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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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Josep Mayoral
> Nascut a Granollers el 1954, ha 

estat escollit alcalde per tercera 
vegada amb majoria absoluta

> Alcalde de Granollers des del 12 
de febrer de 2004

> La primera prioritat del govern 
municipal: lluitar contra la crisi i 
generar ocupació

> La segona: preparar Granollers 
per a les noves oportunitats que 
està convençut que sorgiran
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Aquest setembre Granollers viurà el plat fort de la 
programació “Granollers, Ciutat del Bàsquet Català 
2015”. Es tracta de les semifinals i la final de la Lli-
ga Nacional Catalana de Bàsquet que es celebraran 
al Palau d’Esports. La primera semifinal, divendres 
25 de setembre, enfrontarà el Morabanc Andorra 
BC i el FIACT Joventut i tot seguit, la segona, entre 
el FC Barcelona Lassa i l’ICL Manresa mentre que la 
final es farà dissabte 26, al vespre. Abans es jugarà 
la final de la lliga LEB. 
Les entrades es poden comprar a www.granollers.
cat/escenagran i a l’Oficina de Turisme de Grano-
llers. 
A més, l’Espai Gralla acollirà a partir del 9 de 
setembre l’exposició “100 anys de basquetbol a 
Catalunya, del pati al parquet”, on es fa un recorre-
gut pel que ha estat el desenvolupament d’aquest 
esport des dels seus inicis com a eina pedagògica a 
les escoles fins als nostres dies. 
Més informació a la pàgina 13.

ESpLAY GRAnoLLERS. parc infantil 
dedicat al joc educatiu i la creativitat
De l’1 al 13 de setembre
De 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h 
Roca Umbert. Nau Dents de Serra

FIRA DEL DISC
Divendres 4 i dissabte 5 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA D’ARTESAnS
Divendres 4 i 18 de setembre
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

ASSoCIACIÓ DE pRoDuCToRS pER LA 
QuALITAT DEL vo. “Acostem el camp”
Dissabte 5 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Porxada

14a FIRAESToCS 
Dissabte 5 de setembre
De 10 h a 13.30 h i de 17 h a 20.30 h 
Illa de vianants 

FIRA DE L’oCI I LA CuLTuRA
Dissabte 5 i 19 de setembre
Tot el dia. Plaça Folch i Torres

CoL·LECTIu D’ARTESAnS 
DE pRoDuCTES nATuRALS
Dissabte 5 i 19 de setembre
Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans, col·leccionistes)
Diumenge 6, 13, 20 i 27 de setembre
De 8 h a 15 h. Parc Firal

MERCAT DE SEGonA MÀ DE CAn BASSA
Dissabte 19 de setembre
De 8 h a 14 h. c. Esteve Terrades 
(entre Marie Curie i Caterina Albert)

ASSoCIACIÓ D’ARTESAnS 
ELABoRADoRS DE CATALunYA
Dissabte 26 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE BRoCAnTERS
Dissabte 26 de setembre 
Tot el dia. Plaça de la Porxada

El Palau d’Esports acull la 
Lliga Catalana de Bàsquet

ITINERARI DE CIUTAT

palou, paisatge 
rural, paisatge 
cultural

El dia 20 de setembre es farà una visita al barri 
agrícola de Palou i als seus conreus, arbres, 
masies, recs i safarejos; a les antigues escoles i 
a l’església de Sant Julià. Punt de trobada: Palou 
(pg. Dr. Fàbregas), 11 h. Preu: 4 € (2 € jubilats, 
gratuït infants fins a 12 anys).Més info i reserves, 
93 842 68 41 – www.museugranollers.cat

Aquest mes de setem-
bre es compleixen 110 
anys de la fundació de 
l’Assemblea Local de 
Creu Roja Granollers. 
Avui continua prestant 
un servei essencial. 
Una de les prioritats 
d’aquesta institució 
humanitària ha estat donar continuïtat 
aquest estiu a l’ajuda alimentària 
per als infants més vulnerables, a 
partir d’un programa coordinat amb 
l’Ajuntament de Granollers.

110 

INTEGRANTS DE LA CREU RoJA DE 
GRANoLLERS AMB UN GRUP DE 

REPRESENTANTS DE LA CREU RoJA 
SICILIANA, 1916. 

(ASSEMBLEA CoMARCAL DE LA 
CREU RoJA A GRANoLLERS)
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REPORTATGE

Escola d’adults: noves oportunitats per aprendre

Mai és tard per aprendre. Uns ho fan 
perquè no van aprofitar l’oportunitat 
que l’escola ordinària els va brindar; 
altres ni tan sol van tenir aquesta 
sort. Uns altres dediquen part del 
temps a aprendre pel gust de fer-ho; 
uns veuen que han d’estudiar més 
per poder progressar. Tenen com 
a mínim 18 anys i com a màxim... 
no n’hi ha, sempre que el cap i les 
ganes acompanyin. Tots ells formen 
el col·lectiu heterogeni que fa classe 
al Centre de Formació d’Adults Vallès, 
un dels més grans de Catalunya, amb 
prop de 600 alumnes i deu professors 
aquest curs.

El Centre de Formació d’Adults Vallès (CFA) forma 
part d’un equipament, el Centre Vallès, pensat per 
oferir formació al llarg de la vida. Una instal·lació 
que comparteixen amb l’Escola oficial d’Idiomes, 
els programes de transició al treball i l’espai de 
recerca de feina.
L’oferta del CFA és tan diversa com el seu alum-
nat. Es fan cursos d’alfabetització (anomenats en-
senyament instrumental) per al qui volen aprendre 
a llegir i escriure, fent català, castellà, ciències 
naturals i socials i informàtica bàsica. Seguir 
els tres cursos de l’ensenyament instrumental 
és equivalent a treure’s els estudis primaris. La 
majoria d’aquest col·lectiu “és gent estrangera 
que vénen del Marroc, del Pakistan o del Senegal 
i que tenen un domini oral de la seva llengua però 
que es van a treure el carnet de conduir aquí i no 
entenen res”, explica Isabel Alcalde, directora del 
CFA. Un altre grup el formen persones que co-
neixen les lletres i que saben fins i tot llegir però 
no comprenen el que llegeixen. Aquests són més 
gent del país que ha passat per l’escola però que 
no l’ha aprofitat prou.

L’escola rejoveneix 

Un bon gruix de l’alumnat del CFA és el que vol 
obtenir l’ESo, el GES en terminologia de l’escola 
d’adults. Disposar d’aquesta titulació és avui 
condició mínima per optar a trobar feina i a 
l’escola d’adults es pot fer en dos cursos, amb 17 

hores setmanals de classe. Aquest és l’alumnat 
que ha canviat més en els darrers anys a causa 
de la crisi. Si abans eren persones més grans 
que no havien tingut l’oportunitat d’estudiar avui 
són “joves de 18, 19, 20 anys que no han acabat 
l’ESo o que no l’han aprovat i que intenten buscar 
feina i el primer que els demanen és el certificat 
d’estudis. Són els casos típics de persones que 
sis anys enrere estarien fent de peons a la cons-
trucció”, conclou Alcalde. Aquesta situació que 
també es dóna amb els cursos de preparació per 
accedir a cicles formatius, ha rejovenit l’escola 
d’adults i, alhora, ha complicat la seva gestió en 
temes de conducta, relació amb el professorat, 
motivació...

Accés a cicles i a la universitat

Altres opcions reglades per progressar a través 
dels estudis és preparar-se per accedir als cicles 
formatius, ja siguin de grau mitjà o superior. En 
el cas del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CAM) la 
mateixa escola d’adults prepara, avalua i certifica 
l’alumnat, sense haver de tenir l’ESo. Pel que 
fa a la preparació de les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Superior (CAS), es fa a l’escola 
però l’examen té lloc en un institut. També al CFA 
preparen les proves d’accés per a les persones 
que vulguin accedir a la universitat ja siguin més 
grans de 25 anys o de 45 anys, sense que disposin 
del batxillerat.

Cada vegada 
hi ha més 

alumnes joves a 
l’escola d’adults, 

especialment 
els que volen 
treure’s l’ESo 
o preparar-se 
per fer cicles 

formatius
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La preinscripció per a 
l’escola d’adults ser sol fer a 
finals de juny i la matrícula a 

principis de setembre
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Idiomes i informàtica

A l’Escola d’Adults hi ha també espai per als qui 
volen aprendre o millorar coneixements sense 
tanta dedicació. Es fan tres nivells molt bàsics de 
català, castellà i anglès. En el cas del català i el 
castellà predominen les persones estrangeres 
que aprenen aquestes llengües per obtenir el cer-
tificat d’arrelament i/o aconseguir l’agrupament 
familiar. Però també hi ha la persona jubilada, que 
viatja i vol dir quatre paraules quan va a un país 
estranger.
Una altra part de l’oferta del CFA són els cursos 
informàtica. A aquesta opció s’ha afegit la possi-
bilitat d’acreditar-ne els coneixements mitjançant 
l’obtenció del certificat ACTIC, encara que aquesta 
proposta no acaba d’encaixar amb el perfil de gent 
que fa informàtica al CFA, que, majoritàriament 
assisteix a classe per afició o per poder-se comu-
nicar millor amb la família i els amics. No obstant, 
des de fa dos anys és possible treure’s algun dels 
certificats de l’ACTIC preparant-se en el centre. 

Atendre noves demandes

El Centre d’Adults ofereix un nou servei motivat 
pel sorgiment de la demanda. Es tracta d’una aula 
d’inserció sociolaboral, pensada per a gent que ve 
en condicions molt depauperades, sense papers, 
o que potser en tenen però no tenen lloc on viure, 
ni feina. “És com una mena d’oficina d’acollida 
dins de la mateixa escola, que intenta buscar-los 
alguna solució de tipus laboral, els ensenyem a 
fer un currículum, a presentar-se”, explica Isabel 
Alcalde. Ara s’està treballant perquè el Departa-
ment d’Ensenyament reconegui que és necessari 
disposar d’un orientador laboral i un educador 
social per prestar aquest servei.
Gairebé 600 alumnes començaran el dia 21 de 
setembre el curs, un 7,8 % menys que l’any pas-
sat, tot i que el nombre varia al llarg de l’any. Un 
indicador que fa pensar que la gent troba feina i 
que la crisi pot començar a remetre. 

Aquest curs la matrícula ha baixat quasi un 8 %, 
potser perquè més persones troben feina
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L’Ajuntament estalvia 34.000 euros l’any en la factura 
elèctrica posant leds a les vies principals

L’Ajuntament de Granollers continua el procés 
de substitució de punts de llum per leds en els 
fanals dels principals carrers de la ciutat. 
Aquest setembre s’iniciaran els treballs per fer 
aquest canvi a l’avinguda de Sant Esteve-avin-
guda del Parc i als carrers de Roger de Flor i 
Lluís Companys. En total es substituiran 325 
punts de llum, majoritàriament de vapor de 
sodi, tant els que il·luminen els carrers, com 
els de reforç a les voreres i als passos de via-
nants. A més d’un estalvi energètic i econòmic, 
xifrat a l’entorn de 14.000 euros l’any, també 
millorarà el nivell de llum d’aquests carrers.
El passat mes de maig van acabar els treballs 
de substitució de 158 punts de llum per leds 
als carrers de Francesc Macià, Joan Prim i 
Primer Marquès de les Franqueses. En aquest 
cas l’Ajuntament de Granollers s’estalviarà en 
la factura del consum elèctric gairebé 20.000 
euros l’any.

Aquest estiu Gas Natural Distribució ha fet 
obres de renovació de l’estació de regu-
lació i mesura a la cantonada del carrer 
de Josep Umbert amb la perllongació del 
passeig de la Muntanya. Aquests treballs 
es van iniciar el mes juliol i comporten la 
creació d’un mòdul soterrat, de manera 
que es minimitzen els riscos en el mante-
niment i l’explotació de la instal·lació i es 
dóna més garantia en el servei.
Darrerament la companyia subministrado-
ra ha fet també una altra actuació similar 
en una altra estació de regulació i mesura 
de l’avinguda de Sant Julià i al carrer de 
Jordi Camp, al polígon Congost.

Renovació de les instal·lacions 
de gas a diferents punts

El cementiri del Ramassar té 388 nínxols i 200 columbaris més 
(construccions on dipositar cendres), després de les obres 
d’ampliació que s’hi ha dut a terme en els darrers mesos. 
Els nínxols s’han construït en blocs de quatre alçades disposats 
esglaonadament, de manera que des de l’exterior només s’hi 
veuran els laterals que quedaran folrats per vegetació. D’aquesta 
manera el cementiri municipal tindrà més de 8.000 sepultures 
per poder donar resposta a la demanda. 
El cementiri del Ramassar va ser inaugurat el mes de setembre 
de 1894 i el servei d’enterrament es va municipalitzar el 1912.

El cementiri s’amplia en quasi 
400 nínxols i 200 columbaris
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Ja està tot a punt perquè comenci el curs 
escolar 2015-2016 en el que s’estrenen una 
nova escola i un institut de secundària. Fruit 
de la fusió de les escoles Pau Vila i Fàtima 
neix l’Escola Granollers (nom provisional) 
que estarà ubicada a l’antiga Pau Vila, a 
Can Gili, i l’Institut Granollers (també amb 
nom provisional), situat a l’edifici on hi havia 
l’Escola Fàtima, a Congost, i que començarà 
amb dos grups de 1r d’ESo que aniran 
augmentant cada any, sempre mantenint 
només dues línies, fins a completar els qua-
tre cursos d’ESo previstos. Ambdós centres 
tindran com a projecte potenciar el coneixe-
ment científic.
Aquest mes de setembre 5.560 alumnes 
començaran el curs de P3 a 4t d’ESo i 234 
infants de 0 a 3 anys també ompliran les au-
les de les tres escoles bressols municipals: 
Giravoltes, Tortuga i El Teler.
Els alumnes, des dels més petits als més 
grans, trobaran els espais remodelats 
d’algunes escoles, que durant aquestes 
vacances d’estiu, s’han fet arranjaments, 
intervencions als patis o petites rehabilita-
cions. És el cas de les escoles: Pereanton, 
Ferrer i Guardia, Salvador Espriu, Mestres 
Montaña, Ponent, Joan Solans i Escola Gra-
nollers; i a les escoles bressol municipals El 
Teler i Tortuga.

Més de 5.500 
alumnes comencen 
el curs escolar

Cursos de formació i inserció 
laboral per a joves

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Granollers, des del curs 2006-
2007, organitza Programes de Formació i Inser-
ció i de Transició al Treball (PFI-PTT) adreçat a 
joves d’entre 16 i 21 anys, que volen formar-se 
professionalment per una via alternativa als 
cicles formatius de Grau Mitjà, així com obtenir 
el Graduat en ESo. El curs passat 46 alum-
nes s’han preparat pels perfils professionals 
d’auxiliar de fabricació mecànica i instal•lacions 
electrotècniques, auxiliar d’hoteleria, cuina 
i serveis de restauració, i auxiliar de vendes, 
oficina i atenció al públic. La meitat dels 46 
alumnes que han participat d’aquestes pro-
grames continuen la seva formació aquest nou 
curs escolar: 15 alumnes s’han matriculat per 
fer un cicle formatiu de Grau Mitjà, 7 per cursar 
l’ESo a l’Escola d’Adults i 2 alumnes cursaran 
altres estudis. D’altra banda, han finalitzat els 
cursos 11 joves amb possibilitats d’inserció 
laboral, sent el curs d’auxiliar d’hoteleria el que 
té un percentatge més elevat amb perspectives 
d’inserció, un 47%. 
Gràcies al Pla de Xoc contra la crisi, 15 joves 
sense ESo han completat el curs de so i es-
cenografia. A més, amb l’objectiu de reduir 
l’abandonament escolar, i també dins el Pla de 
xoc, s’ofereix a joves que tenen l’ESo, el curs 
d’atenció al client en anglès, ofimàtica i primers 
auxilis que durant el curs passat s’ha fet al Cen-
tre d’Ensenyament EDUCEM. 

©
 T

o
N

I T
o

R
R

IL
LA

S

La meitat 
dels alumnes 

continuen la 
seva formació 

aquest curs
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El voluntariat educatiu 
torna a l’escola per tercer curs
El dia 14 de setembre s’inicia un nou curs escolar, ple d’il·lusions i 
reptes. Des de fa 2 anys, desenes de ciutadans de perfil divers dedi-
quen una part del seu temps a donar suport a mestres i professors 
en l’acció educativa en el marc privilegiat que és l’escola. Fins ara, 
més de 150 persones han participat al voluntariat educatiu impulsat 
des del Consell Escolar Municipal, moltes de les quals repeteixen 
aquest curs. Les primeres a incorporar-se són les que presten suport 
a les aules de l’alumnat que tot just s’estrena, els nens i nenes de P3. 
Altres àmbits d’acció són l’acompanyament a sortides i visites, estudi 
assistit, reforç de lectura, atenció a alumnes nouvinguts, cooperació 
en el manteniment... Enguany, es potenciaran les trobades entre les 
persones voluntàries -que majoritàriment són dones- per afavorir 
l’intercanvi de vivències i experiències. 
Els interessats a participar-hi, podeu trucar al Servei d’Educació, 
al tel. 93 842 68 52 / www.granollers.cat/educacio.

Aquest setembre tindrà lloc a Granollers el 
segon curs emmarcat en l’Escola d’Estiu del 
Voluntariat, de la qual la nostra ciutat ha es-
tat seu per primer cop, junt amb Barcelona, 
Girona, Lleida i altres municipis del territori. 
Després del curs d’iniciació al voluntariat de 
juliol, ara la formació se centra en la gestió 
d’equips de voluntariat. El curs tindrà lloc a 
Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau els 
dies 18 i 19 de setembre, i serà a càrrec de 
la Fundació Pere Tarrés. 
Durant la formació, de 12 h de durada, es 
parlarà de com preparar i crear equips de 
treball, de la distribució de tasques, de com 
funcionen i de com potenciar-los.El curs és 
gratuït i s’adreça a persones ja iniciades en 
el voluntariat que vulguin ampliar coneixe-
ments en la coordinació d’equips. 
Més informació i inscripcions: 
http://voluntariat.granollers.cat/

Curs de gestió d’equips 
de voluntariat 
a Can Jonch amb la 
Fundació Pere Tarrés

“We love eating” ha organitzat 
160 activitats el curs 2014-15 
per promocionar la salut

La importància de menjar, cada dia, fruita i verdura, i de beure aigua; de 
fer àpats en família per reforçar els bons hàbits alimentaris d’infants i 
adolescents; de tenir una dieta variada, amb aliments de diferents colors 
i si pot ser de temporada... sumat a la pràctica habitual d’exercici físic, 
són costums que tots hauríem d’incorporar a la vida diària, però que a 
vegades oblidem. Durant el curs 21014/15 , el programa “We love eating” 
(WLE) al qual ha participat Granollers al costat de 6 ciutats europees, ha 
promogut la salut a través de l’alimentació saludable, partint de la base 
que menjar sa ens permet obtenir els nutrients necessaris, i també viure 
bons moments i reforçar vincles socials. En total s’han fet 160 activi-
tats, en què han participat escoles, restaurants, entitats, centres gerià-
trics i població en general. WLE ha estat impulsat a la nostra ciutat per 
l’Hospital, l’Ajuntament, l’Institut Català de la Salut i l’Agència de Salut 
Pública, amb la col·laboració d’entitats com La Mútua, AGEVo, CNL, HD 
Covalco, associacions de comerciants, oncovallès i Colònies Sant Esteve. 
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El carro del projecte comunitari “Alesplaces!” (ALP) impulsat per 
l’Ajuntament i la participació de les entitats ha estat ben visible els mesos 
de juny i juliol als barris de Sant Miquel, Congost, Lledoner i l’Hostal. El 
veïnat de Sant Miquel ha estat convidat a reflexionar de manera lúdica 
a l’entorn de l’espai públic, què hi fa i què els agradaria que hi passés, 
un material que servirà per dissenyar la programació “Alesplaces!”de la 
propera primavera, que es farà extensiva a més barris de la ciutat. Els 
Serveis Socials municipals són els impulsors d’un programa que neix el 
2012 amb el propòsit de potenciar l’espai públic com a lloc de convivèn-
cia, cultura i creació. Molts nois i noies hi passen llargues estones, amb 
el bon temps, sense la companyia de cap adult que faci de referent. 
“Alesplaces!” ha promogut fins ara una cinquantena d’activitats de jocs, 
gimcanes, tallers, teatre, racons de ciència... adreçades sobretot a 
infants, joves i públic familiar. La instal·lació El Cub, la proposta “Hort i 
cultura” o el documental Cinema d’un barri real són accions impulsades 
per ALP, que també té una guia de lectura disponible a les biblioteques. 

“Alesplaces!” continuarà 
promovent l’espai públic com 
a lloc de convivència i cultura

Per vuitè any, el cicle “Elles dirigeixen” 
proposa de pel·lícules dirigides per dones 
amb un punt de vista propi sobre diverses 
qüestions, en aquesta ocasió, a l’entorn de 
la temàtica política i social. 
Cada projecció anirà seguida d’un cinefòrum 
moderat per Rosa María Palencia, doctora 
en comunicació audiovisual, que des de fa 8 
anys s’ocupa d’enriquir i guiar el debat amb 
el públic, des de la seva condició de profes-
sora de cinema a la UAB i especialista en 
cinema fet per dones.
El dia 25 de setembre es projectarà El hijo 
del otro (Lorrain Levy, França, 2012), la his-
tòria de dos nadons, un d’israelià i un altre 
de palestí, que són intercanviats acciden-
talment en el moment de néixer. El dia 23 
d’octubre, Selma (Ava Douvernay, Regne 
Unit, 2014), una crònica sobre la lluita del 
polític i activista Martin Luther King Jr. 
I el dia 24 de novembre, Háblame de la lluvia 
(Agnès Jaoui, França, 2008), un film sobre 
una feminista ficada en política que torna al 
seu poble natal, a França. 
El cicle “Elles dirigeixen” l’organitza el 
CIRD, el Centre d’Informació i Recursos per 
a Dones. Les projeccions es faran al Centre 
Cultural (Joan Camps, 1), a les 7 de la tarda.

Dissabte 5 de setembre. Plaça de la Porxada
 18.30 h Ballada de sardanes amb la Cobla Lluïsos
  organitza: Agrupació Sardanista de Granollers

Dijous 10 de setembre. Plaça de la Porxada
Pa amb TomàqueT de la diada

 20.30 h Actuació de l’Esbart Dansaire de Granollers
 21.30 h Sopar popular i ball tradicional
  Preu sopar: 7 €. org.: Amics de l’11. Col·l.: Esbart Dansaire

Divendres 11 de setembre. Plaça 11 de Setembre
 11 h ofrena floral de les institucions i entitats
  Amb l’acompanyament de les veus d’Avui Cantem
  Interpretació del ball de l’Homenatge
  organitza: Ajuntament de Granollers

Diada Nacional de Catalunya
Granollers 2015

A la tardor, torna el 
cicle “Elles dirigeixen”
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Nicòsia (Xipre), Belfast (Irlanda del Nord), Mi-
trovica (Kosovo) i Mostar (Bòsnia i Hercegovina) 
han patit conflictes ètnics i religiosos, que han 
deixat una forta empremta i una societat profun-
dament dividida. Els periodistes Marco Ansaloni 
i Angelo Attanasio són els autors de l’exposició 
“Living on the edge” (“Viure al límit”), una pro-
ducció de l’ICIP que es podrà veure a Granollers 
-la primera ciutat que l’acull- al mes d’octubre, 
que fa un retrat dels conflictes i la reconciliació 
viscuda en aquestes quatre ciutats europees.
La mostra s’emmarca en el projecte “Ciutats 
defensores dels Drets Humans”, impulsat per 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Co-
missió Catalana d’Ajuda als Refugiats i l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya, que dóna a 
conèixer la feina dels activistes per la pau i tre-
balla per integrar la defensa de la pau i els drets 
humans en la vida quotidiana. L’exposició, orga-
nitzada per Can Jonch, s’instal·larà a la plaça 
de la Corona i s’inaugurarà el dia 1 d’octubre, 

”Living on the edge”, una exposició 
sobre conflictes i reconciliació

amb una xerrada al Museu a càrrec d’Helena 
Maleno i Padre Pedro Pantoja, dos activistes que 
explicaran les seves experiències al Marroc i a 
Mèxic, respectivament. 

Imatge de Belfast (Irlanda del 
Nord), una de les ciutats pre-
sents a l’exposició de l’Institut 
Català Internacional per la Pau 
(ICIP). Foto: Marco Ansaloni

Acte de record del 
genocidi de Srebrenica 
L’11 de juliol del 1995 més de 8.000 perso-
nes van ser assassinades per les tropes del 
general Ratko Mladic a la regió de Srebreni-
ca, actual Bòsnia i Hercegovina, en el primer 
cas legalment establert de genocidi al conti-
nent europeu. 20 anys després a Barcelona, 
es va fer una lectura col•lectiva dels 8.873 
noms de les persones assassinades que han 
estat identificades. L’alcalde de Granollers i 
vicepresident del comitè executiu de Mayors 
for Peace, Josep Mayoral i la regidora Alba 
Barnusell van participar a l’homenatge 
organitzat, entre d’altres, per la Fundació 
Solidaritat de la UB i l’Associació Districte 
11 City to City, ambdues amb estrets lligams 
i projectes compartits amb Granollers.

Cada dia, 1.200 persones entren a les biblioteques de Granollers per 
fer ús d’alguns dels seus serveis, per exemple, el de préstec. Aquest 
estiu la Biblioteca Roca Umbert ha incorporat el servei d’autopréstec 
-que Can Pedrals ofereix des de fa més d’un any-, de manera que 
usuaris i usuàries fan directament el préstec dels seus documents a 
través de la màquina situada al vestíbul de l’equipament. Això permet 
estalviar temps, i guanyar autonomia i privacitat. A través del carnet 
de la biblioteca, el sistema també facilita el retorn de documents (lli-
bres, revistes, CD, DVD...) i la renovació de préstecs, veure els docu-
ments reservats i l’estat de compte.
En aquests moments ja hi ha 30 biblioteques a la demarcació de 
Barcelona amb servei d’autopréstec; les de Granollers són les prime-
res de la comarca que l’han instal·lat. La valoració del primer any de 
funcionament a Can Pedrals constata que més del 80 % dels préstecs  
-577 al dia- es fan per aquest sistema, que l’usuari ha adoptat amb 
total normalitat. 
L’automatització és un salt qualitatiu en el model de biblioteca: 
permet alliberar personal i reorientar-ne la tasca,per exemple, en la 
direcció de millorar l’accessibilitat dels usuaris als serveis, augmentar 
l’atenció personalitzada de les consultes i reforçar la prescripció de 
lectures. Disposar de més temps ha permès millorar la presentació 
del fons, elaborar continguts nous o difondre nous serveis, com el 
nou préstec de llibres electrònics, impulsat per Generalitat i Diputació 
amb 1.900 títols, de moment, de ficció i no ficció, per a totes les edats.. 

La Biblioteca Roca Umbert 
incorpora l’autopréstec
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9.30 h a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa

15

14.30 h a 16.30 h. Formació. Comerciants
Eines TIC per al comerç i xarxes socials
Descobreix les oportunitats que t’ofereix l’e-commerce

16

16.30 h a 20 h. Jornada. Emprenedoria
Ets digital? Integra la teva estratègia digital a la teva idea de negoci
Neixes o creixes digital. Xerrades entorn la cultura i l’economia digital

17

9.30 h a 12 h. Formació. Emprenedoria
Pla d’Empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i possibilitats de finançament

21

9.30 h a 12.30 h. Taller Punttic. Emprenedoria
Mailchimp 2: Optimitza l’enviament dels teus butlletins
Si vols millorar el teu rendiment dels e-mail màrqueting, aquest és el teu taller

22

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

14.30 h a 16.30 h. Formació. Comerciants
Finances bàsiques per a la salut del teu comerç
Aprèn les eines per interpretar els números del teu negoci

9.30 h a 12.30 h. Taller Punttic. Emprenedoria
La meva imatge corporativa, per on començo? Introducció a Illustrator
Coneix les 4 regles bàsiques  i el funcionament d’Illustrator i Indesign

9.30 h a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa

28

9.30 h a 12.30 h. Formació de 6 hores. Empresa i emprenedoria
Evoluciona les idees pensant en clau de negoci
Treballa amb tècniques de creativitat i visual thinking

14.30 h a 16.30 h. Formació. Comerciants
Com millorar l’estratègia de marca del teu comerç
Posiciona el teu negoci i diferencia’t de la competència

29

9 h 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

30

9.30 h a 11. 30 h. Seminari. Emprenedoria 
La cooperativa, un model per emprendre

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

Setembre 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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El curs passat, 72 persones van matricular-se 
a la Universitat Popular de Granollers (UPG) 
promoguda per l’AIEP, Associació Impulsora 
de l’Educació Popular, amb el suport munici-
pal. Després d’un primer any satisfactori tant 
per l’alumnat com pel professorat, a l’octubre 
comença un nou curs, amb importants novetats: 
es passa de 4 a 15 matèries i de 5 a 15 profes-
sors, titulats universitaris que fan classe de ma-
nera desinteressada. La UPG és una oportunitat 
per a tothom que, al marge de l’edat, gènere, 
creences o nivell d’estudis, mantingui el desig 
d’aprendre. El primer curs (de gener a maig de 
2015), la UP ha tingut alumnes de 20 a 70 anys, 
amb un pes important de la franja 45-65 anys; 
pel que fa al nivell d’estudis, hi ha hagut uni-
versitaris, persones amb estudis de secundària 
i també sense estudis. La matrícula costa 25 € 
(per a matèries anuals) i de 5 € (mensuals), i 
estarà oberta fins al dia 15 de setembre a: 
aiepsecret@gmail.com - www.aiep.es - 674784 655
El dia 12 de setembre (19 h) la UP organitza una 
activitat a la Porxada per donar-se a conèixer i 
evidenciar que “els sabers no es poden tancar 
dins l’aula, són patrimoni de la ciutadania i la 
formació només acaba quan acaba la vida”.

Comença el segon curs de la Universitat 
Popular, amb més matèries i professorat

El millor bàsquet amb la 
celebració de la Lliga Catalana

Morabanc Andorra BC i FIACT Joventut i FC 
Barcelona Lassa i l’ICL Manresa, respecti-
vament, jugaran al Palau d’Esports de Gra-
nollers el dia 25 les semifiinals de la XXXVI 
Lliga Nacional Catalana de Basquetbol. Els 
guanyadors disputaran la final dissabte dia 26 
al vespre, després que acabi la final de la lliga 
LEB. Aquest és un dels actes més rellevants 
de la programació de “Granollers, Ciutat del 
Bàsquet Català 2015”. 
Es podran comprar entrades per una jornada 
a 10 euros o bé un abonament per als dos dies 
a 15 euros. Per als qui vulguin veure la com-
petició a peu de pista hi haurà entrades per a 
una sola jornada a 15 euros i l’abonament per 
als dos dies, a 25 euros. 
Les entrades es poden comprar a www.gra-
nollers.cat/escenagran i també a l’oficina de 
Turisme de Granollers (c. Sant Roc, 14). 

Formació per a les entitats 
i associacions de la ciutat
Les persones que formen part d’entitats 
ciutadanes, sobretot les que s’ocupen de 
gestionar-les des de les diferents juntes 
com a presidents, tresorers, secretaris o vo-
cals, poden trobar-se amb dubtes davant els 
darrers canvis legislatius i la reforma fiscal. 
És per això que l’Ajuntament, a través de la 
Xarxa de Centres Cívics, promou el 3r cicle 
formatiu per a entitats, que continua aques-
ta tardor amb dues xerrades: les obligacions 
que comporta la nova Llei de transparència 
i com complir-les (5 d’octubre) i els deures 
fiscals de les associacions (27 d’octubre). 
A més, s’organitza un curs de 4 sessions 
d’iniciació a la comptabilitat, d’acord amb 
la nova situació fiscal, al mes de novembre 
(dies 4, 11, 18 i 25) . També ofereix un servei 
d’assessorament personalitzat gratuït, prè-
via cita, en matèria fiscal i econòmica. 
Més info, www.granollers.cat/entitats  

Matèries anuals

Dilluns Dijous Divendres Dissabte

De 10 h a 12 h Filosofia
(quinzenal)

De 18 h a 19 h Química

De 18.30 h 
a 19.30 h

Història
PsicologiaLiteratura 

Catalana

De 19 h a 20 h Matemàtica

De 19.30 h 
a 20.30 h

Teoria
Literària

Biologia
Dret
Fins al gener

Matèries de curta durada

2015 2016

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril

Dimecres, 
de 18.30 h 
a 19.30 h

Art o 
Arts?

Art i
Filosofia

Educació 
Sanitària

Física Quàn-
tica

Dones.  
L’altra 

història

Dones. 
L’altra 

història

Dimecres,
de 19.30 h 
a 20.30 h

Psicologia 
Social

Psicologia 
Social

Educació 
Sanitària

Física i 
Sostenibilitat

Dones.  
L’altra 

història

Dones.  
L’altra 

història
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DIMARTS, 1

10 h GRA. Equipament juvenil
Inscripcions obertes al +Recicla’t, 
cursos per a joves de 14 a 35 anys, i als 
tallers d’adolescents de 12 a 18 anys, 
que es faran de setembre a desembre 
Més info, www.grajove.cat

DIMECRES, 2

21.30 h Restaurant El Mirallet
Música en viu, cicle “Miramecres”. The 
Jartbreikers, amb Oscar Carreras, Sal-
va Blanco, Jesús Carreras i Jordi Riera

DIVENDRES, 4

19 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració de l’exposició “Rafael 
Patxot, mecenes, científic..., l’home”

DISSABTE, 5

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

18.30 h Plaça de La Porxada
Sardanes. Ballada de l’onze de setem-
bre, amb la cobla Lluïsos de Taradell 
Organitza: Agrupació Sardanista

21 h Bar de Roca Umbert
Concert amb Albert Marquès Súper-
Quintet

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Alta comèdia, amb la Cia. de 
Ponent. Direcció: Frederic Roda

DIUMENGE, 6

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Alta comèdia, amb la Cia. de 
Ponent. Direcció: Frederic Roda

Una gala de presentació obre la nova 
temporada d’Escena GrAn
El proper 26 de setembre a les 9 del vespre, el televisiu Quim Masferrer 
conduirà la gala de presentació de la nova temporada d’Escena GrAn. 
Actuacions en directe com la del grup vocal In Crescendo o del musical 
El Petit Príncep, entre d’altres, es podran veure a la Sala Gran del Teatre 
Auditori com a tast del que vindrà amb la temporada que s’estrena. Per 
assistir a la gala cal reservar les invitacions al web del Teatre Auditori 
www.teatreauditoridegranollers.cat. 
Pel que fa a la nova programació del Teatre Auditori, noms destacats 
com el cantautor Raimon, el Ballet de Johannesburg, l’humorista Carlos 
Latre, i el musical el Petit Príncep d’Àngel Llàcer i Manu Guix, entre 
d’altres, omplen una cartellera de qualitat i referència nacional, per a 
tots els públics i diversitat de gèneres. A la resta d’espais d’Escena GrAn 
es proposen projectes de petit format, en el cas del Teatre de Ponent; 
projectes innovadors, en el cas de Roca Umbert; propostes locals al 
Centre Cultural, i infantils i familiars a la Casa de Cultura Sant Francesc 
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DILLUNS, 7

16 h Xarxa Centres Cívics
Inici de les inscripcions als cursos de 
centres cívics. Fins al 25 de setembre 
De manera presencial a qualservol 
centre cívic, i on-line a través de www.
granollers.cat/centrescivics_inscripcions 

DIMECRES, 9

19.30 h Espai Gralla
Inauguració de l’exposició “100 anys 
de basquetbol a Catalunya. Del pati al 
parquet”

21.30 h Restaurant El Mirallet
Música en viu, cicle “Miramecres”, 
amb Pura Madera & Friends

DIJOUS, 10

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

DIVENDRES, 11

10 h Centre Cívic Nord
Festes del barri de l’Hostal, durant 
tot el cap de setmana i exposició de 
treballs de manualitats. Org.: AV de 
l’Hostal

11 h Plaça 11 de Setembre
Ofrena floral amb motiu de la 
Diada de Catalunya. Amb la par-
ticipació d’institucions i entitats i 
l’acompanyament de les veus d’Avui 
Cantem

DISSABTE, 12

11 h Plaça del Magraner
Festa Galega, durant tot el dia. Organit-
za: Av Lledoner

19 h Plaça de La Porxada
Presentació. La Universitat Popular 
de Granollers surt a la plaça pública 
Lectura dramatitzada dels textos Adán 
y Eva: ave o nada, Übermensch. El super-
home en la era digital

21 h Bar de Roca Umbert
Concert amb De la Carmela. Més info, 
www.lolla.cat

La Xarxa de Centres Cívics ja té a punt l’oferta de cursos i tallers 
de la nova temporada i a partir del 7 de setembre s’obre el període 
d’inscripció. Noves propostes com la microgimnàstica o el moviment 
expressiu s’ofereixen dins l’apartat de salut. Un curs per millorar la tèc-
nica vocal o un d’iniciació a l’urban sketching són algunes idees de l’àrea 
d’expressió i creativitat. Iniciar-se a la cuina o cuinar com la iaia són 
propostes de l’àrea de terra i fogons. Dins l’àrea de cultura digital, hi ha 
un curs d’introducció a les impressores 3D. I dins de l’àrea de recursos, 
tornen els de conversa en anglès. Inscripcions fins al 25 de setembre.

Noves propostes d’oci i formació per 
joves i adolescents al GRA
Ja estan obertes les inscripcions a les propostes de formació i oci que 
organitza el Servei de joventut per a joves de 14 a 35 anys, dins el pro-
grama +Recicla’t, i també pels tallers i activitats per a nois i noies de 12 
a 18 anys. Tots els cursos, tallers i activitats els trobareu a www.grajove.
cat. Les inscripcions finalitzen 10 dies abans de l’inici de cada curs.

Nou curs als Centres Cívics, amb una 
vuitantena de propostes
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DIMARTS, 15

10 h La Troca. Roca Umbert
Inici de les inscripcions als tallers de 
formació musical: gralla i percurssió 
Fins al 30 de setembre. Més informació 
www.rocaumbert.cat/latroca

DIMECRES, 16

20 h Galeria Espai BM
Inauguració de l’exposició col·lectiva 
del primer aniversari de la reobertura 
de l’Espai BM

DIJOUS, 17

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Vols saber què passava a Granollers a 
principis del segle XX? Grup de treball 
de descripció de correspondència de 
l’Ajuntament. Més informació i inscrip-
cions, tel. 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

19 h Biblioteca Roca Umbert
Presentació del club de lectura de 
novel·la, amb Maite Roldán. Inscrip-
cions a partir del 22 de setembre a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblio-
teques. Més informació a la Biblioteca 
Roca Umbert

DIVENDRES, 18

18 h Can Jonch
Inici del curs de gestió d’equips de 
voluntariat, a càrrec de formadors de la 
Creu Roja i de la Fundació Pere Tarrés

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. What We Did 
on Our Holiday (Nuestro último verano en 
Escocia, 2014). D’ Andy Hamilton i Guy 
Jenkin

DISSABTE, 19

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. Minimúsics: el cavallet, 
amb Albada Blay, pedagoga musical
Per a famílies amb nadons de 0 a 15 
mesos. Inscripció prèvia a www.grano-
llers.cat/inscripcionsbiblioteques

S’obren les inscripcions en línia a les 
activitats de les biblioteques 
Les Biblioteques de Granollers comencen al setembre la inscripció en 
línia a les seves activitats. A partir del dia 22 s’obren per als clubs de 
lectura i els grups de conversa i debat, tant de la Biblioteca Can Pedrals 
com de Roca Umbert. Pel que fa a les activitats familiars, les inscrip-
cions s’obren quinze dies abans de cada activitat. Per fer la reserva en 
línia cal adreçar-se a www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
Aquest nou curs les biblioteques amplien l’oferta d’activitats. D’una 
banda es dupliquen les sessions de l’Hora menuda, tant la franja de 0 a 
15 mesos com la de 16 a 36 mesos passen a ser mensuals a totes dues 
biblioteques. I d’altra banda s’han creat nous clubs de lectura infantils i 
juvenils. A Roca Umbert en trobareu dos d’adreçats a nens i nenes de 7 
a 11 anys (Superlectors i Els llibres voladors) i un per a nois i noies de 12 
a 16 anys (La penya dels llibres). A Can Pedrals n’hi ha un per a nens i 
nenes de 7 a 10  (Superlectors liles) i un altre per a nois i noies de d’11 a 
14 anys (Superlectors verds).

De l’1 al 13 de setembre, a la Nau de Dents de Serra de Roca Umbert, 
se celebra l’Esplay, un centre d’esbargiment adreçat al lleure infantil i 
basat en el joc educatiu. Durant els tretze dies de l’Esplay, les famílies hi 
trobaran jocs educatius, tallers, exposicions, manualitats i audiovisuals; 
tot adreçat a la participació infantil. 
L’horari d’obertura serà de les 10 del matí a les 2  del migdia i de les 
4 de la tarda a les 8 del vespre. El preu de les entrades per als nens i 
nenes de 2 a 12 anys serà de 5 euros; per als més grans de 12 anys d’1,5 
euros; i gratuït per als menors de 2 anys.

Lleure educatiu en família a Roca 
Umbert
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18 h Centre Cívic de Riells del Fai (Camí 
de Can Quintanes, 4-6. Riells del Fai) 
11a Nit dels Ratpenats, amb contes, 
taller, xerrada, sopar i passejada noc-
turna. Col·l.: Museu Ciències Naturals 
de Granollers

21 h Teatre de Ponent
Dansa-Teatre. Potser desig de no. Basat 
en poemes de Víctor Sunyol. Direcció 
de Montse Albàs  

22 h Centre Cívic Can Gili
Nit Flamenca. Organitza: AV Can Gili

DIUMENGE, 20

9 h Plaça de Jaume I el Conqueridor
IV Caminada Popular i Botifarrada 
Organitza: AV Lledoner. Més info, 
www.granollers.cat/centrescivics

11 h  Antigues escoles de Palou (Pas-
seig del Doctor Fàbregas, s/n, Palou)
Itinerari “Palou. Paisatge rural, paisat-
ge cultural”. Més informació i reserves,
tel. 93 842 68 41

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert. Mn.Lluís Romeu. Icona de la 
Música Sacra Catalana al s.XX. Amb 
l’Orfeó Vigatà. Direcció: Benet Camps 
Organita: Fundació Pro Música Sacra

19 h Teatre de Ponent
Dansa-Teatre. Potser desig de no. Basat 
en poemes de Víctor Sunyol. Direcció 
de Montse Albàs  

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. What We Did 
on Our Holiday (Nuestro último verano en 
Escocia, 2014). D’ Andy Hamilton i Guy 
Jenkin

DIMARTS, 22

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

16 h Biblioteques de Granollers
Obertura de les inscripcions als clubs 
de lectura i grups de conversa de les 
biblioteques. Inscripcions en línia a 
www.granollers.cat/inscipcionsbibliote-
ques

16 h Biblioteca Roca Umbert
Obertura de les preinscripcions als 
cursos de formació digital de la Biblio-
teca Roca Umbert. Inscripcions a la 
biblioteca o en línia a 
www.granollers.cat/inscipcionsbibliote-
ques, o www.granollers.cat/formaciotic

DIMECRES, 23

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. Noninó, amb Anna 
Farrés, mestra de música. Per a 
famílies amb nadons de 0 a 15 mesos 
Inscripció prèvia a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia
Presentació de les lectures a càrrec 
de Montserrat Lorente, professora de 
literatura. Inscripció a partir del 22 de 
setembre a  www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

DIJOUS, 24

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

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Mecanis-
mes del ser” d’Enric Maurí. Curadora: 
Teresa Blanch Malet

21 h Bar de Roca Umbert
Jam session. Més info, www.lolla.cat

DIVENDRES, 25

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time. Around The World. Hora 
menuda en anglès. Per a infants d’1 a 4 
anys. Inscripció prèvia a 
www.granollers.cat/inscripcionsbibliote-
ques. Dinamitza i col·l.: Kids and Us

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller familiar. “Emporta’t els teus ge-
gants”. Amb motiu de la Diada de Sants 
Metges. Per a infants a partir de 4 anys

18 h Biblioteca Roca Umbert
Presentació del club de lectura “Els 
llibres voladors”, per a nens i nenes de 
7 a 11 anys. Inscripció a partir del 22 de 
setembre a www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Mindfulness a la vida quoti-
diana”. A càrrec de Javi Lucas

19 h Centre Cultural
Cinefòrum “Elles dirigeixen”. Le fils de 
l’autre (El hijo del otro, 2012),  de Lorrai-
ne Levy. A càrrec de Rosa M. Palencia, 
doctora en comunicació audiovisual 
Org.: CIRD. Col·l.: Cineclub de l’AC i 
Taula IG. (El film es repetirà a les 22 h)

21 h Terrassa del bar de Roca Umbert 
Concert amb els Vinardells, Separar el 
gra de la gralla

DISSABTE, 26

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. Minimúsics: Ara camino, 
amb Albada Blay, pedagoga musical 
Per a famílies amb infants de 16 a 36 
mesos. Inscripció prèvia a www.grano-
llers.cat/inscripcionsbiblioteques

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Diada de Sants Metges. Cercavila amb 
els gegants, contes  i berenar. Org.: 
Amics dels Gegants i Capgrossos de 
Granollers

17.30 h, 18.15 h, i 19 h Museu de Cièn-
cies Naturals
Pel setembre anem al planetari!
“Eclipsi”. Sessions familiars 
d’astronomia. Reserva prèvia, 
tel 93 870 96 51
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18 h Plaça de La Porxada
Ballada al carrer amb Passaltpas, 
danses d’arreu del món

21 h Bar de Roca Umbert
Concert amb La Folie

21 h Teatre Auditori de Granollers
Gala de presentació de la Temporada 
2015-2016 d’Escena Gran, conduïda per 
Quim Masferrer

DIUMENGE, 27

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Le fils de 
l’autre (El hijo del otro, 2012). De Lorrai-
ne Levy

DILLUNS, 28

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. Presentació de les 
lectures del curs, amb Francesc Viñas, 
professor de literatura. Inscripcions a 
partir del 22 de setembre a www.grano-
llers.cat/inscripcionsbiblioteques. Més 
informació a la Biblioteca Can Pedrals

DIMARTS, 29

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica “La cultura 
del segle XXI. Slavoj Zizek”. Dinamitzat 
per Mariano Fernández i Joan Carles 
Gómez, prof. de filosofia. Inscripcions a 
partir del 22 de setembre a www.grano-
llers.cat/inscripcionsbiblioteques

20 h Centre Cultural
Dimarts Singular. Stromboli, terra di 
Dio (1950), de Roberto Rossellini
Organitza: Cineclub de l’AC

DIMECRES, 30

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. Animalons: voleu anar 
a concert?, amb Anna Farrés, mestra 
de música. Per a famílies amb infants 
de 16 a 36 mesos. Inscripció prèvia a  
www.granollers.cat/inscripcionsbibliote-
ques

EXPOSICIONS

ESPAI GRALLA
“100 anys de basquetbol a 
Catalunya. Del pati al parquet”
Del 9/9 al 10/10

GALERIA ESPAI BM
Exposició col·lectiva del primer 
aniversari de la reobertura
Del 16/9 al 17/10

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mecanismes del ser” Enric Maurí
Del 24/9 al 15/11

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Rafael Patxot, mecenes, 
científic..., l’home”

Del 4/9 a l’11/10

CONTINUEN...

MUSEU DE GRANOLLERS
“Fracassart de la no-mort de 
l’art”
Carles Hac Mor, Vicenç Viaplana i 
Ester Xargai. 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”
Exposició permanent 

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

ESPAIS AMB HISTÒRIA

L’ADOBERIA
Centre d’interpretació històrica del 
Granollers medieval
Un viatge per les adoberies 
històriques de Catalunya
Visita gratuïta. Horari:
Dissabte, de 17.30 a 20.30 h
Diumenge, de 12 a 14 h

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

 · ARXIU COMARCAL
Fins al 30 de setembre: 
De dillluns a divendres, de 8 a 15 h
A partir de l’1 d’octubre:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 
i de 15.30 a 18 h (dv. fins a les 17 h)

 · ARXIU MUNICIPAL
Fins al 10 de setembre: 
De dilluns a divendres, d’11 h a 14.30 h
Horari d’hivern:
De dilluns a divendres, d’11 a 14.30 h
i dimecres, de 16 a 18.30 h

 · BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS
A partir del 14 de setembre:
BIBLIOTECA CAN PEDRALS
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 14 h
De dilluns a divendres, de 15.30 h a 20 h
BIBLIOTECA ROCA UMBERT
De dilluns a divendres, de 15 a 20 h 
Dimecres i divendres, de 10 h a 14 h 
Dissabte, de 15.30 h a 20 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

 · 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

 · BAR DEL GRA
A partir de l’1 d’octubre
De dilluns a dijous, de 7 h a 21 h
Dv. de 7 h a 23 h i ds. de 17 h a 23 h

 · L’ADOBERIA 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ 
D’abril a octubre:
Ds. de 18 a 21 h, i dg. de 12 a 14 h
De novembre a març:
Ds. de 17.30 a 20.30 h, i dg. de 12 a 14 h

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

 · MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
De dimarts a dissabte i festius, de 16 a 19 h
Diumenge, d’11 a 14 h 

 · ROCA UMBERT. FÀBRICA DE LES ARTS
BAR DE ROCA UMBERT
De dilluns a dijous, de 8 h a 23 h
Dv. de 8 h a 02 h i ds. de 9 h a 24 h

ESPAI D’ARTS
Tancat fins a l’octubre. Horari d’hivern:
De dimecres a dissabte, de 17.30 a 20 h

LA TROCA 
Dimarts, dijous i divendres, de 17 a 21 h

LA TÈRMICA
Ds. de 18 a 20 h i dg. d’11 a 13 h

 · SALA CIUTAT 
CENTRE CULTURAL DE GRANOLLERS
A partir del 2 d’octubre:
Divendres i dissabte, de 18 a 20 h
Diumenge, de 12 a 14 h   

 · XARXA DE CENTRES CÍVICS
De dilluns a dijous, de 16 h a 21 h
Divendres de 17 a 21 h

EQUIPAMENTS CULTURALS
HORARI D’HIVERN
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Si es guanya tres vegades seguides amb majo-
ria, cal canviar gaire cosa?
Sempre. La ciutat està permanentment en canvi. El 
que s’ha de fer és adequar el programa de govern 
i l’acció a les circumstàncies que es viuen en cada 
moment. Hi ha molta diferència entre la ciutat 
que ens va tocar gestionar el primer mandat el 
2007, en ple creixement econòmic, de la que ens 
toca gestionar ara. El que cal és preparar-nos per a 
un possible salt endavant, que es pot començar a 
fer visible però que encara està lluny. Estic con-
vençut que sorgiran noves oportunitats. Granollers 
ha d’estar al capdavant de les ciutats que miren de 
tirar endavant el país.

Seguirà havent-hi plans de xoc contra la crisi?
Mentre faci falta. Recordem que encara hi ha a 
Granollers més de 5.000 aturats, dels quals la 
meitat ja no cobren subsidi. Per tant hi ha situa-
cions molt complexes, de gent que ho passa molt 
malament. Mentre aquesta circumstància continuï 
caldrà accentuar també les polítiques socials.

Quin balanç fa dels plans de xoc que s’han exe-
cutat fins ara?
Crec que no només el govern, sinó tots els grups 
municipals del consistori i els components del 
Consell Econòmic i Social i molts ciutadans, 
els valoren positivament. Ha estat un programa 

 
Josep Mayoral encara el seu tercer 
mandat consecutiu avalat per la confiança 
de més de 10.000 votants i, alhora, 
amb la responsabilitat que aquest fet 
implica. Envoltat d’un equip de govern 
que combina experiència amb diverses 
cares noves manté com a prioritat la 
lluita contra la crisi i generar ocupació. 
I, alhora, vol assentar les bases perquè 
la ciutat aprofiti les noves oportunitats 
que sorgiran. Captar inversions i 
esdeveniments, redefinir espais urbans, 
apostar per la formació professional... i 
fer-ho des d’una òptica global treballant 
en xarxa i amb la complicitat de la gent, 
per fer de Granollers una ciutat de futur.

d’ampli espectre perquè preveia la creació de llocs 
de treball, han generat un seguit d’oportunitats 
per a gent que feia molt temps que no treballava, 
polítiques socials complementàries a les que ja 
feia l’Ajuntament, accions vinculades a la promo-
ció econòmica acompanyant el món de l’empresa 
i també a la formació, especialment per a aquells 
joves que podien quedar al marge del sistema 
educatiu. 

Quines altres mesures es tiraran endavant per 
ajudar a generar llocs de treball? 
La única manera de generar llocs de treball esta-
bles és que hi hagi una activitat empresarial més 
gran. Des d’aquest punt de vista nosaltres parlem 
d’un urbanisme que ajudi a captar inversions. Gra-
nollers en aquests moments deu tenir uns 25.000 
llocs de treball. Estem molt lluny dels 29.000-
30.000 que teníem abans de la crisi. Per tant, 
apostem per un urbanisme capaç de captar inver-
sions però alhora també que ens permeti fer una 
ciutat atractiva per atraure esdeveniments. Que la 
ciutat tingui un paper rellevant en matèria de co-
merç, d’activitat i de serveis em sembla essencial. 
I, alhora, hem de ser molt actius en el treball en 
xarxa, per això treballem en estratègies en grups 
com el de la B-30 o la C-17, per compartir projec-
tes i millorar infraestructures del nostre entorn i 
captar inversions de manera col·lectiva.

Josep Mayoral
Alcalde de Granollers

ENTREVISTA A

“Granollers 
ha d’estar al 

capdavant de 
les ciutats que 
miren de tirar 

endavant el 
país”
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El desenvolupament del pla Director urbanístic 
del Circuit serà clau. Després de l’aprovació 
definitiva, quines passes se seguiran?
El Pla Director del Circuit, el que fa per primera 
vegada després de molt temps de demanar-ho, és 
repensar les 600 hectàrees que hi ha a l’entorn del 
Circuit. És una gran oportunitat per captar inver-
sions i de fer aliances amb el sector públic i privat, 
per tal de posar aquest espai a disposició del món 
de la indústria. Apostem per captar empreses de 
l’àmbit del món del motor i també coneixement 
i activitats. Des d’aquest punt de vista preveiem la 
instal·lació d’un kàrting de primeríssim nivell. I 
això ho farem conjuntament els tres ajuntaments 
(Montmeló Parets del Vallès i Granollers), la 
Generalitat de Catalunya i amb la participació del 
Consorci del Circuit.

Es continuarà treballant perquè Granollers 
aculli grans esdeveniments. 
Hem de pensar i tenir molta cura dels grans es-
deveniments que formen part de la nostra agenda 
quotidiana: Mitja Marató, Granollers Cup, el gran 
premi d’automobilisme i el de motos i, alhora, 
ser capaços de captar petits esdeveniments que 
potser no tenen tanta repercussió mediàtica però 
que tenen un importantíssim efecte a la ciutat. 
Tots ells són essencials perquè Granollers mantin-
gui aquesta polaritat de ciutat molt vinculada al 
turisme esportiu. 

S’ha fet un esforç per fer la ciutat més acces-
sible. Ara es planteja afavorir l’accessibilitat al 
carrer de Carles Riba que té molt pendent.
Volem que la ciutat sigui amable i sigui fàcil 
moure’s a peu i per això hi ha diverses accions 
previstes. La primera és seguir incrementant l’illa 
de vianants. Estem avui en 45.000 m2 i l’objectiu 
és arribar a 60.000 m2, per exemple, amb actua-
cions al carrer de Barcelona, Ricomà, Corró, i tam-
bé estudiarem fer més amable l’entorn del Mercat 
de Sant Carles, perquè sigui una plaça. 
La segona acció és millorar alguns espais estratè-
gics des del punt de vista de la mobilitat a peu i 
en cotxe. La gran operació d’aquest mandat és la 
nova urbanització del carrer de Girona, entre el 
carrer de Francesc Ribas i Can Mònic, però alhora 
també ampliarem voreres on hi ha una densitat 

de vianants molt important com al carrer d’Agustí 
Vinyamata o de Josep Carner i, a la vegada, a la 
part alta de la Font Verda on hi ha diversos equipa-
ments que presenten dificultats a l’hora d’accedir-
hi. Ja hem començat a estudiar l’opció d’habilitar-
hi una escala mecànica. També ens posarem a 
treballar en la revisió de l’actual Pla de mobilitat.

per què es treballarà en una ponència de tran-
sició energètica i canvi climàtic? 
Perquè tot el que fa referència a com consumim 
l’energia, cada vegada més cara i escassa espe-
cialment la provinent de combustibles fòssils, és 
un tema clau. En aquest sentit estem treballant en 
un projecte molt i molt important, l’Ecocongost. 
Bàsicament es tracta d’aprofitar l’energia que 
generen de més algunes indústries de la ciutat i 
veure com es pot intercanviar. Estem en la fase 
d’analitzar de quin tipus és l’energia que sobra i 
quina és la que necessiten les empreses. Ens agrada 
l’exemple d’un parc industrial danès. 

A finals del darrer mandat es va arribar a 
acords en temes sanitaris importants.
Un primer acord va ser la concreció del pla d’usos 
de l’edifici de Policlínica i l’execució del projecte 
d’aquest edifici. Aquesta és una molt bona notí-
cia. La Generalitat ja ha adjudicat la redacció del 
projecte i ara hem de veure que es vagi desenvo-
lupant el calendari. És un tema que, ben probable-
ment, quedarà resolt en aquest mandat. I l’altra és 
l’ampliació dels serveis adreçats a malalties men-
tals amb més llits per a subaguts a l’Hospital de 
Granollers. Són dos temes importants que amplien 
l’oferta sanitària de la nostra ciutat. 

En quin punt està la reforma de la plaça Barangé? 
L’estudi de l’arquitecte José González Baschwitz, 
que va guanyar el concurs per redactar el projecte 
de reforma, està treballant amb els volums i el 
sostre que pot aparèixer i amb el que es pot fer. 

L’estació de mercaderies desapareixerà.
L’estació de mercaderies ha de desaparèixer per un 
motiu obvi: necessiten d’un ample de via euro-
peu que la nostra ciutat no té. Ara cal concretar 
l’indret on aniria i el calendari. Aquests 50.000 
m2 quedaran lliures de l’ús ferroviari i seran un 

L’Ajuntament 
està estudiant 

un projecte per 
intercanviar 

l’energia sobrant 
que generen les 

indústries 

“El Pla Director Urbanístic del Circuit 
és una gran oportunitat per captar inversions”
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punt important a l’hora de definir factors i valors 
estratègics de la ciutat. La zona de la Bóbila ja està 
definida com a espai residencial i, alhora, proba-
blement es podria destinar també al sector terciari 
però, en tot cas, és una reflexió que cal posar so-
bre la taula. Cal veure aquest entorn d’una manera 
global, que és la feina que hem de fer.

El nou centre d’Fp a la Bóbila anirà relacionat 
amb el desenvolupament d’aquest sector.
No necessàriament. El nou centre d’FP a la Bóbila, 
que seria el tercer de la ciutat, forma part d’un 
dels nostres objectius de mandat. Permetria am-
pliar l’oferta de famílies de l’FP, perquè hi ha joves 
a Granollers que no troben a la ciutat el que volen 
estudiar. Granollers capta molta gent de fora pel 
que fa a l’FP però hauríem d’augmentar aquelles 
especialitats que tenen llocs de treball a Granollers. 
A més caldria oferir formació dual a tots els cen-
tres en col·laboració amb les empreses.

Camp municipal de futbol a palou.
Tenim el projecte ja definit i ara cal buscar els 
recursos per fer-lo durant aquest mandat. 

Roca umbert.
Roca Umbert ha de fer de pal de paller de la polí-
tica cultural de la ciutat. Estem en fase de consoli-
dació d’aquest projecte, d’obertura cap a Europa i 
que es vagin assentant totes les activitats que ja hi 
ha, incrementant-t’hi el nombre de residents, des 
d’artistes plàstics fins a empreses audiovisuals.

per què es crearà una oficina per ajudar les 
comunitats de veïns?
L’experiència de la feina feta en diversos barris, 
ens diu que cal treballar en programes de bon veï-
natge que ajudin les persones que tenen responsa-
bilitat en una comunitat a gestionar el seu entorn 
més directe. Per això la creació d’una oficina 
específica per treballar la convivència a les escales. 

Aquest mandat serà el del salt endavant en 
govern obert?
Volem un ajuntament amb parets i sostre de vidre, 
on tothom sàpiga què hi està passant i que la gent 
ens pugui ajudar i contribuir a governar la ciutat. 
Volem una participació real i també informal de la 
ciutadania. 

Josep Mayoral és una persona pròxima a 
la gent i apassionada per la seva ciutat.
Alcalde des de febrer de 2004 diu que té 

la mateixa il·lusió que el primer dia 
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Què ens juguem el 27-S?

El 27-S no triem regidors, però tindrem 
l’oportunitat d’escollir entre continuar 
amb els ajuntaments actuals, en gran me-
sura incapaços, amb independència de la 
majoria que governi, d’afrontar els greus 
problemes de les persones que hi vivim o 
posar les bases per a uns nous ajuntaments.
Avui els ajuntaments estan sotmesos a les 
lleis espanyoles, que han anat configu-
rant un marc institucional coherent amb 
el capitalisme neoliberal, que no poden 
desbordar en les seves polítiques quoti-
dianes. Es troben molt limitats en les seves 
competències com a resultat d’un procés 
de progressiva recentralització. La Reforma 
de l’Administració Local (LRSAL) del 2013 
situa el dèficit zero com a objectiu central 
i ineludible de la política local, buidant de 
competències els ens locals, impedint, per 
exemple, que puguin contractar nou per-
sonal, el que dificulta la remunicipalització 
de serveis privatitzats.
Els ajuntaments són víctimes i reproduc-
tors de les polítiques d’austeritat que els 
poders financers i les estructures polítiques 
han imposat a la UE. Tot i que la voluntat 
política dels governs municipals pot con-
trarestar en certa mesura aquesta tendèn-
cia, els municipis estan molt limitats per 
enfrontar la situació d’emergència social 
que ha provocat la crisi del capitalisme.
El 27-S tenim l’opció de dissenyar des 
de zero els ajuntaments que volem. 
Podem triar convertir els municipis en 
l’instrument bàsic del poder popular 
desenvolupat des de baix cap amunt, ja 
que és en l’àmbit local i de barri on es 
poden organitzar les persones per parti-
cipar i exercir el poder. Podem decidir fer 
dels ajuntaments la peça fonamental de la 
república catalana, instruments eficaços 
per afrontar la crisi des dels interessos de 
la majoria social.
Per fer-ho possible el 27-S necessitem 
dues majories: en primer lloc, una 
majoria per la independència, sense 
independència no hi ha cap possibilitat 
de ruptura democràtica; en segon lloc, 
una majoria per un procés constituent 
democràtic, d’àmplia participació popu-
lar, que posi les bases per a un canvi de 
model econòmic i social.

crida-cup@ajuntament.granollers.cat

El nostre grup municipal porta ja quasi 
dos mesos a l’ajuntament i us hem de dir 
que ESTEM A PLE RENDIMENT, fent 
feina, visitant els barris i mirant les coses 
que poden millorar-se, perquè hi ha 
moltes coses per fer. 
Estem preparant UNA BONA LLISTA DE 
PROPOSTES, perquè es puguin tenir en 
compte per als propers PRESSUPOSTOS 
DE 2016, pel setembre.
Seguirem amb el nostre full de ruta i 
lema, TREBALLAR, FER I CRÉIXER 
GRANOLLERS.
Estem a la vostra disposició per si ens vo-
leu fer arribar alguna proposta d’alguna 
mancança o problema als vostres barris. 
Ens les podeu fer arribar, tant a les xarxes 
socials, correu electrònic, com al whats-
app. 
Qualsevol proposta, projecte, idea que 
tingueu en ment per millorar els vostres 
barris és important. Volem ser la vostra 
veu a l’ajuntament. 
HEM GAUDIT D’UNA FORMIDABLE 
FESTA MAJOR, CADA ANY ENS SUPE-
REM.
L’èxit de la nostra Festa Major recau en 
l’esperit de petits i grans de gaudir amb 
alegria i entusiasme tots els dies que dura 
la festa, que a molts se’ns fan curts.
Es nota any rere any, l’originalitat, les ga-
nes de fer poble, la gran participació, el 
seguir les tradicions i la cultura popular i 
les ganes de festa de la nostra gent. 
Com la Festa Major de Granollers, no hi 
ha res igual al món! És única i irrepeti-
ble! Cal viure-la i sentir-la per saber el 
què és!
VOLEM FELICITAR TOTS ELS CIUTA-
DANS I LES ENTITATS QUE HAN FET 
POSSIBLE AQUESTA INCREÏBLE FESTA 
MAJOR. 
#SentimFMGranollers2015. #Sentim-
Granollers
#SentimosFMGranollers2015. #Senti-
mosGranollers

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

C’s
prou!A ple rendiment

PP

“Secessió”, “ruptura”, “divisió”, “Espanya 
ens roba”… PROU!
Són ja molts els anys que portem escoltant 
el mateix, de comprovar com manipulen 
a través dels seus mitjans de comunicació, 
de com cedeixen espais públics i insti-
tucionals amb finalitat propagandística i 
d’adoctrinament. Llancen una cortina de 
fum per amagar els seus miserables casos 
de corrupció (quinze seus embargades 
incloent la de Granollers), alimentar egos i 
aferrar-se al poder costi el que costi. Fins i 
tot augmenten el seu pressupost en “políti-
ca internacional” (19,7 milions el 2015) a 
la vegada que retallen en sanitat o educació.
Són molts els anys malbaratant capital, 
temps i recursos públics. Mentre fan ofertes 
a les assemblees secessionistes, especulen 
amb hipotecar el nostre futur i pugnen per 
ser “l’heroi llibertador de la pàtria”, a C’s 
treballem per resoldre els problemes reals 
de tots els catalans.
JUNTOS somos más fuertes. Lucharemos 
por actualizar el sistema de financiación, 
por una ley electoral proporcionada (que 
cada voto tenga el mismo valor), por un 
empleo más digno, por mejores infraes-
tructuras, por un mayor apoyo a empren-
dedores… por una Cataluña más justa y 
unida. Dejen de asustar a las empresas, de 
crear inestabilidad y ahuyentar inversiones.
En Ciudadanos trabajaremos para tender 
puentes entre los propios catalanes y de és-
tos con el resto de España. Acabaremos con 
el enfrentamiento entre amigos, familiares, 
compañeros… ya está bien de obligar a po-
sicionarnos, de crear bandos, de arrastrar-
nos hacia un callejón sin salida.
¡VENCEREMOS! Nos merecemos un 
gobierno competente y limpio que no 
convierta a Cataluña “en una nueva Grecia”. 
Que traiga prosperidad y no incertidumbre, 
que no levante fronteras. Nuestra Genera-
litat necesita líderes honrados y valientes 
como Inés Arrimadas, que vuelvan a ilu-
sionar a los ciudadanos y que lo cambien 
todo… sin romper nada.
Creemos firmemente en una Cataluña y 
España diversas pero unidas, avanzando 
juntas hacia un proyecto común que es la 
Europa de naciones. 
La solución no es cambiar de pasaporte, 
sino de gobierno.

Grup Municipal Ciutadans Granollers
ciutadans@ajuntament.granollers.cat
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Les catalanes i els catalans ens enfrontem a dos 
grans reptes: la superació de la gravíssima crisi 
econòmica i social, per una banda i la relació de 
Catalunya amb Espanya, per l’altra.  
Les conseqüències de la primera segueixen sent 
terribles per a milers de persones: drets que 
havíem considerat inamovibles reculen sense 
retorn o desapareixen.  
Per altra banda, les relacions de Catalunya amb 
Espanya han esclatat provocant l’altra crisi.
L’absència de respostes per part d’ambdós  
governs ha estat clamorosa. Augment impa-
rable de les desigualtats econòmiques i socials. 
L’escletxa entre les persones més riques i la resta 
creix.
Les classes treballadores i mitjanes cada cop més 
empobrides per l’atur, per una devaluació dels 
salaris que han caigut a nivells de fa 10 anys i 
també dels serveis públics essencials: sanitat, 
educació, pensions i serveis socials que no fan 
més que accentuar la fractura social.
Un 21,9% de la població de Catalunya es troba 
avui en el llindar de la pobresa o la pobresa en 
termes reals. En aquest sentit cada any que passa 
estem més lluny d’Europa, austeritat mal entesa 
que ha passat per la desconstrucció per part dels 
dos governs de dretes –aquí amb la complicitat 
inexplicable d’ERC–, dels serveis públics i de les 
polítiques socials.
Tampoc la relació de Catalunya amb Espanya 
s’ha abordat de forma seriosa, eficaç i amb el 
màxim de consens desitjable. Uns prometen 
una independència que avui ni els vells Estats 
no poden exhibir, la major part de les decisions 
s’adopten fora d’ells –a Europa encara més–. I 
si del que parlen és de la separació d’Espanya, 
saben que qualsevol procés de secessió és llarg 
i ple de problemes i incerteses. Altres, des el 
seu immobilisme impossibiliten solucions 
raonables. 
Els socialistes hem de reconèixer que també 
hem de canviar generant respostes concretes. 
La nostra opció és la de dotar-nos d’una nova 
Constitució que ha de consagrar una Espanya 
federal on la realitat nacional de Catalunya ha 
de quedar plenament reconeguda i respectada, 
i que haurà de ser votada lliurement.
El 27-S alguns només voldran parlar d’indepen-
dència per tapar les retallades i no parlar de 
Pujol i la corrupció, altres com el PSC també 
parlarem del treball digne, de la intervenció 
des de la política en l’economia per modificar 
les injustícies i els seus desequilibris, per posar-
la al servei de les persones i no a l’inrevés. Pel 
manteniment de l’estat del benestar com a 
eina eficaç pel dret a la dignitat i les oportuni-
tats a què tenim dret totes les persones.
I sense oblidar que el govern d’Artur Mas ha 
pactat dos anys amb el PP i tres amb ERC, cinc 
en total, de regressió dels drets socials que ja 
ni tan sols dissimulen. 

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

Això és un no parar! Tot just fa dos 
mesos de les passades eleccions muni-
cipals del 24 de maig i ja estem prepa-
rant la propera cita amb les urnes: el 
27 de setembre. Una cita inèdita, que 
no constitueix unes eleccions com les 
habituals. El 27-S serà un plebiscit 
sobre la independència de Catalunya.
Ha calgut arribar fins aquí per culpa 
de la intransigència de l’Estat espan-
yol, incapaç d’acceptar –i ni tan sols 
de negociar – un referèndum amb 
tots els ets i uts sobre el futur polític 
del país. En lloc d’això, impugnacions, 
tribunals, fiscalies, querelles i perse-
cució jurídica com a resposta. Trobar 
totes les portes tancades ha portat el 
president Mas a demanar que el 27-S 
es convertís en aquest referèndum que 
se’ns ha impedit de fer.
I les forces polítiques independen-
tistes convertiran aquestes eleccions 
en el referèndum definitiu. Ha costat 
molt –perquè les coses no són fàcils i 
tenim un país divers i complex– però 
finalment hi haurà una gran llista 
unitària, formada per Convergència, 
Esquerra i la societat civil favorable 
a la independència de Catalunya. I 
cal sumar-li la CUP, que concorrerà en 
solitari però amb un programa inde-
pendentista. 
Els propers mesos posarem (més) 
arguments sobre la taula. Tot això no 
es fa per gust, la independència ha 
de servir per tenir un país on viure 
millor, socialment més just. Per tenir 
millor educació, sanitat, infraestruc-
tures i poder garantir la pervivència de 
la nostra llengua i cultures. En temps 
de canvis on es proclama repetidament 
“Sí que es pot”, des de Catalunya hem 
de tenir clar que sí que es pot, però 
només amb un Estat propi que ens 
permeti prendre les nostres pròpies 
decisions i gestionar els nostres re-
cursos.

Àlex Sastre Prieto
Portaveu de Convergència

Fa cinc anys, un calorós 10 de juliol de 
2010, un milió i mig de persones ens 
vàrem concentrar a Barcelona en contra de 
la retallada de l’Estatut. Dos anys després, 
el 2012, vàrem tornar a omplir de gom a 
gom els carrers de Barcelona sota el lema 
“Catalunya, Nou Estat d’Europa”. El 2013 
vàrem enllaçar el país de punta a punta 
amb la nostra Via Catalana, demostrant al 
món que com a poble podem assolir qual-
sevol repte que ens proposem. La V baixa 
del 2014 ens va tornar a mostrar al món, 
i el 9 de novembre vam desafiar un estat 
demofòbic votant sobre la independència 
del nostre país. Aquests darrers anys hem 
avançat molt com a poble, moltíssim. 
Però encara no hem acabat. Ens falta el 
més important, i cada vegada som més a 
prop de la data més decisiva per al futur de 
Catalunya.
El proper 27 de setembre decidirem si vo-
lem seguir essent una autonomia retallada i 
escanyada en un Estat cada cop més centra-
lista o bé si volem construir un nou país. 
Un país petit, sí, però que entre tots segur 
que farem molt gran. Passat o futur, això és 
el decidim el proper 27 de setembre.
Hem arribat massa lluny per deixar-ho 
córrer ara. Tenim la necessitat real de 
sortir-nos-en. La independència no és un 
fi en sí mateix, sinó que és un mitjà. Volem 
disposar de les nostres pròpies estructures 
d’Estat per posar-les a disposició de tots els 
ciutadans i ciutadanes. Si volem ser lliures 
nacionalment és perquè també ho volem 
ser a nivell social. 
Històricament, a Catalunya, els avenços en 
drets nacionals sempre han anat lligats als 
avenços en drets socials, són indestriables 
l’un de l’altre. Volem ser lliures per tenir 
més i millors serveis i per garantir els nos-
tres drets bàsics. En definitiva, per prendre 
les nostres pròpies decisions. L’única 
opció de canvi real que tenim és construir 
un país des de zero, replantejant-ho tot i 
construint-ho tot de nou. I crec que tenim 
el deure d’aconseguir-ho per tots els que 
ens han precedit, però sobretot pels que 
vindran. Tenim l’oportunitat de deixar-los 
un país molt millor que el que hem trobat. 
I això depèn de tots i totes, depèn de tu, i 
no ens podem permetre fallar.

Pep Mur i Planas
Portaveu Grup Municipal ERC- Acció Granollers

PSC
Eleccions: dos grans reptes

CiU
propera parada: 27-S!

ERC-AG
27-S, l’inici del nou país
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Inscriu-te als cursos de la Xarxa de Centres Cívics!

Del 7 al 25 de setembre de 2015
Per internet: www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions
o bé personalment en qualsevol dels centres cívics de Granollers

Més informació:
www.granollers.cat/centrescivics

OCTUBRE 15
FEBRER 16

Ja ens pots seguir a
Facebook

@centrescivicsgranollers


