la màniga un referèndum il·legal -el TC 
no el reconeix- la realització del qual 
ens suposa als catalans i catalanes haver 
de desembutxacar més de 8,9 milions 
d’euros. 
I ara, què? Doncs després que votessin 
no arriba a una tercera part de la po-
blació catalana, el president entén  que 
aquest és un camí sense marxa enre-
re i decideix convocar unes eleccions 
anticipades al setembre de 2015. Aquest 
cop ha llençat la casa per la finestra: 25 
milions d’euros de tots nosaltres desti-
nats a uns comicis que no se sap ben bé 
per a què serveixen. Bé, sí, per distreure 
la gent dels veritables problemes que 
tenim.
Si sumem, són molts milions d’euros, 
massa. No seria millor pagar, per exem-
ple, el deute que té amb les persones 
amb discapacitat, fruit de la mala gestió 
de la llei de dependència?
No sé si estem equivocats, però l’èxit del 
president en cadascuna de les convo-
catòries ha estat realment decebedor; 
en la primera  va perdre 12 escons al 
Parlament, la segona crida a les urnes va 
deixar palès que la majoria de catalans 
tenim d’altres coses en què pensar..., i 
doncs? Quin es pensa que serà el resultat 
de les anticipades d’aquest any?
Si ni això ha sabut veure, com pot pensar 
que hi confiarem per treballar pel desen-
volupament de Catalunya?
Sisplau, senyor president, no decideixi 
en funció del seu interès partidista com i 
quan s’han de gastar els diners dels con-
tribuents, i pensi més en els problemes 
dels ciutadans.

fermí Gutiérrez Martínez
Grup Municipal del PPC de Granollers

PSCCreativitat, cohesió 
social i desenvolupament 
econòmic

Eleccions 
anticipades
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