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Pau Miró
> Neix a Barcelona, però de ben petit 

ve a Granollers, on passa la infància i 
l’adolescència i on descobreix la seva 
vocació teatral. 

> Llicenciat en interpretació a l’Institut 
del Teatre de Barcelona (1998), és 
actor, dramaturg i director. Dones 
com jo, Els jugadors, Plou a Barcelona, 
La Trilogia Animal... Els seus textos 
es tradueixen i representen arreu del 
món.

> Al novembre el veurem dirigint al 
Teatre Auditori el clàssic de Guimerà 
Terra baixa, amb Luís Homar com a 
únic intèrpret.

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
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www.granollers.cat
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/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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Aquest 2015 es compleixen 50 anys de la 
sortida al mercat del primer pa de motlle 
de Bimbo de la fàbrica de Granollers. Va ser 
Jaume Jorba, un empresari català que havia 
emigrat a Mèxic, qui va exportar la mateixa 
fórmula al nostre país, on aquest producte no 
tenia implantació. 
Actualment la fàbrica de Bimbo a Granollers 
té al voltant de 125 treballadors i segueix 
produint pa de motlle, pa Silueta, pa per a 
hamburgueses i pa per a frankfurt.
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LA fAçAnA DE LA fàBrIcA DE BIMBO AL cArrEr DE PrAT DE LA rIBA. AnyS SEIxAnTA. fOnT: BIMBO

Ens trobem a l’estiu. Època de descans, vacances i 
també de festa. A Granollers ja ens preparem per 
la Festa Major de Blancs i Blaus, que enguany la 
celebrem del 22 al 30 d’agost. Abans, durant el juliol 
són moltes les activitats que podem fer a la ciutat: el 
festival Musik N Viu, la mostra de teatre i dansa jove 
de Granollers, Treansa, les festes als barris de la 
ciutat, la programació de l’Obert x Vacances, a Roca 
Umbert i el tercer cicle de Cinema Freshhh! Festival 
de Cinema a la Fresca, els dimarts de juliol al parc 
Torras Villà. 

Propostes fresques i estiuenques per a públic de 
totes les edats.

FIRA D’ARTESANS
Divendres 3 i 17 de juliol
Divendres 7 i 21 d’agost
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

2a FIRA DE LA CERVESA ARTESANA
Dissabte 4 de juliol
D’11 h a 23 h. Plaça de la Porxada

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 4 de juliol
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé, 40

FIRA DE L’OCI I LA CULTURA 
Dissabte 4 i 18 de juliol
Tot el dia. Plaça Folch i Torres

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes)
Diumenge 5, 12,19 i 26 de juliol
Diumenge 2, 9, 16, 23 i 30 d’agost
De 8 a 15 h. Parc Firal

FIRA DEL DISC
Divendres 10 i dissabte 11 de juliol
Tot el dia. Plaça de la Corona 

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS PER LA 
QUALITAT DEL VO. “Acostem el camp”
Dissabte 11 de juliol
Tot el dia. Plaça de la Porxada

MERCAT DE SEGONA MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 18 de juliol
De 8 h a 14 h. c. Esteve Terrades (entre Marie 
Curie i Caterina Albert)

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 18 i 25 de juliol – Dissabte 8 d’agost
Tot el dia. Plaça de la Porxada
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Tancada l’edició del butlletí, 

l’organització ha comunicat que 

aquesta fira no se celebrarà 

durant els mesos d’estiu. 
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REPORTATGE

Josep Mayoral, escollit alcalde 
per tercera vegada 

Josep Mayoral va ser escollit de nou 

alcalde de Granollers, amb els 13 

vots dels regidors i regidores del 

PSC i també amb el vot de l’únic 

regidor del PP. Va ser en el Ple de 

constitució del nou ajuntament sorgit 

de les eleccions municipals del 17 

de maig que el PSC va guanyar per 

majoria absoluta i que va donar com a 

resultat la incorporació de dues noves 

formacions en el plenari, Ciutadans i 

la CUP, i 15 cares noves entre els 25 

membres del consistori.

“Un govern que té una prioritat: Granollers i la 
seva gent” i un repte “lluitar contar la crisi econò-
mica i generar ocupació”. Així s’expressava Josep 
Mayoral en el discurs d’investidura com a alcalde 
en el Ple de constitució de la nova corporació 
municipal. Mayoral va rebre el suport dels 13 regi-
dors i regidores del PSC i també de l’únic regidor 
popular. En el nou consistori hi ha representades 
sis formacions polítiques, dues de les quals ho fan 
per primera vegada: Ciutadans i la CUP, tots dos 
amb 2 regidors. 15 dels 25 regidors i regidores 
s’estrenen en el càrrec. 

Sis nous regidors governant

Amb responsabilitat de govern són: Mònica 
Oliveres, regidora d’Urbanisme i Habitatge; 
Mireia López, regidora de Cultura; Francesc 
Arolas, regidor d’Educació; Álvaro Ferrer, regidor 
d’Esports; Sílvia Rodríguez, regidora de Joventut i 
de Cooperació i Solidaritat; i Rudy Benza, regidor 
de Civisme i Convivència; Participació Ciutadana 
i Barris; Nova Ciutadania; i Seguretat Ciutadana. 
També han estat escollits per primera vegada 
Eugènia Llonch, de CiU, Núria Maynou i Chakir El 
Homrani, ambdós d’ERC; Enric Meseguer i Rober-
to Carmany, de Ciutadans; Maria Oliver i Eduard 
Navarro, de la CUP; i José M. Moya del PP. Oriol 
Vila, de CiU, encenta una segona etapa de regidor 
en el consistori. 
En els discursos dels portaveus municipals, José 

M. Moya, del PP, va dir que farà “una oposició 
responsable, sumant esforços, intentant arribar a 
consensos i, alhora, controlant l’acció de govern”. 
Maria Reche, va expressar que la Cup és el reflex 
d’un procés de canvi ja que “la vella política no vol 
donar la veu al poble”. Reche es va mostrar molt 
crítica amb la constitució i defensora dels drets 
debilitats per la crisi com l’habitatge i els serveis 
públics. Va explicar que havien donat els seus 
dos vots a dos activistes granollerins: Salvador 
Casanova i Enrica Roca i que “prenien l’encàrrec 
de capgirar Granollers”.

Consens a fer front a la crisi 

Enric Meseguer, de Ciutadans, va afirmar que 
faran una “oposició constructiva” i que l’objectiu 
és que a Granollers “tothom pugui treballar”i que 
s’han de potenciar els barris de la ciutat. A més va 
demanar que constés en acta que alguns regidors 
i regidores podien haver incorregut en frau de llei 
en les seves fórmules de presa de possessió. 
Pep Mur, d’ERC, va remarcar que “és l’hora 
d’impulsar la democràtica participativa en front de 
la representativa” i que “tenim el repte de treba-
llar junts en favor de la justícia social”. A més va 
insistir en “la necessitat de situar Granollers en el 
mapa de les ciutats compromeses amb la transi-
ció nacional”.
àlex Sastre, de CiU, va dir que “la ciutadania ha 
parlat prou clar”, en referència a la confiança 

El nou consistori 
té sis grups 
municipals, 

dos dels quals 
Ciutadans i la 

CUP s’hi estrenen
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Josep Mayoral escollit 
alcalde per tercera vegada, 
al costat d’Alba Barnusell, 
primera tinenta d’alcalde
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majoritària en la candidatura de Josep Mayoral. 
“No estem aquí per oposar-nos sistemàticament 
a l’acció de govern del grup majoritari”, va dir. 
Referint-se al fet que la crisi continua va afirmar 
que en els grans temes de ciutat com els plans de 
xoc “trobara mà estesa d’aquest grup”.
El portaveu socialista, Jordi Terrades, va dir 
que “exercirem la majoria amb humilitat, mo-
dèstia, prudència i diàleg” i que l’objectiu de 
l’equip de govern era seguir treballant per la 
igualitat d’oportunitats. “No hem perdut ni un bri 
d’empenta ni ambició”, va reblar. 
Josep Mayoral va agrair la confiança a les 10.209 
persones que l’havien votat tot i recordar que “hi 
ha coses que no haurem fet prou bé”, referint-se 
al 44,24 % d’abstenció en les darreres municipals. 
A continuació va desgranar alguns dels projectes 
del mandat mentre presentava els regidors i regi-
dores que els impulsarien, alhora que va expres-
sar la necessitat de buscar l’acord “especialment 
en els temes rellevants de ciutat”.
Finalment es va mostrar partidiari de fer un re-
ferèndum “clar i amb conseqüències jurídiques”, 
per decidir el futur de Catalunya i que les admi-
nistracions hauran de garantir un debat franc i 
obert en aquest sentit”.

El desè consistori en democràcia 
el formen 16 homes i 9 dones

15 dels 25 
regidors i 
regidores 

del plenari 
són nous

La Sala de Plens i també la Sala de Govern i el vestíbul 
de l’Ajuntament es van emplenar de gent que va voler 

seguir la sessió d’investidura del nou consistori
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La 
corporació 
municipal

Més informació a:
www.granollers.cat

Sr. Enric Meseguer Casas
Regidor

Sr. Roberto Carmany Valls
Regidor

Sra. Maria Oliver Reche
Regidora

Sr. Eduard Navarro i Doménech
Regidor

Grup Municipal Ciutadans

Sr. José María Moya Losilla
Regidor

Grup Municipal PPGrup Municipal Crida-CUP

Sr. Oriol Vila i Castelló
Regidor

Sra. Eugènia Llonch i Bonamusa
Regidora

Sr. Pep Mur i Planas
Regidor

Sra. Núria Maynou i Hernández
Regidora

Sr. Chakir El Homrani i Lesfar
Regidor

Grup Municipal ERC

Sr. Álvaro Ferrer Vecilla
Regidor d’Esports

Sra. Sílvia Rodríguez López 
Regidora de Joventut i Coopera-
ció i Solidaritat

Sr. Rudy Benza Alegría
Regidor de Civisme i Convi-
vència, Participació Ciutadana 
i Barris, Nova Ciutadania i 
Seguretat Ciutadana

Sr. Àlex Sastre i Prieto
Regidor

Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Regidor

Grup Municipal CiU

Sra. M. del Mar Sánchez Martínez
5a tinenta d’alcalde i regidora de 
Salut Pública i Serveis Socials 
i Igualtat

Sra. Mireia López i Ontiveros
6a tinenta d’alcalde i regidora 
de Cultura

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
7è tinent d’alcalde i regidor de 
Serveis, Mobilitat i Via Pública

Sra. Andrea Canelo Matito
8a tinenta d’alcalde i regidora de 
Promoció Econòmica

Sr. Francesc Arolas Pou
Regidor d’Educació

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas 
Alcalde

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
1a tinenta d’alcalde i regidora 
de Comunicació i Relacions 
Institucionals, Serveis Jurídics 
i Contractació i Programació i 
Processos Estratègics 

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
2n tinent d’alcalde i regidor 
d’Hisenda i Recursos Humans, 
Organització i Societat del 
Coneixement

Sra. Mònica Oliveres i Guixer
3a tinenta d’alcalde i regidora 
d’Urbanisme i Habitatge

Sr. Albert Camps i Giró
4t tinent d’alcalde i regidor 
d’Obres i Projectes, Medi Am-
bient, Activitats i Espais Verds

Grup Municipal PSC
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En els darrers dies s’ha millorat les condicions d’un solar de propie-
tat privada que s’utilitzava com a aparcament municipal gratuït a la 
vorera de ponent del passeig de la Muntanya, pròxim a l’Hospital de 
Granollers.
Després d’asfaltar i senyalitzar els més de 4.000 m2 del solar s’hi ha 
pintat un total de 201 places per a vehicles, amb entrada i sortida pel 
passeig de la Muntanya mateix. 
L’actuació s’ha portat a terme en dues setmanes i ha tingut un cost 
proper als 60.000 euros.

Renovat l’aparcament públic 
del passeig de la Muntanya

Una nova plaça a la cruïlla dels carrers 
Uruguai, la Torreta i Equador, a la Font Verda

ACTUALITAT

Aquest mes de juny han finalitzat les obres 
d’urbanització de la confluència dels carrers 
de l’Uruguai, la Torreta i Equador, al barri de la 
Font Verda, que van començar el mes d’abril i 
que han endreçat un espai que ara s’ha conver-

tit en una plaça. Només resta pendent la planta-
ció d’alguns arbres, que es farà a l’hivern.
El triangle que formen aquests carrers s’ha 
ampliat, fora de l’àmbit privat existent, de ma-
nera que travessar per la vorera sud del carrer 
de l’Equador és ara més segur per als vianants. 
Per això mateix s’han construït noves orelleres 
en tots els creuaments.
Entre les actuacions que s’hi han dut a terme hi 
ha l’ampliació d’un tram de la vorera del carrer 
de la Torreta i la reducció de l’amplada de la cal-
çada, on s’ha eliminat tot l’aparcament. A més, 
s’han refet els guals de vianants de l’extrem nord 
del triangle i s’ha col·locat una reixa per a la re-
collida d’aigua al carrer de la Torreta i embornals 
nous a la zona que s’ha ampliat. També s’han fet 
45 nous metres de clavegueram i s’ha passat un 
tritub pel subsòl per als serveis de telecomuni-
cacions. 
Quatre arbres i bancs han arrodonit el nou espai 
de 688 m2.

Granollers bateja
tres jardins
Tres jardins de Granollers tindran, a partir 
d’ara, nom propi. Aquest bateig no compor-
tarà cap canvi en les adreces dels edificis 
públics i privats que els envoltin. 
La Comissió de Nomenclator ha proposat el 
noms per als emplaçaments: Jardins de can 
Gibert, per a l’espai de nova urbanització 
al final del carrer de l’Enginyer, en record 
de la casa i la serradora Gibert, que va ser 
bombardejada el 24 de gener de 1939, per 
l’aviació nacional i que mai més es va tornar 
a reconstruir. Jardins de Gabriela Mistral, al 
carrer de Xile, entre els carrers de Cam-
prodon i Argentina, en reconeixement a la 
poetessa i pedagoga xilena, primera dona 
llatinoamericana a rebre el premi Nobel de 
literatura, el 1945. 
I Jardins d’en Clavé, per a l’espai de l’entorn 
del monument a Anselm Clavé, al carrer 
de Vinyamata cantonada amb el carrer de 
Girona, en honor a Josep Anselm Clavé i 
Camps, 1824-1874, compositor, director 
musical i impulsor de les societats corals a 
Catalunya. 
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Més de cent persones han fet voluntariat edu-
catiu aquest curs, dins del projecte impulsat 
des de 2013 pel Consell Escolar Municipal. El 
passat 4 de juny, l’escola Mestres Montaña va 
acollir l’acte de reconeixement als 118 volun-
taris pel seu suport a 22 centres educatius de 
la ciutat, des d’escoles bressol fins a escola 
d’adults, en àmbits com la lectura, l’estudi 
assistit, l’alfabetització digital, l’atenció a 
alumnes nouvinguts o l’acompanyament a 
sortides i activitats. L’experiència ha estat 
molt ben valorada tant per les persones que el 
fan possible com pels centres que l’acullen. 
La trobada de principis de juny va servir 
també perquè els voluntaris es coneguessin 
i compartissin la seva experiència, a partir 
d’una dinàmica de grups que van conduir M. 
Eugènia Anta i Josep Lluís Campoy, també 
voluntaris. Les persones interessades a fer-se 

Un centenar de persones han fet voluntariat educatiu aquest curs 

Formació i pràctiques a empreses, fórmula 
per a la inserció laboral dels joves

Vint nois i noies, d’entre 17 i 24 anys, estan fent 
actualment pràctiques a diferents empreses, la 
majoria restaurants, després d’haver participat 
en un curs d’auxiliar d’hoteleria, cuina i ser-

veis de restaurant i bar de 300 hores. Aquesta 
és la fórmula que planteja el programa Joves 
per l’ocupació, gestionat per l’Ajuntament, per 
afavorir que puguin trobar feina.
Lola Garcia, de l’Aula Culinària, ha estat qui ha 
fet la formació d’aquests alumnes, que, a més, 
han completat amb visites a Xocolates Grano-
llers, de la mà de Joan Bonet i a diferents pro-
ductors de Palou: Granja Ventosa; pollastres de 
Lourdes Busquets; mel i oques empordaneses 
de Josep Simon; i productes de l’Hort de Palou.
Carlos Camacho de la Cocteleria la Forla de 
Granollers, també ha col·laborat amb el curs.

Sinèrgia amb els productes de Palou

L’empresa municipal Granollers Mercat gestiona 
aquest programa que es porta a terme des de 
fa quatre anys i que compta amb una subvenció 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social i del Fon Social 
Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació 
Juvenil. En el lliurament dels diplomes atorgats 
després de la formació, els mateixos alumnes 
van preparar un pica-pica elaborat amb produc-
tes de Palou.

voluntàries educatives, poden informar-se i 
omplir la butlleta a través del web: 
www.ajuntament.cat/educacio o als telèfons 
93 842 68 52 – 93 842 68 48. 

Foto de família de les volun-
tàries i voluntaris educatius 
que van assistir a la trobada 
de principis de juny a Mestres 
Montaña
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Al llarg del curs, un total de 75 alumnes, 15 
més que el curs passat, de vuit centres educa-
tius: Col·legi l’Estel, Escola Pia, Educem, EMT, 
Col·legi Jardí, els instituts Carles Vallbona; 
Antoni Cumella i Celestí Bellera han fet tastets 
d’oficis a 67 empreses. Els alumnes tenen, 
per primera vegada, un contacte amb el món 
laboral que els permet adquirir coneixements, 
aptituds i actituds que els ajudaran en la seva 
futura incorporació al món laboral. Són joves de 
15 i 16 anys que presenten algunes dificultats 
d’adaptació a l’entorn escolar i amb necessitats 
específiques. Des del curs 2008-09, l’Ajuntament 
participa en aquest projecte que cada any 
permet graduar més alumnes de 4t d’ESO i, per 
tant, ajuda a reduir el fracàs escolar a la ciutat. 

El Projecte Singular Junts, primer contacte 
amb el món laboral per a joves

HORARI DE LES DEIXALLERIES
DE GRANOLLERS

Mes d’agost

DEIxALLERIA GRANOLLERS NORD
Camí del Cementiri, s/n

De dimarts a divendres: De 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h
Dissabte i diumenge: De 10 h a 13 h

DEIxALLERIA GRANOLLERS SUD
C. Palautordera 

Tancada tot el mes d’agost

HORARI D’ESTIU A L’OFICINA 
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)

De l’1 de juliol al 15 de setembre, ambdós inclosos, 
l’OAC atén al públic amb horari especial. 

De dilluns a dijous, de 8.30 a 15 hores, 
i divendres, de 8.30 a 14 hores. 

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Granollers
Carrer de Sant Josep, número 7

 Tel. 010 o 93 842 66 10

Aquest projecte, no només té per objectiu que 
l’alumnat de 3r pugui passar amb bons resul-
tats a 4t i que l’alumnat de 4t es pugui graduar, 
sinó que també ajuda a orientar als joves a 
prendre decisions quan acaba l’etapa obligatòria 
de l’escolarització. Els permet veure quin camí 
seguir a través dels Programes de Formació Ini-
cial per aquells que no aconsegueixen treure’s 
el graduat i en la Formació Professional de Grau 
Mitjà per aquells que sí que han pogut acredi-
tar-ho. En els darrers anys, estudiar Formació 
Professional permet als joves estar més ben 
preparats pel què demana el món laboral. Els 
darrers estudis d’inserció apunten que la For-
mació Professional, de gran mitjà i superior, és 
una de les vies amb més sortida al món laboral.
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Amb motiu de 
les rebaixes 

d’estiu, 
diumenge 
5 de juliol 

els 
establiments 
comercials 

de Granollers 
poden obrir

Pla de xoc contra la crisi
Fins al 31 d’octubre es poden demanar subvencions per a:

•	 La	contractació	de	persones	desocupades	menors	de	30	
anys
•	 La	contractació	de	persones	desocupades	majors	de	45	anys
•	 Persones	que	s’hagin	autoocupat	creant	una	activitat	

empresarial
•	 Recuperar	la	despesa	en	concepte	d’interessos	generats	

per un préstec atorgat per una entitat financera 

Tota la informació a: www.granollers.cat/pladexoc i al tel. 93 861 47 83

El pont sobre el riu Congost que uneix la plaça 
Constitució amb l’avinguda de l’Estació del Nord 
ha guanyat en color i en vegetació. L’Ajuntament 
de Granollers hi ha posat 24 testos de polietilè, 
de colors vius, on s’hi han plantat tres espècies. 
A la part central de cada test la feijoa o guayaba 
del Brasil, un arbre tropical fruiter no gaire gran 
de fulla de perenne; i al peu d’aquest arbre, un 
tipus de gerani i un tipus de margarita tapissant, 
l’erígeron.

Testos de colors vius embelleixen 
el pont de la plaça Constitució

A cada banda de la vorera del pont s’hi han 
posat dotze testos, fixats al terra, entre fanal 
i fanal. L’embelliment d’aquest pont s’ha anat 
fent per fases. A l’hivern, alhora que es repara-
ven les juntes de dilatació del pont s’hi va pas-
sar un tub per a la connexió del reg gota a gota, 
que és el sistema amb què es regaran aquestes 
plantes. 
La intenció de l’Ajuntament és seguir fent actua-
cions similars que embelleixin el paisatge urbà.

Els nous testos vistos 
des de la rotonda de 
l’av, Estació del Nord
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1

9 h a 15 h. Curs de 6 h. Bonificable
Operacions Triangulars*
Minimitza els riscos comercials 
i maximitza els beneficis de les 
operacions triangulars

2

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

3

9 h a 14 h. Curs de 10 h. Bonificable
Iniciació a l’Excel*
Inicia’t a l’Excel i aplica els nous 
coneixements de forma immediata 
al teu lloc de treball

6

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

9 h a 14 h. Curs de 15 h. Bonificable
Eines Avançades d’Excel*
Coneix totes les possibilitats que dóna el 
programa Excel i augmenta la qualitat de 
la teva feina en el dia a dia

7

9.30 h a 14 h. Formació. 
Emprenedoria
Com omplir els formularis d’inici 
d’activitat? Quines són les modalitats 
de fiscalitat?
Com he de tributar? Quines opcions tinc 
com a empresari/a individual?

9.30 h a 13.30 h. Punttic TIC. 
Emprenedoria
Ets digital? Integra la teva estratègia 
digital a la teva idea de negoci
Cicle de xerrades entorna a la cultura 
i l’economia digital

14.30 h a 16.30 h. Formació. 
Comerç
Eines TIC fàcils, per captar i fidelitzar 
clients al punt de venda
La (r)evolució digital arriba també 
al comerç de proximitat

8

9.30 h a 13.30 h. Jornada. Empreses
Networking empresarial amb fórmula 
Open Getting Contacts
Reunions entre empreses. Troba possibles 
empreses clients, proveïdores, 
distribuïdores i/o col·laboradores

9

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

10

9.30 h a 14 h. Formació. 
Emprenedoria
Com ha de ser una factura? 
Com empleno els models d’Hisenda?
Requisits per a la confecció d’una factura 
i com omplir els principals impostos

13

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

14

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

9.30 h a 13.30 h. Taller. Empresa 
i emprenedoria
Eines TIC: eines clau per a la gestió 
empresarial utilitzant programari 
lliure
Coneix el programari lliure i la gestió 
d’empresa (autònoms i emprenedoria)

15

9.30 h a 12 h. Empresa 
i emprenedoria
Factura electrònica
Com facturar de manera electrònica a les 
Administracions Públiques de Catalunya 
Organitza: Idigital.cat

16

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

23

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

30

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

* Activitat organitzada per la Cambra de Comerç

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

Juliol 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
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L’Arxiu Municipal de Granollers apropa, encara 
més, els seus fons fotogràfics a la ciutadania. 
A partir d’ara, posa a l’abast de tothom una 
primera selecció de les imatges més antigues 
que es disposen per mitjà del portal arxiufo-
tografic.granollers.cat. De moment, es poden 
veure un miler de fotografies de la ciutat de 
1874 a 1949, les més significatives i atractives 
d’aquests anys. Són imatges dels carrers i de 
les places, del mercat, de les festes, d’activitats 
tradicionals i esportives (ball de gitanes, sar-
danes, futbol... ) i d’esdeveniments històrics 
com la proclamació de la República, els estralls 
dels fets d’octubre de 1934 i la Guerra Civil. 
Aquestes fotografies formen part dels fons i de 
les col•leccions de l’Ajuntament de Granollers, 
Roca Umbert, Foto Bosch, Josep Garrell i Soto, 
Joan Canal Pascual, Joan Font Domènech, Joan 
Guàrdia Requesens, Salvador LLobet Reverter, 
Ferran Salamero i Tomàs Torrabadella Fortuny 
i d’aportacions de més de 27 persones. A més 
dels titulars de fons, n’hi ha d’altres autors: 
Brangulí, Carlos Pérez de Rozas, Pau Fort Bar-
tres, Amadeu Mauri, Vicenç Ramoneda, Lucien 
Roisin i Valls.
Amb el portal arxiufotografic.granollers.cat, 

s’obre una nova finestra al món. La tecnologia 
del segle XXI esdevé un bon complement per a 
la difusió i per a la conservació d’imatges anti-
gues que formen part del patrimoni documen-
tal de Granollers. Aquestes fotografies s’han 
digitalitzat a partir de suports originals, que 
es conserven a l’arxiu (paper, placa de vidre i 
polièster). Tot plegat, amb una visió de futur que 
en garanteix, a més, tant la preservació com la 
recerca i la consulta pública.

Es presenta un nou portal de fotografies 
antigues de Granollers

El Museu de Ciències Naturals (MCN) ha inaugurat dues aules museït-
zades a l’edifici històric, la Casa Pius Anfres, la Tela. 
Són l’Aula de Paleontologia Joan Maria Viader i l’Aula de Malacologia 
Frederic Travé, que prenen el nom dels dos col·leccionistes que les han 
fet possibles. Ambdós espais recreen un gabinet de ciències naturals 
clàssic i es destinaran a acollir els tallers didàctics per a escoles, insti-
tuts i grups que organitza el museu.
La primera exhibeix la col·lecció de Joan Maria Viader i Garí-Montllor 
(Barcelona,1915 - Vic, 2001), gran aficionat a la paleontologia, que va 
reunir una col·lecció de 5.000 peces de fòssils d’invertebrats i plantes 
de Catalunya. La seva filla, Olga Viader, l’ha donada en dipòsit al MCN, 
que l’ha disposada tal com estava a la casa familiar d’Aigrafreda. 
El segon espai mostra la col·lecció de cargols, petxines i coralls que 
Frederic Travé i Alfonso (Barcelona, 1918 - Cubelles, 1982) va reunir al 
llarg de la seva vida de passió col·leccionista, mostres exòtiques i de 
gran bellesa, bona part de les quals provenen de l’àrea indopacífica. 
Travé va ser un dels impulsors dels estudis ornitològics a Catalunya i 
un dels fundadors de la Societat Espanyola d’Ornitologia. La col·lecció 
l’ha donada la seva vídua, Maria Antònia Maristany Ibarra. 

Les dues noves aules de Paleontologia i Malacologia del Museu de 
Ciències Naturals acolliran els tallers didàctics per a escoles i grups 
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La presentació de la imatge 
de la Festa Major d’enguany 
va acabar amb una fotografia 
de totes les persones 
assistents 

La Festa Major de Blancs i Blaus 2015 ja té 
imatge. Els autors són dos germans grano-
llerins, creatius i responsables de l’empresa 
Biombö Studio, Jordi i Ramon Daví.
Per primera vegada l’Ajuntament de Granollers 
ha obert a concurs la imatge de la festa. S’hi 
han presentat 21 candidatures; la guanyadora 
ha estat una imatge que resumeix tradició i con-
temporaneïtat. D’una banda, els Gegants Vells, 
en Cosme i la Damiana, i de l’altra la Festa 
Major moderna, de Blancs i Blaus. “Hem volgut 
representar la importància de les colles en dues 
figures tant indispensables com estimades. 
Per als Blancs, el llegendari drac Basser, un 
dels màxims exponents de la Festa, que porta 
l’esperada i cantada aigua, i per als Blaus, en 
Farras, sens dubte, l’element festiu més recent, 
però ja un dels més mítics protagonistes, que 
porta la farra per allà on passa.”Així ho han ex-
plicat els dissenyadors durant la presentació de 
la imatge que marca el tret de sortida a la Festa 
Major d’enguany. Una festa, però, que la Comis-
sió de Festa Major fa temps que treballa, just en 
acabar l’anterior edició ha estat confeccionant 
la festa 2015. Els dissenyadors han volgut afegir 
un eslògan per reforçar el concepte del cartell. 

La imatge de la Festa Major de Blancs i Blaus 
combina tradició i contemporaneïtat

L’Esport Club Granollers retorna a Tercera Divisió
El primer equip de l’Esport Club Granollers 
competirà de nou a Tercera Divisió, la cate-
goria en què ha estat més anys jugant en els 
més de cent anys d’història de l’entitat. 
Els homes de Raúl Matito van certificar 
l’ascens en l’eliminatòria a doble volta que 
els va enfrontar al FC Santboià el passat 
diumenge 14 de juny. Abans havien guanyat 
també el primer partit al camp de futbol 
del carrer de Girona. Per aquest motiu la 
plantilla, el president de l’entitat, Xavier 
Abolafio, i el cos tècnic van ser rebuts a 
l’Ajuntament de Granollers. El club gra-
nollerí va fer entrega de dues samarretes 
commemoratives, una per a l’alcalde, Josep 
Mayoral, i l’altra per al regidor d’Esports, 
Álvaro Ferrer. L’alcalde també va lliurar un 
obsequi commemoratiu a tots els integrants 
del primer equip.
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Han fet un símil amb els protagonistes de la 
imatge, els gegants i el bestiari, per animar a 
tothom que “ transmeti ganes de fer Festa, i de 
fer-la GEGANT!”
Els caps de colla de Blancs i Blaus, Ramon 
Forns i Xavi Guijarro, respectivament, han 
explicat les novetats de cada colla en temes de 
comunicació. Ara l’engranatge ja està en marxa 
per la Festa Major de Blancs i Blaus 2015 que 
se celebra del 22 al 30 d’agost.
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15

PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIMECRES 1

10 h GRA. Equipament juvenil
Inscripcions obertes al +Recicla’t, cursos 
de setembre a desembre per a joves de 14 
a 35 anys. Més info, www.grajove.cat

20 h Galeria Espai BM
Inauguració de l’exposició de Carme 
Magem

20 h Museu de Granollers
Xerrada-taller “Encanteris i filtres 
d’amor”, a càrrec de Carme Bosch, 
especialista en etnobotànica aplicada 
S’elaborarà un filtre d’amor per a cada 
assistent. Activitat emmarcada dins 
l’exposició “Per bruixa i metzinera. La 
cacera de bruixes a Catalunya”

21 h Pati de l’Escola de Música Art-9
Concert. Nit de les vocalistes. Dins el cicle 
“Les 9 a l’Art-9” 

DIJOUS 2

19.30 h Museu de Granollers
Col·loqui “Què és el Fracassart?”, a cà-
rrec de Carles Hac Mor, Vicenç Viaplana 
i Ester Xargay, amb els crítics d’art Juan 
Bufill i Pilar Parcerisas, i  el crític literari 
Jordi Marrugat

20 h Museu de Granollers.Terrassa 
Diàlegs de fotografia, amb Manel Esclusa 
i Lurdes Basolí. Modera: Albert Forns 

20 h Terrassa del Bar de Roca Umbert
Concert a la fresca amb Feliu Ventura 
Homenatge a Ovidi Montllor

21 h Teatre de Ponent
Teatre Avui hi som. Espectacle teatral que 
ret homenatge a la ràdio.  A càrrec de 
l’elenc seleccionat en el càsting del 13 de 
juny passat

22 h La Tèrmica. Roca Umbert
Treansa, 7a edició de la mostra de teatre i 
dansa. La companyia Mea Culpa presenta 
581 mapes, de Juan Mayorga i dirigida per 
David Maqueda. Espectacle de 10 min. de 
durada. Es repetirà a les 22.25 h i a les 
22.50 h. Org: Gra Col·labora: Roca Umbert

El parc de Torras Villà acull aquest mes de juliol la tercera edició de 
Cinemafreshhh!, el Festival de Cinema a la Fresca de Granollers or-
ganitzat pel Cineclub de l’Associació Cultural amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, el restaurant Can60, el col·lectiu Fantastik, Brubaker, 
Biombö Studio i Nostrum. Les projeccions, en versió original subtitula-
da, es faran cada dimarts a les 10 de la nit, però a partir de dos quarts 
de 9 l’espai ja estarà obert. L’activitat és gratuïta i els assistents dispo-
saran de servei de bar -  amb venda de begudes i entrepans - , crispetes 
i lloguer de gandules. També hi haurà música abans i després de cada 
pel·lícula. Enguany l’organització ha programat dues comèdies i dos 
films de ciencia ficció: Radio encubierta (Richard Curtis, 2009), es projec-
tarà dimarts 7; Guardianes de la galaxia (James Gunn, 2014), es passarà 
dimarts 14; Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? (Philippe de Chauveron, 
2014) es veurà el dia 21; i per acabar, el dia 28 es podrà gaudir de Blade 
Runner (Ridley Scott, 1982). L’any passat unes 2.500 persones van assis-
tir al cinema a la fresca, el que denota la bona acollida de la iniciativa.

Sardanes al parc per l’Aplec de Nit
El dissabte 11 l’Agrupació Sardanista organitza la 66a edició  de l’Aplec 
de Nit, enguany amb les cobles Jovenívola, Sant Jordi i, per primer cop, 
la Ciutat de Granollers. La festa començarà a 2/4 de 9 amb el sopar, 
la tradicional butisardana, que enguany fa 15 anys. A partir de les 9 
s’interpretaran 16 sardanes: la de lluiment, la incògnita, i una del com-
positor Marcel Artiaga en el 27è concurs de colles improvisades.

Les nits de dimarts, arriba el cinema 
a la fresca al parc Torras Villà
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22 h Centre Cívic Jaume Oller
Monòlegs d’una nit d’estiu amb Andreu 
Casanova. Espectacle d’energia desbor-
dant. Org.: Xarxa de Centres Cívics

22 h Roca Umbert. Plaça
Cinema africà. Malagasy Mankany (Ma-
dagascar) Org.: Assoc. Cult. Amics de 
l’Àfrica

DIVENDRES 3

19 h Centre Cívic Palou
Taller “Com entendre les etiquetes 
dels aliments?”, a càrrec de Cèlia Puig, 
dietista i nutricionista de l’HGG. Activitat 
emmarcada dins el programa europeu 
“We Love Eating”. Org.: Centres Cívics 

20 h La Tèrmica. Roca Umbert
Recital de poesia a càrrec de poetes de 
l’Editorial Terrícola 

21 h Sala Francesc Tarafa
Trobada de les corals Cantaires de Càno-
ves i Art-9. Dins el cicle “Les 9 a l’Art-9”

22 h Centre Cívic Can Gili
Cinema a la fresca. Consulta la progra-
mació a: www.facebook.com/aavv.cangili 
Organitza: AV Can Gili

22 h Parc Firal
Festival Musik N Viu 2015. Concerts amb 
Oques Grasses, Strombers, Miquel del 
Roig, Fantactels, Dj Send0. Més info, 
www.musiknviu.cat. Organitza: Jovent 
Ignorat. Promou: Servei de Joventut

DISSABTE 4

11 h Espai Llançadora
Taller “Circ en família”. Organitza: La 
Llançadora 

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

17 h Associació de Veïns Congost
Festa Ibiflamenca. Sortida nocturna a la 
platja. Organitza: AV Congost

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Festival de final de curs de 
l’Escola de Dansa Swing. La volta al món.

18.30 h Plaça de la Porxada
Ballada oberta de country
Organitza: Tot Country Granollers

L’equipament juvenil de Gra proposa per aquest estiu un joc de pistes 
que utilitza l’aplicació Whatsapp per intentar resoldre el misteri d’un 
crim succeït a la ciutat. La proposta té com a objectiu el treball en equip 
i la descoberta de la ciutat mitjançant l’enginy. Durant tres setmanes, 
cada dilluns i dimecres, els joves jugadors rebran pistes a través del 
mòbil. Els concursants hauran de comunicar el seu sospitós i els motius 
abans del 24 de juliol, dia en què els organitzadors comunicaran la 
solució del cas. El premi pel guanyador/s serà una novel·la negra i la 
presentació del joc es farà el dia 6 de juliol a les 7 de la tarda al Gra.

Granollers atresora dos espais de gran valor patrimonial que es poden 
visitar, de manera gratuïta, cada dissabte a la tarda i diumenge al matí, 
i que expliquen la ciutat en dos moments històrics cabdals, el Grano-
llers medieval i el Granollers industrial. L’Adoberia és una mostra de 
la preindustrialització al nostre país i dóna a conèixer el creixement i 
la transformació del Granollers medieval. I la Tèrmica de Roca Umbert 
és el llegat d’una ciutat industrialitzada de principis de s. XX, centrada 
bàsicament en el sector tèxtil. La instal·lació, conservada íntegrament, 
és representativa del tipus de producció energètica durant la dictadura.

Un joc de detectius a través de 
l’aplicació mòbil Whatsapp

La Tèrmica de Roca Umbert i 
l’Adoberia, dos espais amb història
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19 h Plaça de l’Església
Treansa. Actuació de K-Os, dansa con-
temporània. Més info: www.grajove.cat

21 h Centre Cultural
Teatre. Tafalitats, de Karl Valentin, a cà-
rrec de Tres Torres Teatre. Direcció: Julià 
Blanch. Organitza: AV Tres Torres

21 h Teatre de Ponent
Teatre Soroll de telers. Projecte Teixi-
dores. Inspirada en El silenci dels telers, 
d’Assumpta Montellà

21 h Sala Francesc Tarafa
Recital-homenatge de cant i piano  
“Estimat mestre Michel Wagemans”, 
interpretat per professionals vinculats al 
mestre. Org.: Amics de l’Òpera del VO

21 h Terrassa del Bar. Roca Umbert
Concert amb Brutus, el nou projecte 
d’Ivan Santaeulària, Joan Rectoret i Joan 
Vidal. Organitza: L’Olla

21h Centre Cívic Nord
Sopar-espectacle. Organitza: AV de 
l’Hostal - Comissió P.A.

22 h Parc Firal
Festival Musik N Viu 2015. Concerts amb 
Halldor Mar, Los Tiki Phantoms, Blowfu-
se, The Missing Leech, Panda Knights 
i Slap, guanyador de l’I[és]Música 2015 
Més info, www.musiknviu.cat
Org.:AUSA. Promou: Servei de Joventut 

DIUMENGE 5

18 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Festival de final de curs de 
l’Escola de Dansa Judit Font

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert. Hominis Voce. Música sacra per 
a cor d’homes. Memorial Joan Ferré i 
Benach. Amb el Cor d’Homes d’Osona; 
Arnau Farré, orgue; Alfred Cañamero, 
direcció. Org.: Fundació Pro Música Sacra

19 h Centre Cultural
Treansa. Lo intenso de la tierra, amb la 
Cia. Anònims. Direcció: Rocío Matamoros 
Més info, www.grajove.cat

19 h Sala Francesc Tarafa
Desfilada de moda a càrrec de Miguel 
Ángel Ibáñez, dissenyador nascut al barri 
de Ponent i que treballa i viu a Nova York
Organitza: AV Barri Ponent

Una nit d’estiu...
als centres cívics
Aquest mes de juliol els centres 
cívics de Granollers acullen 
espectacles  a l’aire lliure i de nit 
perquè els veïns i veïnes gau-
deixin de propostes fresques i 
divertides. Una nit dedicada als 
monòlegs de la mà d’Andreu 
Casanova al Centre Cívic Jaume 
Oller iniciarà el programa el dia 
2. Seguirà la dansa oriental de 
Ouyuni Barcelona, el dia 10 al CC 
Can Bassa. Al CC Nord es farà 
una sessió de cinema retro amb 
una pel·lícula triada per votació 
popular, serà el dia 15. Al CC 
Can Gili es farà un espectacle 
d’improvisació, amb Planeta 
Impro, on el públic rebrà un 
protagonisme molt important. La 
màgia també tindrà cabuda a la 
programació, de la mà del Mag 
Marin, que actuarà al CC Palou 
el dia 23 de juliol. I finalitzarà, el 
dia 24, una nit dedicada al swing 
amb Biggpotters i Apollo Jum-
pers al CC Can Bassa.

Treansa, mostra 
de teatre i dansa
El Servei de Joventut organitza 
la setena edició de Treansa, la 
mostra de teatre i dansa amb 
la participació de companyies i 
grups vinculats a l’equipament 
juvenil del Gra. Els dies 2, 4 i 5 
de juliol s’oferiran dues obres de 
teatre i una actuació de dansa a 
diferents espais de la ciutat. La 
mostra s’inicia el dijous 2 amb 
la companyia teatral Mea Culpa, 
que oferirà 581 mapes, de Juan 
Mayorga, a la Tèrmica de Roca 
Umbert. La representació, de 10 
minuts de durada, es farà a les 
deu de la nit i es repetirà dues 
vegades (22.25 h i 22.50 h). La 
tarda de dissabte 4 es dedicarà a 
la dansa, amb l’espectacle K-os 
a la plaça de l’Esglèsia, en què 
hi participen diversos joves de la 
comarca. I la mostra finalitzarà 
diumenge 5, al Centre Cultural, 
amb l’obra de teatre Lo intenso 
de la tierra, de la companyia 
Anònims.

Continua l’Obert x Vacances
Fins al 18 de juliol se celebra a Roca Umbert la 8a edició de l’Obert x Va-
cances. Propostes provinents, moltes d’elles, d’entitats i col·lectius vin-
culats amb el centre. La companyia de dansa Liant la Troca estrena es-
pectacle el proper dia 10. El dia 3, poetes de l’Editorial Terrícola oferiran 
un recital a la Tèrmica. I aquí mateix, el dia 17 el col·lectiu Continuïtat 
Granollers farà la visita teatralitzada “La caravana de la memòria”.
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19 h Teatre de Ponent
Teatre Assaig general, amb la Cia Gat Fort

DILLUNS 6

17 h Centre Cívic Palou
Exposició de fotografies del XVII Ral·li 
Fotogràfic “Granollers es revela 2015”

19 h GRA. Equipament juvenil
Presentació del joc “What’s App Crime” 
Joc de detectius a través de l’aplicació 
Whatsapp adreçat a joves de 12 a 30 anys. 
Per participar-hi cal inscripció prèvia a 
www.grajove.cat

21 h Pati de l’Escola de Música Art-9
Concert. Nit moderna amb els combos de 
l’escola. Dins el cicle “Les 9 a l’ART-9”

DIMARTS 7

17.30 h Centre Cívic Nord
Activitats d’aigua per a infants  
Organitza: Entre Mares

22 h Parc de Torras Villà
Cinema Freshhh! Projecció en VOS
Pirate Radio (2009), de Richard Curtis

DIMECRES 8

18.30 h Plaça Sant Miquel
Puja al carro d’alesplaces. Vine i juga a 
explorar el barri

20.15 h Sala Francesc Tarafa
Xerrada “La societat catalana davant del 
27-S”, amb Francesc-Marc Álvaro, perio-
dista. Org.: Amics Ciutat de Granollers

DIJOUS 9

20 h Terrassa del Bar. Roca Umbert
Concert a la fresca amb Carles Belda. 24 
Rumbes. Recull de rumbes per a acordió 
diatònic

21 h Teatre de Ponent
Teatre Avui hi som. Espectacle teatral que 
ret homenatge a la ràdio

22 h Roca Umbert. Plaça 
Cinema africà. Andalouise, mon amour 
(Marroc, 2011). Org.: Assoc. Cultural 
Àmics de l’Àfrica

DIMECRES 15

22 h Centre Cívic Nord
Cinema retro a la fresca d’una nit d’estiu 
Es projectarà, segons votació popular, 
una d’aquestes tres pel·lícules: E.T, India-
na Jones y la última cruzada o Grease
Organitza: Xarxa de Centres Cívics

DIJOUS 16

20 h Centre Cívic Palou.
Lliurament de premis del XVII Ral·li Foto-
gràfic “Granollers es revela”
Organitza: Xarxa de Centres Cívics 

20 h Terrassa del Bar. Roca Umbert
Jam-session L’Olla de grills. Org.: L’Olla

21 h Teatre de Ponent
Teatre Avui hi som. Espectacle teatral que 
ret homenatge a la ràdio

22 h Roca Umbert. Plaça
Cinema africà. Timbuktú (Mauritània, 
2014). Org.: Assoc. Cult. Amics de l’Àfrica

DIVENDRES 17

18 h Associació de Veïns Congost
Festes del barri Congost. Activitats i ac-
tuacions durant tot el cap de setmana
Organitza: AV Congost

21 h La Tèrmica. Roca Umbert
Visita teatralitzada. “La caravana de la 
memòria”, a càrrec del col·lectiu Conti-
nuïtat Granollers

22 h Centre Cívic Can Gili
Improshow d’una nit d’estiu, a càrrec de 
Planeta Impro. Org.: Centres Cívics

DISSABTE 18

18.30 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de country
Organitza: Tot Country Granollers

21 h Teatre de Ponent
Teatre A la taverna del mar, a càrrec 
d’Oriol Veciana. Per als amants de la 
música i la paraula de Lluís Llach

21 h Terrassa del Bar. Roca Umbert
Revetlla de música swing amb el grup 
Hop’s Trio. Org.: L’Olla i Big Potters Swing

DIVENDRES 10

17 h Parc Firal
Biciescola d’Estiu. Per a persones que 
vulguin aprendre a anar amb bici o que en 
sàpiguen poc i vulguin agafar seguretat. 
Dies 10, 17 i 24 de juliol. Inscripció gra-
tuïta, a: info@granollerspedala.cat.

21 h Nau Dents de Serra. Roca Umbert
Dansa. El violinista en el tejado de zinc y 
el increíble hombre menguante matan a 
un ruiseñor llamado deseo. Estrena de la 
nova producció de la companyia de dansa 
integrada Liant la Troca. Direcció: Jordi 
Cortés 

22 h Centre Cívic Can Gili
Cinema a la fresca. Consulteu la progra-
mació a: www.facebook.com/aavv.cangili 
Organitza: AV Can Gili

22 h Centre Cívic Can Bassa
Dansa oriental d’una nit d’estiu amb  
Ouyuni Barcelona. Org.: Centres Cívics

DISSABTE 11

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Festival de final de curs i 10è ani-
versari de l’Escola Studio Danza Maestre

21 h Terrassa del Bar. Roca Umbert 
Concert amb PG Band 3. Jordi Pegenaute, 
Pep Pérez i Miquel Biarnés. Org.: L’Olla

21 h Parc de Torras Villà
66è Aplec de Nit. Amb les cobles Ciutat 
de Granollers, Jovenívola i Sant Jordi
Organitza: Agrupació Sardanista

21 h Restaurant El Mirallet 
Música en directe amb Quartet de Veus 
Dins el cicle “Miramecres”

DIUMENGE 12

18 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Festival de final de curs de 
l’Escola de Dansa More Dance. El gran 
Moulin Rouge

DIMARTS 14

22 h Parc de Torras Villà
Cinema Freshhh!. Projecció en VOS 
Guardianes de la galaxia, (2014), de James 
Gunn
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DIMARTS 21

22 h Parc de Torras Villà
Cinema Freshhh!. Dios mío, pero qué 
te hemos hecho?, (2014), de Philippe de 
Chauveron

DIJOUS 23

18 h Plaça de l’Església
Mostra final dels itineraris d’estiu, a 
càrrec dels joves de 12 a 16 anys 

21 h Teatre de Ponent
Teatre Avui hi som. Espectacle teatral que 
ret homenatge a la ràdio

21.30 h Centre Cívic Palou
Màgia d’una nit d’estiu, a càrrec del Mag 
Marín. Organitza: Xarxa de Centres Cívics

DIVENDRES 24

20 h Plaça de la Porxada
Pedalada a la fresca. Itinerari urbà amb 
bicicleta per gaudir del capvespre estival
Cal bici amb llums
Organitza: Granollers Pedala

21 h Centre Cívic Can Bassa
Swing d’una nit d’estiu. Classe magistral 
de lindy hop a càrrec de Montse Martí i 
Martí Gasol, de Bigpotters Swing i Apollo 
Jumpers!. Org.: Xarxa de Centres Cívics

22 h Centre Cívic Can Gili
Cinema a la fresca. Consulta la progra-
mació a www.facebook.com/aavv.cangili

DISSABTE 25

Tot el dia. Plaça Jaume I el Conqueridor
Festa del barri, sopar i revetlla de Sant 
Jaume. Org.: AV Lledoner

19 h Plaça de la Caserna
Ballada de sardanes de Santa Anna
Amb la Cobla Ciutat de Granollers
Organitza: Agrupació Sardanista

DIMARTS 28

22 h Parc de Torras Villà
Cinema Freshhh!.Projecció en VOS
Blade Runner, (1982), de Ridley Scott

DIVENDRES 31

22 h Centre Cívic Can Gili
Cinema a la fresca. Consulta la progra-
mació a www.facebook.com/aavv.cangili

EXPOSICIONS

CENTRE CÍVIC PALOU
XVII Ral·li Fotogràfic
Del 6 al 20/7

GALERIA ESPAI BM
Exposició de Carme Magem
De l’1/7 a l’1/8

CONTINUEN...

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“La Fira del Bestiar els anys 
1943 i 1944”. Fotos de l’Arxiu
Municipal. Fins al 14/8

ESPAI D’ARTS. ROCA UMBERT
“Col·lisions (en les fronteres 
del que coneixem)”
Fins a l’11/7

MUSEU DE GRANOLLERS
“Fracassart: de la no-mort de 
l’art” Fins al 6/9
“Jordi Benito. Idees com a 
imatges / Documents com a 
obres d’art” Fins al 27/9
“Per bruixa i metzinera. La 
cacera de bruixes a Catalunya”
Fins al 27/9
“Mirades i diàlegs. Fons del 
Museu de Granollers”
Expo permanent 

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
Expo permanent
“Escarabats”
Fins al 6/3 de 2016

ESPAIS AMB HISTÒRIA

L’ADOBERIA
Centre d’interpretació històrica 
del Granollers medieval
Visita gratuïta. Horari:
Dissabte, de 17.30 a 20.30 h
Diumenge, de 12 a 14 h

LA TÈRMICA. ROCA UMBERT
Vine a conèixer el passat 
industrial de Granollers
Visita gratuïta. Horari:
Dissabte, de 18 a 20 h
Diumenge, d’11 a 13 h

 · ARXIU COMARCAL
De l’1 de juny al 30 de setembre, 
de dillluns a divendres, de 8 h a 15 h
Tancat del 8 al 23 d’agost

 · ARXIU MUNICIPAL
De l’1 de juliol a l’11 de setembre, 
de dilluns a divendres, d’11 h a 14.30 h
Tancat del 10 al 21 d’agost 

 · BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS
Del 27 de juny al 12 de setembre 
Dissabte tancat

 · BIBLIOTECA ROCA UMBERT
De dilluns a divendres, de 9 h a 14.30 h

 · BIBLIOTECA CAN PEDRALS
De dilluns a divendres, de 15 h a 20.30 h

 · CAN JONCH 
CENTRE DE CULTURA PER LA PAU
De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h
Dimarts, dimecres i dijous, de 18 h a 20 h
Tancat del 31 de juliol al 31 d’agost

 · GRA, EQUIPAMENT JUVENIL
De dimarts a divendres, de 9 h a 14 h 
De dilluns a divendres, de 16 h a 20 h
Dilluns matí tancat
Tancat de l’1 al 31 d’agost

 · BAR DEL GRA
De dilluns a dimecres, de 7.30 h a 22 h
Dijous, de 6.30 h a 22 h
Divendres, de 7.30 h a 23 h
Dissabte, de 17 h a 23 h
Tancat de l’1 al 21 d’agost

 · L’ADOBERIA 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ 
del Granollers medieval
Dissabte, de 18 h a 21 h
Diumenge, de 12 h a 14 h
Tancat de l’1 al 28 d’agost

 · MUSEU DE GRANOLLERS
De dimarts a diumenge, de 18 h a 21 h
Diumenge, d’11 h a 14 h
Tancat del 6 de juliol al 24 d’agost

 · MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
De dimarts a dissabte i festius, de 16 h a 
19 h
Diumenge, d’11 h a 14 h
Tancat del 13 de juliol al 26 d’agost

 · ROCA UMBERT. FÀBRICA DE LES ARTS
 · BAR DE ROCA UMBERT
De dilluns a dijous, de 8 h a 23 h
Divendres de 8 h a 02 h
Dissabte, de 9 h a 24 h
Tancat del 27 de juliol al 16 d’agost

 · ESPAI D’ARTS
Tancat del 12 de juliol a l’1 d’octubre

 · LA TROCA 
Dimarts, dijous i divendres, de 17 a 21 h
Tancat del 27 de juliol al 16 d’agost

 · LA TÈRMICA
Dissabte, de 18 a 20 h
Diumenge, d’11 a 13 h
Tancat de l’1 al 31 d’agost

 · SALA CIUTAT 
CENTRE CULTURAL DE GRANOLLERS
Tancat fins a l’octubre

 · XARXA DE CENTRES CÍVICS
De dilluns a divendres, de 17 h a 21 h 
Tancat de l’1 al 31 d’agost

EQUIPAMENTS CULTURALS
HORARI D’ESTIU
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Actualment vius a Barcelona, però et sents de 
Granollers...
Vaig néixer a Barcelona, però de ben petit vaig ve-
nir aquí. Quan em pregunten d’on sóc, dic que de 
Granollers: hi he viscut la infància i adolescència, 
els meus amics són d’aquí i hi tinc la família. Vaig 
estudiar a l’escola Salvador Espriu –quan encara 
era escola Sant Esteve- i a cinquè d’EGB vam pas-
sar a l’edifici actual. Després vaig anar a l’Institut 
Antoni Cumella. Em vaig matricular a Filosofia i a 
l’Institut del Teatre, però eren estudis incompati-
bles, pels horaris. I vaig triar l’Institut del Teatre.

Quins són els teus inicis al món del teatre?
Tota la vida havia jugat amb l’Esport Club Grano-
llers, dels 8 fins als 19 anys. A casa estaven con-
tents, però els feia patir que m’obsessionés massa 
amb el futbol. Em veien una vessant creativa i em 
van animar a apuntar-me a teatre. Vaig començar a 
La Saleta, amb l’Ever Martín Blanchet i la Maribel 
Alcarria. I vaig tenir sort d’entrar al grup Quatre 
per Quatre, amb Miquel Noguera, els Pardo..., 
amb ells vaig fer les primeres obres. Una de les 
primeres va ser Les noces de Fígaro, que tenia una 
frase molt curta... i la vaig dir malament! En un 
moment donat estava dubtós entre el teatre i el 
dret, però després d’una conversa amb en Nogue-
ra, que em va animar, em vaig decidir: quan vaig 

 
Pau Miró (Barcelona, 1974) va confirmar 
la seva vocació teatral a La Saleta, el 
centre de teatre que dirigia Ever Martín 
Blanchet. Va llicenciar-se en art dramàtic 
a l’Institut del Teatre i des d’aleshores no 
ha parat d’estrenar les seves obres arreu: 
a Catalunya,  Espanya, Itàlia, Portugal, 
Anglaterra, Canadà... Traduït al castellà, 
basc, portuguès, anglès, grec, alemany, 
italià..., el seu teatre és molt local, 
però amb uns personatges quotidians i 
reconeixibles. A Granollers l’hem vist amb 
Singapur (estrenada al Teatre de Ponent), 
Dones com jo i Pluja constant, al Teatre 
Auditori. I al novembre el veurem dirigint 
el clàssic de Guimerà, Terra baixa, amb 
Lluís Homar.  

entrar a buscar la sol·licitud a l’Institut del Teatre, 
vaig sentir molta emoció. 

I l’afició per escriure guions, com sorgeix?
A l’Institut del Teatre tot el dia anàvem amb ma-
lles... Ja m’agradava, però em faltava l’escriptura. 
Em passava moltes estones a la biblioteca i 
vaig començar a fusionar els mons del teatre i 
l’escriptura, i muntàvem els textos amb els com-
panys... Professionalment m’he anat decantant 
més per l’escriptura i la direcció, més que per la 
interpretació. He tingut la sort, però, de treballar 
amb directors molt potents. 

Què és per tu el teatre?
Jo escrivia poemes, historietes de còmic, lletres de 
cançons, petits contes... El teatre té un punt tera-
pèutic; hi ha temes que jo no acabo d’entendre del 
comportament humà i el llenguatge teatral, el joc 
i la ficció, em permeten aproximar-me a aquestes 
zones fosques, per intentar posar-hi llum, no tant 
per donar respostes com per matisar i generar 
preguntes noves. Es produeix una comunicació 
espectacular amb el públic i poder veure aquesta 
reacció al moment, enganxa molt. Entenc el teatre 
també com un acte col·lectiu de compartir coses i 
això, ara que cada cop estem més separats i indivi-
dualitzats, té molt valor.

Pau Miró
Actor, dramaturg i director

ENTREVISTA A
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“Quan em 
pregunten 

d’on sóc, dic de 
Granollers: hi he 
viscut la infància 
i l’adolescència, 

hi tinc els amics i 
la família”
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“El teatre és per mi un acte col·lectiu 
que em permet aproximar-me a les zones 

fosques del comportament humà.”

Els teus textos es tradueixen i representen 
arreu. Quina és la clau per connectar amb es-
pectadors de llocs tan diferents?
Plou a Barcelona, des del 2004 que es va estrenar, no 
ha parat de fer-se a diferents llocs... Mai m’havia 
passat pel cap que això pogués passar i em fa mol-
ta il·lusió; és molt interessant, perquè et conviden 
i treballes amb altra gent. T’adones que els nostres 
temes són molt endogàmics i, des de fora, agafes 
una altra visió. El meu teatre passa a Barcelona, 
al Raval, però això no és obstacle perquè s’adapti 
fora. I m’agrada parlar de personatges reconeixi-
bles, quotidians, anònims, i això té més pes que 
no el lloc on se situa la història.

Parla’ns de la teva faceta com a director. 
Presentar-te el primer dia d’assaig i que el text no 
sigui teu, és fascinant. Et treu un patiment consi-
derable, perquè no el pots tocar, t’has de limitar a 
respectar-lo, treballar-lo amb els actors i servir-lo, 
que el públic l’entengui. Quan és teu, tens una 
esquizofrènia perquè estàs dirigint, fent d’autor, 
corregint coses... és tortuós. 

En què treballes ara? 
L’obra Terra baixa està en gira, estic escrivint una 
cosa per a la Sala Gran del Teatre Nacional, una 
altra per al Temporada Alta de Girona, estic amb 
els guions de La Riera i estic acompanyant la trajec-
tòria internacional de l’obra Els jugadors, que gira 
per Portugal, Buenos Aires, se’n fa una pel·lícula a 
Itàlia...Tot això demana hores d’oficina, et convi-
den als llocs i hi has d’anar... Jo sóc el meu propi 
secretari i la gestió ocupa moltes hores i energia. 
No m’agrada fer-ho però és imprescindible, les 
coses no van soles...

Com veus la salut teatral del país?
Deunidó els invents que es fan perquè continuï 
l’oferta de teatre i música. I això té a veure amb 
les persones que fan les polítiques, gent amb 
vocació, que treballa als equipaments públics, que 
s’ho creuen i ho defensen.Tenint en compte l’acte 
criminal del 21 % d’IVA, crec que hem sobrevis-
cut. Ara, la gent del sector s’ha rebaixat el sou i 
s’ha desprofessionalitzat una mica, hi ha gent que 
ha abandonat... Però també hi ha la part positiva 
de no voler-se rendir, d’explicar històries d’altres 

“La crisi ha 
fet reforçar la 

musculatura 
del sector 

cultural i el 
compromís dels 

professionals”

Pau Miró i Lluís Homar en un 
dels assajos de Terra baixa, 
l’obra d’àngel Guimerà que el 
mes de novembre es repre-
sentarà al Teatre Auditori de 
Granollers.

maneres, amb menys recursos. S’ha reforçat la 
musculatura del sector cultural i el compromís 
dels professionals. A nivell intel·lectual, els profes-
sionals i els espectadors hem de ser més exigents. 

Al novembre arriba al Teatre Auditori Terra 
baixa, el clàssic de Guimerà que has dirigit amb 
un únic actor: Lluís Homar. 
Homar està en un estat de gràcia absolut. Se 
sumen la seva experiència i saviesa, amb el seu en-
tusiasme infantil. I el resultat és explosiu. La seva 
implicació al muntatge és espectacular: ho han dit 
els crítics, el premi MAX... Ens hem quedat amb 
l’essència del text i el missatge és molt potent i 
vigent. I ho fem amb contenció, sense melodrama. 
L’ Homar està enamorat del text, i quan un actor 
està enamorat d’una cosa, és un plaer veure’l. 

Què diries a un jove que es vulgui dedicar a 
aquest món?
Que si és una cosa vocacional, ho provi i vagi fins 
al final. I ja es veurà. Perquè ni treballar a un banc, 
o en periodisme o en ciència... és més segur que 
treballar en teatre. Per a algunes persones és una 
professió estigmatitzada, que només s’entén com 
a hobby. Tot això són pors i tòpics que s’han de 
descatalogar. Estem en una altre món i l’hem de 
començar a llegir entre tots.
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CUPCapgirem

Granollers!

Comencem a afrontar les conseqüències 
de la crisi sistèmica capitalista patriar-
cal. S’obre pas a una nova forma de fer 
política que evidencia la incapacitat de la 
vella política, que no dóna ni espais de 
participació ni veu al poble. Vella política 
limitada a l’urna, a la professionalitza-
ció i a la corrupció. Vella política, que ha 
desactivat la consciència de poble i del 
moviment  popular. 
Estem convençudes que el govern local 
és una oportunitat real que pot propiciar 
una devolució del poder a la comunitat, 
convertint a les classes populars en els 
autèntics subjectes de la política.
Per això cal sortir als plens a defensar el 
nostre territori, el teixit agrícola, el co-
merç de proximitat i rebutjar a les grans 
construccions siguin F1, 4t Cinturó o 
grans superfícies multinacionals. 
Cal situar al centre del debat el dret a 
l’habitatge digne, doncs a Granollers 
3.000 pisos buits conviuen amb ordres 
de desallotjament injustos. No volem 
desnonaments a Granollers, ni famílies 
sense llum, gas o aigua, i més quan 
aquest servei és de competència munici-
pal.
Cal fer propostes per l’ocupació i 
combatre la precarietat laboral. Posar 
l’accent damunt de les 8.000 granolleri-
nes aturades i la cobertura de les necessi-
tats bàsiques dels més desfavorits. Sense 
oblidar-nos de les més de 600 persones 
que viuen sense permís de residència i 
vetades dels seus drets més fonamentals. 
Cal defensar al Ple els serveis públics i 
l’embat contra les polítiques privatitza-
dores: la preservació d’un sistema sanitari 
universal i de qualitat i l’escola pública, 
no segregada, equitativa i socialment 
justa.
I cal defensar, si cal, la desobediència 
que acceleri la ruptura democràtica amb 
l’Estat, la necessària desconnexió amb 
Espanya i traci ponts de solidaritat amb 
els pobles que, com nosaltres, lluiten pel 
seu alliberament. 
Som formiguetes i creiem que la unió 
fa la força.
Som somnis i la ferma voluntat de fer-
los possibles.
Capgirem Granollers!

El dia 24 de maig 42.948 persones esta-
ven cridades a votar i, la meva primera 
participació en aquest butlletí, és per 
agrair a les 1.299 persones que van donar 
suport a la candidatura del PP de Grano-
llers amb el seu vot. Gràcies. Tenim la res-
ponsabilitat de treballar per no decebre-
us. I, com no, tenim 41.649 motius per 
treballar.
Tota la gent i equip del grup municipal 
assumim amb molta il·lusió, ganes, vo-
luntat, compromís, entusiasme i respon-
sabilitat poder representar i treballar per 
a aquesta gran ciutat que és Granollers i 
tota la seva gent.
Vull dir-vos que el nostre full de ruta i 
premisses en aquesta legislatura serà fer 
una  política constructiva, de consens, 
però sempre crítica amb els temes que 
calgui. 
Serem una oposició que farà complir, 
que les coses que es diguin es facin, i 
que el govern municipal assumeixi amb 
eficiència i eficàcia les seves responsabili-
tats, drets i deures sempre en compliment 
de la llei.
Aquest grup municipal es compon de 
ciutadans que s’estimen i senten Gra-
nollers i VOLEN TREBALLAR I FER DE 
GRANOLLERS LA MILLOR CIUTAT.
Hi ha problemes molt importants per 
solucionar a Granollers i el primer de tot 
és l’atur, així que és el primer en què ens 
posarem mans a l’obra, i ens arremanga-
rem, per reduir la taxa d’atur al municipi, 
i que els nostres ciutadans tinguin una 
feina digna per tirar endavant les seves 
famílies.
Volem, des d’aquest grup municipal, 
fer política molt propera, de tu a tu, de 
carrer, volem ser la teva veu i oïda de tot 
el que passa al poble. Volem ser ràpids i 
àgils solucionant tot allò que et preocupa. 
Estem a la teva disposició les 24 hores del 
dia els 365 dies de l’any, tant a les xarxes 
socials, correu electrònic, com al whats-
App, per fer-nos arribar el que necessitis.
#SentimGranollers

José María Moya
Grup Municipal Popular
Email: comunicacioppgranollers@gmail.com   
WhatsApp: 619186115
Twitter: @ppgranollers
Facebook: Populars Granollers 

C’sPor o sin 
imperativo legal

Treballa, 
treballar, treballar

PP

Per primera vegada Ciutadans comp-
tarà amb presència política en el ple de 
l’Ajuntament de Granollers, tot un honor 
i orgull per a nosaltres.
Agraïm a tots els nostres votants 
l’oportunitat brindada i desitgem co-
rrespondre la seva confiança amb esforç, 
valentia i transparència. També recordem 
a tots aquells que durant els últims anys 
van col·laborar per a l’arribada d’aquest 
dia. Ho hem aconseguit companys!
La nostra labor des de l’oposició es basarà 
en la lluita contra l’atur, la reactivació 
dels barris, la protecció dels ciutadans en 
risc d’exclusió social i en la promoció de 
Granollers com a marca. Volem atreure 
empreses per disminuir l’alt índex d’atur 
actual mitjançant la definició i imple-
mentació d’un pla de màrqueting per a la 
ciutat. No podem quedar-nos de braços 
creuats, hem d’anar a la cerca de projec-
tes que incentivin la creació de llocs de 
treball.
Els nostres barris es mereixen una millor 
qualitat de vida; hem de potenciar la seva 
accessibilitat i reactivar el petit comerç 
de proximitat. Rescatar les persones, no 
els bancs; la política ha d’estar al servei 
del poble i no dels interessos financers. 
Considerem que tot això hauria d’haver 
estat el veritable centre de l’agenda 
política en els últims anys.
Será la nuestra una oposición abierta 
al diálogo y respetuosa pero, también 
sumamente rigurosa y exigente. No nos 
esconderemos. No nos escudaremos en 
“imperativos legales” para, contradicto-
riamente, participar de lo que rechaza-
mos; no invocaremos a la “libertad de ex-
presión” para justificar la falta de respeto 
e insulto a ninguna bandera o himno. No 
discriminaremos a nadie en razón de su 
ideología política o lengua. Para nosotros 
no hay catalanes de primera o segunda 
categoría. Defenderemos la legalidad 
vigente sin medias tintas. No cederemos 
al chantaje de los que buscan la ruptura 
y división parapetándose en fórmulas 
de antaño ya caducas y sin cabida en la 
Unión Europea de hoy y mañana.
Lo prometemos, por o sin imperativo 
legal.

Grup Municipal de Ciutadans Granollers
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Estem convençuts que la ciutat neces-
sita un govern sòlid, per teixir acords, 
amb  tots els grups municipals, en 
tant que representants dels ciutadans, 
però també amb la societat civil, les 
entitats socials, econòmiques, cultu-
rals i esportives, i els veïns i veïnes un 
a un si fa falta.
Democràticament els granollerins 
i granollerines ens han atorgat, als 
socialistes i a l’alcalde Josep Mayoral, 
una majoria clara.
L’exercirem amb humilitat, amb 
modèstia, amb prudència i com 
sempre hem fet amb diàleg.  
Però amb una defensa ferma dels 
drets socials, del dret a l’educació 
i a la sanitat per a tots i totes, de la 
igualtat d’oportunitats per a tothom, 
de l’accés a la cultura. Defensa de la 
justícia social, el valor més preuat pels 
socialistes.
Cal treballar per garantir a tothom 
l’assoliment de drets tan fonamentals 
com el de l’accés a l’alimentació, a un 
habitatge digne o a la cobertura de les 
necessitats més bàsiques.
Seguirem treballant per una ciutat que 
cerqui l’equilibri social, econòmic.
Treballarem per una ciutat en renova-
ció constant.
La creació d’ocupació, de noves 
activitats per generar oportunitats 
i recursos econòmics segueix sent 
prioritari.
Reforçarem el teixit industrial. 
Treballarem per l’atracció de noves 
empreses de base tecnològica i del 
coneixement com un dels nous fac-
tors de competitivitat de la ciutat. La 
innovació i l’ajuda al talent camina-
ran junts.
Paraules com compromís, diàleg, 
passió, emocions, proximitat, suma, 
ideals, impregnaran, no ho dubteu, el 
programa de govern.
I seguirem fent  de la transparència 
la nostra manera de fer. 

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

Hem constituït un nou Ajuntament. La 
ciutadania ha parlat prou clar. Felicitem en 
Josep Mayoral i el seu equip de regidores i 
regidors per la seva victòria electoral, que li 
atorga una nova majoria absoluta, i li desit-
gem, de tot cor, sort i encerts en aquests 
nous 4 anys de govern. 
La democràcia, la veu de les urnes és sovint 
difícil d’interpretar però mai és equivocada. 
Sempre concedeixen a tothom aquell espai 
des d’on millor se’ls pot servir. A nosaltres 
ens tocarà servir des de la oposició. No 
m’agrada aquest concepte, prefereixo parlar 
de “Minoria”. No estem aquí per oposar-
nos sistemàticament al govern. Treballarem 
per controlar l’acció de govern, per repre-
sentar a l’Ajuntament les 3.740 persones 
que ens han votat i a tantes d’altres que 
vulguin ser representades i ateses per aquest 
grup municipal. Ens posem doncs, al servei 
dels ciutadans i les ciutadanes. I treballarem, 
legítimament, per seguir bastint una alter-
nativa de govern en aquesta ciutat perquè, 
malgrat els resultats electorals, no abando-
nem la idea de la necessitat d’alternances 
democràtiques que tota ciutat necessita.
Estem en temps complicats, de canvis. 
Tenim molts debats oberts sobre la taula 
que requereixen de claredat, diàleg i acords. 
Seguim tenint una situació de greu crisi 
econòmica, amb més de 5.000 aturats. Tam-
bé tenim una política envellida i encarcara-
da que la gent demana a crits que es refor-
mi i torni a ser una eina útil. L’entrada de 
nous grups polítics a l’Ajuntament és una 
demostració d’aquest moment de canvi i de 
pluralitat. I tenim un procés d’alliberament 
nacional que esperem que porti Catalunya 
a la independència. Són reptes que s’han 
d’afrontar. Vetllarem perquè sigui així.
Tenim 4 anys per davant per servir als 
nostres veïns, als nostres conciutadans. 
Sense oblidar mai que tots els qui estem a 
l’Ajuntament, malgrat les nostres diferèn-
cies ideològiques, tenim aquest objectiu 
comú: fer de Granollers, d’aquesta ciutat, 
d’aquesta societat, un lloc on viure millor i 
on la gent pugui ser feliç. Allà ens hi troba-
reu els propers 4 anys i quan calgui.
A treballar!

àlex Sastre Prieto
Portaveu del Grup Municipal 
de Convergència i Unió
alex@alexsastre.cat

Comencem una nova legislatura i, primer de 
tot, volem donar les gràcies a totes les perso-
nes que ens han fet confiança, una confiança 
que a nosaltres ens tocarà exercir des de 
l’oposició. Com sempre, ho farem en positiu 
i amb voluntat de construir una ciutat més 
lliure, més justa i amb més oportunitats 
per a tothom.
Per fer-ho, hem d’anar més enllà de la sim-
ple gestió de la ciutat. Tenim per davant qua-
tre anys plens de reptes i, per resoldre’ls amb 
èxit, els haurem d’afrontar plegats, ajunta-
ment i societat civil, de forma compartida. 
En un moment on la política no gaudeix 
de la millor salut arran de molts casos de 
corrupció i tràfic d’influències, tenim el dret 
i la responsabilitat de donar el millor de no-
saltres per assolir una democràcia avança-
da, bastint un nou ajuntament, obert i 
transparent, que reti comptes als ciutadans 
i que sàpiga involucrar-los en la presa de les 
millors decisions.
Haurem de treballar junts i amb més efi-
ciència a favor de la justícia social per donar 
solucions estables a les persones sense feina i 
a les que han perdut el seu habitatge o estan 
a punt de fer-ho. 
Tenim el repte de fer de Granollers una 
ciutat atractiva per a la implanta-
ció d’empreses i facilitar els projectes 
d’emprenedoria. L’administració local ha de 
ser un soci i no un entrebanc.
Però no només hem de treballar per fer una 
ciutat atractiva per als sectors econòmics, 
sinó també per a la gent, desplegant actua-
cions pròpies de l’urbanisme social que 
vagin més enllà d’asfaltar aparcaments i que 
no limiti les propostes estètiques. Volem un 
Granollers on valgui la pena viure-hi i amb 
personalitat pròpia.
Els propers anys, lleis com la LRSAL limi-
taran de forma irracional la capacitat de 
l’ajuntament per donar respostes als proble-
mes dels veïns i veïnes de Granollers. És el 
moment de posar sobre la taula tota la nostra 
capacitat creativa i innovadora, el nostre 
talent i imaginació per trobar les solucions 
adequades a cada situació.
I, no menys important, des d’ERC- Acció 
Granollers continuarem insistint en la ne-
cessitat de situar Granollers en el mapa de 
les ciutats compromeses amb el procés de 
transició nacional. 

Pep Mur i Planas
Portaveu Grup Municipal 
ERC- Acció Granollers
www.pepmur.cat

PSCTeixir acordsCiUTot torna 
a començar

AGReptes i 
oportunitats
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