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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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Leonor González i Marta Rodríguez
> Mare i filla, lluiten per la 

integració de les persones 
amb discapacitat

> La Leonor i altres mares 
de fills amb diversitat 
funcional, funden l’any 
1994 l’associació Apindep, 
amb seu a Santa Eulàlia 
de Ronçana

> La Marta va llicenciar-se 
l’any 2011 en Traducció i 
Interpretació a la UAB 

> L’assistent personal, 
previst dins la llei de 
dependència, li permet 

 fer una vida normal 

TELèfoNS D’INTERèS

ABS GRANOLLERS OEST –  938 468 328
CANOVELLES

ABS GRANOLLERS CENTRE 93 860 05 10 

ABS GRANOLLERS NORD –  93 861 80 30
LES FRANQUESES

ABS GRANOLLERS SUD 93 879 16 25
SANT MIQUEL

HOSPITAL 93 842 50 00

AMBULÀNCIES – URGÈNCIES 112

ATENCIó A LES DONES EN 900 900 120
SITUACIó DE VIOLENCIA 

BOMBERS 112

MOSSOS D’ESQUADRA 112 / 93 860 85 00

POLICIA LOCAL 93 842 66 92 

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

ESTABANELL I PAHISA 900 154 444
(AVARIES)

FECSA-ENDESA (AVARIES) 800 760 706

GAS NATURAL (AVARIES) 900 750 750

REPSOL – BUTANO (AVARIES) 901 12 12 12

SOREA (AVARIES) 900 304 070 

TANATORI 93 861 82 30

TAXIS 93 870 30 28

TELEFÒNICA (AVARIES) 1002

Ajuntament de  010
Granollers. OFICINA  93 842 66 10
D’ATENCIó AL CIUTADÀ (OAC)
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Més
informació
www.granollers.cat

Xarxes socials

/granollers

www.granollers.cat/apps

App per a 
mòbil:

> A la web municipal 
també trobareu tots 
els butlletins editats 
per poder-los 
consultar en PDF 

Portada: Vestíbul del Museu de Ciències Naturals la Tela. 
fotografia: Pere Cornellas

ESPAIS AMB HISTÒRIA

Coneix dos espais museïtzats, singulars, 
que ens submergeixen en la història 
medieval i el passat industrial

Visita l’Adoberia i la 
Tèrmica de Roca Umbert
Cada cap de setmana

www.granollers.cat

Visites gratuïtes

L’ADOBERIA. Plaça de l’Església, 7. 
Dissabtes, de 17.30 a 20.30 h i diumenges, de 12 a 14 h

LA TÈRMICA. C. Prat de la Riba, 77. 
Dissabtes, de 18 a 20 h i diumenges d’11 a 13 h
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FIRA DEL DISC
Divendres 8 i dissabte 9 de gener
Tot el dia. Plaça de la Corona

COL·LECTIU D’ARTESANS 
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 9 i 16 de gener
Tot el dia. Plaça de les Olles

ASSOCIACIó DE PRODUCTORS 
PER LA QUALITAT DEL VO
“Acostem el camp”
Dissabte 9 de gener
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA D’ARTESANS
Dissabte 15 i 29 de gener
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 16 de gener
De 8 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

ASSOCIACIó D’ARTESANS
ELABORADORS DE CATALUNYA
Dissabte 30 de gener 
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 30 de gener
Tot el dia. Plaça de la Porxada

Aquest mes de gener es 
compleixen 30 anys des 
que es va inaugurar el 
Centre Cívic de Palou, 
concretament l’11 de 
gener de 1986, coin-
cidint amb la festivitat 
de Sant Julià. El lloc 
triat per fer el centre, 
que amb aquests anys 
ha esdevingut un punt 
central de participació 
veïnal, va ser l’antic 
Ajuntament de Palou. 
Durant l’any 1986 es 
va estrenar un altre 
centre cívic, el del barri 
de Can Bassa, el mes 
de setembre.

30

A DALT, L’ANTIC AJUNTAMENT DE PALoU ABANS DE LA REhABILITACIÓ DE 
L’EDIfICI qUE ES VA CoNVERTIR EN CENTRE CÍVIC. foTo: JoSEP NoGUéS. 

A SoTA, DESPRéS DE LA REhABILITACIÓ (1986). AUToR I foNS: 
PERE CoRNELLAS/ARXIU MUNICIPAL DE GRANoLLERS

XYZ - STARS
CONSTELLATIONS: A MATTER OF PERSPECTIVE

Ja podeu triar les més de trenta activitats i 
cursos que es programen, de febrer a juny a 
la Xarxa de Centres Cívics. Les inscripcions 
es fan del 18 de gener al 5 de febrer, de forma 
presencial a qualsevol centre cívic, o en línia a:
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions

FEBRER
JUNY
2015

FEBRER
JUNY
2016

Anem al planetari!
Dies i estacions

Dissabte 23 i 30 de gener
Sessions de tarda a les 17. 30 h, 18.15 h i 19 h

Més info i reserves, tel. 93 870 96 51
Museu de Ciències Naturals
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REPORTATGE

El pressupost prioritza polítiques socials i 
posa les bases per a la reactivació econòmica

El pressupost municipal de 2016, que 

es va aprovar abans d’acabar l’any, 

creix un 2,6 % respecte el 2015, fins a 

arribar gairebé als 77 milions d’euros. 

Tot i que es comencen a percebre 

alguns símptomes de recuperació 

econòmica, el pressupost de 2016 

continua reservant 1,5 milions d’euros 

per a un nou Pla de xoc contra la 

crisi, i incrementa un 6 % la despesa 

en programes socials. Cal seguir 

acompanyant les persones en situació 

més vulnerable.

El pressupost municipal de 2016 de 
l’Ajuntament, del Museu de Granollers, de l’EPE 
Granollers Mercat i les societats mercantils 
Granollers Escena, SL, Granollers Audiovisual 
SL i Granollers Promocions SA, es va aprovar 
inicialment dimarts dia 22 de desembre amb els 
votos favorables del PSC i Ciutadans, les abs-
tencions d’ERC-AG i el PP i els vots contraris de 
Convergència i Demòcrates de Catalunya i Crida 
per Granollers-CUP.
El pressupost total és de 76.952.562,09 MEUR, 
un 2,6 % superior al de 2015, i compta amb unes 
inversions de 6.376.129,36 €. Els comptes per a 
2016 segueixen prioritzant les polítiques socials, 
que tenen un increment en aquest capítol del 6 
%, en comparació a l’any 2015.
Actuacions per incentivar l’economia

També destaca la importància de les actuacions 
en promoció econòmica amb l’objectiu de fer 
aflorar i captar nou talent per crear o mantenir 
empreses ja sigui des de Roca Umbert, que 
ha de ser la punta de llança per atreure acti-
vitats tecnològiques, digitals i culturals, o des 
de Can Muntanyola, l’equipament que impul-
sa l’emprenedoria i incrementa les sinèrgies 
econòmiques a la ciutat. 
El Pla Director del Circuit de Catalunya, aprovat 
recentment, és el projecte estratègic que ha 
d’impulsar l’economia tant a Granollers, com al 
Vallès oriental i a Catalunya. Aquest Pla esta-

bleix nous criteris d’ordenació urbanística que 
permetrà configurar un pol d’activitats econòmi-
ques relacionades amb el món del motor (pro-
ductives, de recerca, de formació, comercials, 
d’oci), vegeu més informació a la pàgina 6.
El tercer aspecte en què incideix el pressupost 
és en l’impuls de la societat del coneixement, 
en dotar de més transparència l’administració, i 
impulsar una nova governança, que permeti se-
guir fent estalvi per poder incrementar partides 
socials i econòmiques. I, finalment, el pressu-
post reflecteix l’esforç per mantenir la qualitat 
dels espais públics.

Un nou Pla de xoc contra la crisi 

El Pla de xoc de 2016, que, segons el regidor 
d’hisenda Jordi Terrades, es mantindrà mentre 
“no sortim definitivament de la crisi econòmi-
ca” s’ha incorporat directament al pressupost 
d’aquest any amb un import d’1,5 milions 
d’euros. D’aquesta manera, i malgrat no dis-
posar encara de la liquidació del pressupost de 
2015, que es preveu de nou positiva, ja es quan-
tifiquen aquests diners per agilitzar l’execució 
de les mesures d’aquest Pla de xoc. Una altra 
de les actuacions que ajudaran les persones 
més vulnerables és la creació d’una unitat que 
assessorarà sobre com baixar la factura dels 
consums d’aigua, electricitat, etc. 
Pel que fa al deute, l’Ajuntament preveu con-

Mantenir i captar talent 
ajudar els emprenedors 

i les empreses a crear 
ocupació, uns dels objectius 
que reflecteix el pressupost 

municipal de 2016
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El pressupost 
preveu 1,5 

milions d’euros 
per a un nou Pla 
de xoc contra la 

crisi

Principals inversions municipals de 2016

Adaptació de la planta baixa de l’Escola Ponent 

per a Serveis Educatius ............................................................ 775.000 €

Roca Umbert ............................................................................. 600.000 €

Reforma de la pl. Onze de Setembre........................................ 510.000 €

Espai Motor. Activitats econòmiques relacionades 

amb el motor al Circuit de Catalunya ....................................... 500.000 €

Adequació del c. Ricomà. 1a fase ............................................. 440.000 €

Construcció vorera nord del c. A. Vinyamata ........................... 336.000 €

Informàtica i telecomunicacions .............................................. 275.000 €

Reforma de l’edifici Can Puntes ............................................... 250.000 €

Urbanització del c. Marià Sans ................................................. 200.000 €

Espais urbans ........................................................................... 200.000 €

Piscina terapèutica per a l’escola Montserrat Montero ........... 200.000 €

Instal·lacions esportives ........................................................... 160.000 €

Adequació de paviments i camins ............................................ 155.000 €

Equipaments educatius ............................................................ 150.000 €

Renovació de voreres i accessibilitat ........................................ 120.000 €

Renovació de la xarxa de clavegueram .................................... 120.000 €

Actuacions a Roca Umbert, en l’àmbit del Circuit i 
adequació d’espais, principals inversions 

tinuar reduint-lo fins als 35,5 MEUR a final de 
2016, de manera que des de 2011, el descens 
en aquest concepte serà d’un 32 %. El regi-
dor d’hisenda, que preveu un endeutament 
moderat per tot el mandat, va assegurar que 
l’Ajuntament no estirarà més el braç que la 
màniga.
Respecte a les despeses destaca l’increment 
del 3% en el capítol de personal, que no s’ha 
d’atribuir a un augment de plantilla sinó a la 
millora de les condicions salarials dels treba-
lladors/es públiques i a la aplicació del con-
veni que afecta determinats col·lectius i per 
l’increment de persones que es contracten mit-
jançant plans d’ocupació. Aíxí, durant el primer 
trimestre de 2016, l’Ajuntament farà front al 50 
% restant de la paga extra que el govern central 
va retallar el 2012.

Seguir potenciant Roca Umbert 

Les inversions es finançaran majoritàriament a 
crèdit, a l’espera de les aportacions que encara 
han d’aprovar tant la Diputació de Barcelona 
com el govern de la Generalitat. A destacar les 
actuacions previstes a Roca Umbert fàbrica de 
les Arts (550.000 euros, per a l’ampliació del 
Centre Audiovisual i adequació de l’edifici del 
CTUG); 510.000 euros per a la reforma de la pl. 
onze de Setembre; 500.000 per a l’adequació de 
l’Espai Motor previst en el Circuit de Barcelona-
Catalunya. Pel que fa a actuacions urbanísti-

ques destaca l’adequació del carrer de Ricomà, 
l’ampliació de la vorera nord del carrer d’Agustí 
Vinyamata o la urbanització del carrer de Marià 
Sans, en la línia de facilitar la mobilitat a peu. 
No obstant, la inversió més destacada és una 
obra que farà l’Ajuntament, el cost de la qual 
haurà d’afrontar posteriorment el govern de la 
Generalitat: l’adaptació de la planta baixa de 
l’Escola Ponent per als Serveis Educatius que, 
fins fa poc, eren a l’Escola Pau Vila.
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, va qua-
lificar els pressupostos de realistes i optimistes 
“ja que es comencen a veure algunes espurnes 
d’esperança. Si hi ha una ciutat que pot conver-
tir les oportunitats en realitats és Granollers”, 
va assegurar. Per Mayoral, la fortalesa de la 
gent de Granollers, el treball de l’administració 
local, que ha fet bona feina en temps difícils, 
i tenir un govern estable afavoreixen aquesta 
percepció.
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La companyia de subministrament Sorea i 
l’Ajuntament de Granollers han arribat a un 
acord segons el qual cap persona en situació 
de vulnerabilitat econòmica es quedarà sense 
aigua corrent. Es tracta de persones en situació 
de risc de perdre l’habitatge o amb ingressos 
que no superen l’Indicador de Renda de Sufi-
ciència de Catalunya o on hi visqui una persona 
que per sobreviure necessita màquines assisti-
des. 
La crisi econòmica ha empitjorat les condicions 
de moltes persones que viuen al llindar de la 
pobresa i ha fet que, per a molta gent, els ser-
veis d’electricitat, gas o aigua s’hagin convertit 
en una despesa difícil o impossible d’afrontar. 
En el protocol que han establert la companyia i 
l’administració local es regulen les actuacions 
que cal dur a terme per evitar talls en el sub-
ministrament. Davant la impossibilitat de fer 
front al pagament dels rebuts, Sorea negociarà 
ajornaments del pagament de rebuts o frac-

ACTUALITAT

cionaments de les factures, sense aplicar-hi 
interessos. Si l’usuari aporta un informe dels 
serveis socials municipals on s’acrediti que es 
troba en una situació de vulnerabilitat econòmi-
ca o de risc de perdre l’habitatge es suspendran 
les accions de tall d’aigua que poguessin estar 
previstes i s’identificarà aquell usuari perquè 
no se li suspengui el subministrament. Aquesta 
identificació es mantindrà mentre perduri la 
situació de vulnerabilitat econòmica, que serà 
revisada periòdicament pels serveis socials. 
En el cas d’habitatges ocupats, propietat d’un 
gran tenidor, bàsicament entitats financeres, 
i quan s’acrediti vulnerabilitat econòmica dels 
usuaris, l’Ajuntament i Sorea facilitaran la con-
nexió. Es comunicarà al jutjat corresponent i a 
la propietat que la connexió a la xarxa és provi-
sional i per una necessitat social acreditada.
El protocol subscrit entre Sorea i l’Ajuntament 
de Granollers té una vigència d’un any, prorro-
gat automàticament per anualitats.

Sorea i l’Ajuntament garantiran el subministrament 
d’aigua a persones en situació econòmica difícil

L’Ajuntament de Granollers ha cobrat les cinc 
primeres multes coercitives, de 5.000 euros ca-
dascuna, a entitats bancàries per tenir habitat-
ges buits a la ciutat durant més de dos anys, en 
aplicació de la Llei d’habitatge de Catalunya.
L’Ajuntament destinarà l’import total, 25.000 
euros, a polítiques d’habitatge que el consistori 
ja està desplegant (ajudes al lloguer, ajudes 
per sufragar els imports derivats dels con-

sums de serveis bàsics com l’aigua, el gas, 
l’electricitat...). Si les entitats bancàries no fan 
que els habitatges siguin ocupats de manera 
immediata, ja sigui posant-los a disposició del 
consistori en règim de cessió, o mitjançant 
altres modalitats, se’ls imposarà una nova 
multa coercitiva.
Ara mateix l’Ajuntament de Granollers té 
oberts 144 expedients d’aquests tipus a 
entitats bancàries, 86 dels quals d’aquest any 
2015.
Aquestes sancions s’imposen d’acord amb la 
Llei de l’habitatge de Catalunya i en el marc de 
l’acord pres per tots els grups del consistori 
de Granollers, per sancionar les entitats ban-
càries amb habitatges desocupats a la ciutat 
i intervenir en la millora de la situació pel que 
fa a les condicions d’accés a l’habitatge.

Els 25.000 euros 
ingressats es 
destinaran a ajuts 
per a l’accés a 
l’habitatge

Més informació: 
www.granollers.cat/
benestar-social

L’Ajuntament cobra les cinc 
primeres multes als bancs 
per tenir pisos buits
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El programa AFIS pediàtric finalista de la 
V Jornada del Pla de Salut de Catalunya

Al passeig fluvial i a tocar del pont de la 
Ronda sud s’obrirà ben aviat la primera àrea 
d’aparcament, estada i serveis per a autoca-
ravanes, que ha condicionat l’Ajuntament de 
Granollers. 
Es tracta d’un recinte asfaltat, amb enllume-
nat i tretze aparcaments, que conté un espai 
on buidar les aigües brutes i un per llençar-
hi productes químics, un punt de recàrrega 
d’aigua i taules per menjar. 
L’àrea romandrà oberta sempre i s’hi podrà 
estacionar gratuïtament. Aquesta àrea, està 
situada al costat de l’aparcament del carrer 
de Joan Vinyoli i a tocar d’un espai verd i del 
Parc firal.

El programa AfIS pediàtric, desenvolupat per 
l’Ajuntament de Granollers i l’Institut Català de 
la Salut, ha estat finalista, entre 1.256 treballs 
presentats a la V Jornada del Pla de Salut de 
Catalunya. 
L’AfIS pediàtric es va iniciar el curs escolar 
2014-15 i abordava, per primera vegada, el trac-
tament de l’obesitat infantil amb un programa 
que implicava professionals sanitaris, del món 
esportiu i de l’educació. L’objectiu era normalit-
zar el pes dels infants, millorar els seus hàbits 
alimentaris i d’activitat física i l’autoestima.

Programa multidisciplinar

En el desenvolupament del programa hi van 
intervenir els equips de pediatria de les qua-
tre Àrees Bàsiques de Salut de Granollers que 
derivaven nens i nenes, de 6 a 12 anys, al Servei 
de Salut Pública on es valorava el pes, els hàbits 
alimentaris familiars, l’activitat física i els as-
pectes emocionals i la idoneïtat per entrar en el 
programa.
El curs passat hi van participar 22 nens i nenes 
i les seves famílies, el 85% dels quals van 
manifestar haver millorat els hàbits alimentaris 
i d’activitat física. El 90% van contestar que ac-
ceptaven millor la seva imatge corporal. A més, 
el 40% va disminuir l’Índex de Massa Corporal 
(IMC). Amb aquests resultats, el programa AfIS 
pediàtric es repeteix aquest curs escolar amb 24 
participants. 

Granollers tindrà una àrea per a autocaravanes
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La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme 
de Catalunya ha donat llum verda al Pla Director 
Urbanístic del Circuit de Barcelona-Catalunya. 
Una reivindicació històrica dels municipis de 
Montmeló, Parets del Vallès i Granollers, que 
sempre han defensat que el Circuit havia d’obrir 
les seves portes i calia reordenar les 500 hec-
tàrees del seu voltant.
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, destaca 
que “aquest Pla Director Urbanístic endreça i 
dóna vitalitat econòmica respectant les caracte-
rístiques del territori i fa possible que esdevin-
gui un motor econòmic per a la comarca i per a 
Catalunya.”

Un nou planejament per desenvolupar 
noves activitats econòmiques

Aquest Pla director permetrà configurar un pol 
d’activitats econòmiques relacionades amb el 
món del motor (productives, de recerca, de for-
mació, comercials, d’oci). Igualment, el plane-
jament preveu les infraestructures i connexions 
que han de permetre l’activitat econòmica (com, 
per exemple, la variant de la C-17 o la connexió 
de les línies ferroviàries R3 i R8) i els usos 
admesos en cada peça de sòl. A més, integra el 
desenvolupament de l’entorn del Circuit, tenint 
cura dels seus valors ambientals i paisatgístics.
Pel que fa a Granollers, el Pla director preveu 
la possibilitat d’acollir en l’àmbit de Can Riba-
Can Ninou, de gairebé 30 ha, usos hotelers, 
recreatius i de serveis esportius; a l’àmbit de 
Palou sud, en una superfície de més de 26 ha, 
activitats d’interès públic com un kàrting, que 
acolliria proves estatals i internacionals i un 
kàrting amateur. Més a prop del Circuit, hi haurà 

una zona lúdicoesportiva del RACC, al costat de 
la qual s’hi podrà establir una zona comercial i 
de serveis. A tocar de Can Cabanyes, s’estableix 
una àrea on es podrà aparcar en dies de màxi-
ma afluència a la instal·lació.

El Pla Director Urbanístic del Circuit 
de Barcelona-Catalunya, aprovat

Obres de 
substitució 
de la 
canonada 
d’aigua 
potable al 
carrer de 
Navarra

sota de la vorera nord del carrer de Navarra.
Aquesta obra es desenvoluparà en cinc trams 
de carrer, de cantonada a cantonada, fins 
a deixar el tram completament acabat. La 
durada estimada dels treballs en cadascun 
d’aquests trams serà d’unes 3 setmanes 
aproximadament. En el tram que estigui en 
obres s’eliminarà part de l’aparcament però 
no es preveu que s’hagi de tallar el trànsit.
Sorea informarà als abonats dels moments 
puntuals en què serà necessari interrompre 
el subministrament d’aigua per facilitar les 
reconexions a la xarxa entre els nous trams 
de canonada i la xarxa existent.

L’11 de gener han de començar les obres 
d’instal·lació d’una nova canonada d’aigua 
potable en una part del carrer de Navarra. Les 
obres, que portarà a terme l’empresa Sorea, 
es preveu que durin unes quinze setmanes en 
total. Les feines s’iniciaran en el tram del carrer 
de Navarra, comprès entre els carrers de la 
Princesa i Sant Jaume i comportaran la substi-
tució de gairebé 300 metres de canonada de fi-
brociment per una de fosa dúctil. El cost previst 
de tota l’actuació serà d’uns 110.000 euros.
Aquestes obres s’han hagut de fer davant el 
considerable nombre d’avaries que s’han regis-
trat aquest any en la canonada que passa per 

1 Aparcaments ocasionals en dies de màxima 
afluència al Circuit

2 Àmbit de desenvolupament d’activitats 
productives

3 Zona esportiva i lúdica-RACC
4 Àmbit de connexió entre zones

5 Sòl urbà compatible amb vials i aparcaments 
en dies de màxima afluència al Circuit

6 Espai natural de Can Cabanyes
7 Palou Sud. Activitats d’interès públic 
 (kàrting...)
8 Àmbit per a serveis i comercial
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En Comú Podem ha estat el partit més votat a 
Granollers, a les Eleccions Generals al Congrés 
dels Diputats, amb 7.025 vots. Seguit del Partit 
dels Socialistes de Catalunya amb 5.410 vots. 
La tercera força més votada a la ciutat ha estat 
Democràcia i Llibertat amb 4.912 vots, segui-
da d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb 
4.450. Ciutadans es situa en la cinquena força, 
amb 4.356 vots i la sisena, el Partit Popular amb 
3.188 vots.
La participació a les Eleccions Generals, cele-
brades el 20 de desembre de 2015, ha estat de 
72.43 %, és a dir 30.718 electors d’un cens de 
42.411. La participació ha augment gairebé tres 
punts respecte els darrers comicis generals que 
es van celebrar l’any 2011.

FORMACIÓ DIGITAL A LES 
BIBLIOTEQUES

SMARTPHONES 
I TAULETES. 
FORMACIÓ +55 ANYS

BIBLIOTECA CAN PEDRALS Aprofita al màxim el 
teu dispositiu mòbil a 
través de dos tallers: 
Fotos i vídeos amb el 
mòbil i Comunicació: 
App’s i Whatsapp

Dies: 8, 15, 22 i 29 de 
febrer
Hora: de 10 a 12 h
Durada: 8 h. Gratuït. 
Places limitades.

Informació i inscripcions 
a la biblioteca i a www.
granollers.cat/inscripci-
onsbiblioteques
Les preinscripcions 
s’obren a partir del 7 de 
gener, a les 10 h.

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

CURSOS I PÍNDOLES 
I AULA OBERTA

Cursos i píndoles temàtiques per aprendre a utilit-
zar l’ordinador i els dispositius mòbils (smartpho-
nes, tauletes,...); formació específica per a 
preparar la prova ACTIC de nivell mitjà, adreçada 
a persones a l’atur i Aula Oberta, servei gratuït de 
suport a l’autoaprentatge de les TIC.

Informació i inscripcions 
a la biblioteca i a www.
granollers.cat/inscripci-
onsbiblioteques
Les preinscripcions 
s’obren a partir del dia 
19 de gener, a les 15 h.

Resultat de les Eleccions Generals a Granollers

 Candidatura Vots Percentatge

 En Comú Podem 7.025 22,99%

 Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC - PSOE) 5.410 17,71%

 Democràcia i Llibertat 4.912 16,08%

 Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí 4.450 14,57%

 Ciutadans - Partido de la Ciudadania 4.356 14,26%

 Partit Popular / Partido Popular 3.188 10,44%

 Unió Democràtica de Catalunya 447 1,46%

 Partit Animalista Contra el Maltractament Animal 356 1,17%

 Vots en Blanc 204 0,67%

 Recortes Cero - Grupo Verde 111 0,36%

 Partit Comunista del Poble de Catalunya 46 0,15%

 Unión Progreso y Democracia 46 0,15%  

  Total vots: 30.551 100%

ECP 

PSC 

DiL

C’s 

ERC
PP 
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•	Participació	oberta	a	tothom	a	partir	dels	16	anys.
•	Premi	de	450	euros	al	millor	disseny	i	450	euros	al	
 millor relat, subjecte a retenció en concepte d’IRPF.
•	El	tema	del	certamen	literari	i	del	concurs	de	cartells	

és la igualtat de gènere.
•	Presentació	d’originals,	fins	al	5	de	febrer	de	2016,	
 ambdós concursos. 
•	Bases	dels	concursos	consultables	a	l’Oficina	d’Atenció	
 al Ciutadà (OAC), c. Sant Josep, 7, al Centre 

d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), c. del 
Portalet, 4, 4a. planta i a: www.granollers.cat/igualtat.

8 dE MARç dE 2016
dIA INTERNACIONAL dE LES dONES

CONCURS DE
CARTELLS
I CERTAMEN lITERARI
de dona a dona

11a EdICIó

On?
Masia Tres Torres. 
C. Tres Torres, 18-20, Granollers

Quan?
En diferents períodes al llarg 
de tot l’any 2016 

Com?
Fes la preinscripció al Servei Local 
d’Ocupació. Masia Tres Torres, en horari 
de 8.30 h a 14.30 h, de dilluns a divendres. 
Et trucarem per a una sessió informativa
Per a més informació 
Masia Tres Torres. Tel. 93 861 13 90
feinagm@ajuntament.granollers.cat 

PROJECTE PONTS A LA FEINA
Vius al barri del Congost 

i estàs a l’atur?
L’Ajuntament de Granollers t’ofereix FORMACIÓ GRATUïTA amb un plantejament flexible en funció 
dels teus interessos i necessitats formatives.

ORIENTACIÓ LABORAL
Tutories individuals i grupals d’orientació, i acompanyament 
en el procés de recerca de feina. 

FORMACIÓ DE:
•	 Auxiliar de cuina (100 hores)
•	 Control d’accessos (60 hores)
•	 Auxiliar magatzem / Carretoner/a (80 hores) 
•	 Neteja industrial (100 hores)
•	 Cambrer/a de pisos (100 hores)

POSSIBILITAT DE FER PRÀCTIQUES 
NO REMUNERADES EN EMPRESES

Acció	subvencionada	pel	Servei	d’Ocupació	de	Catalunya	en	el	marc	del	Projecte	Treball	als	Barris,	cofinançada	pel	Fons	Social	Europeu
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Els experts parlen de “nadius 
digitals” per referir-se als nois i 
noies nascuts durant el canvi de 
segle, “amb internet i el para-
digma 2.0 sota el braç.” Dispo-
sitius mòbils, xarxes socials, 
ordinadors formen part d’una 
realitat que “ha vingut per que-
dar-se”, cosa que no vol dir que 
no ens puguem fer preguntes 
sobre tot el que representen. 
“Tecnocrítics, sí; tecnofòbics, 
no”. Són algunes de les afir-
macions dels autors de l’estudi 
Adolescents, també a la xarxa. 
Reptes de l’acció socioeducativa 
davant la generació 1x1. Els usos 
d’internet i els smartphones per 
part dels adolescents escola-
ritzats a Granollers, dels psi-
còlegs Jordi Bernabeu i Isidre 
Plaza. Tècnics de les àrees de 
Salut Pública i Educació de 
l’Ajuntament de Granollers, 
respectivament, els autors es 
proposen generar discurs en 
l’àmbit 2.0 i parteixen de la 
demanda per part dels centres 
de secundària, que veuen com 
l’entorn digital afecta aspectes 
com el rendiment escolar dels nois i noies, la 
concentració i les relacions socials i familiars.

Un pròleg del pedagog Jaume Funes

L’estudi pot consultar-se al web SobrePantalles 
i inclou un pròleg del pedagog Jaume funes 
i un epíleg de l’educador Carles Sedó. Són un 
centenar de pàgines que parlen de com els 
adolescents granollerins fan servir internet, les 
xarxes i el mòbil, per aprendre (especialment 
els estudiants del programa 1x1*, els centres 
que integren el portàtil com a eina de treball 
personal de l’alumne) i, sobretot, per divertir-se 
i relacionar-se. 
L’estudi va dur-se a terme l’any 2013. Els au-
tors van dissenyar quatre qüestionaris dirigits 
a alumnes de 2n i 4t d’ESo, als tutors, a les 
famílies i als equips directius dels nou centres 
de secundària (4 de públics i 5, concertats). 
La informació recollida es complementa amb 
entrevistes a “agents clau” del camp educatiu i 

dos grups focals de l’educació 
reglada i no reglada. 
El qüestionari adreçat als 
estudiants van contestar-lo 
905 nois i noies, un 65 % de 
l’alumnat que aleshores feia 
2n i 4t d’ESo. Es tractava de 
respondre 25 preguntes sobre 
dades personals, propietat i 
usos de les diferents pantalles i 
problemàtiques associades. Les 
respostes dels alumnes poden 
ser comparades, en cada cas, 
per la percepció de pares i ma-
res, i educadors, que no sempre 
coincideixen. 

La majoria d’adolescents no 
estan enganxats a la xarxa

L’estudi aporta molta informa-
ció per generar reflexió i debat. 
Aspectes com que nois i noies 
en fan un ús diferent (elles, un 
ús més relacional, amb whats-
app, ... mentre que ells són més 
proclius al joc, videojocs...); 
que l’smartphone és per als 
adolescents una extensió més 
de la seva persona, bàsic per 

socialitzar-se i estar permanentment connec-
tats; la multitasca (l’ús simultani de més d’una 
pantalla), la construcció d’una identitat (els 
joves valoren la xarxa com una continuació del 
món real) i com l’exposen de manera pública; 
l’addicció i dependència que pot provocar tot 
l’entorn digital, o la falta de referents adults 
a l’hora de buscar ajuda en aquest àmbit, són 
alguns dels aspectes que s’hi recullen. 
L’estudi constata que la majoria d’adolescents 
no estan enganxats a la xarxa, si bé n’hi ha un 
petit grup que sí, i molt. Alhora, els indicadors 
d’addicció són més presents en l’alumnat que 
no participa al programa 1x1*. Propostes com 
ara actuar des de la primera adolescència, crear 
una comissió intracentres per establir una base 
comuna sobre l’ús del mòbil i les xarxes socials 
als centres de secundària; o la integració dels 
pares i mares en les sessions de formació o 
prevenció, al costat dels alumnes, són algunes 
de les que apunten els autors.
Podeu llegir l’estudi a www.sobrepantalles.net

Es publica un estudi sobre l’ús d’internet i 
els mòbils entre els adolescents granollerins

$

Adolescents, també a la xarxa.
Reptes de l'acció socioeducativa

davant la generació 1x1

J. Bernabeu i I. Plaza

Els usos d'internet i dels smartphones
per part d'adolescents escolaritzats a Granollers
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L’obra Social “la Caixa” fa una aportació econò-
mica de 50.000 € pel finançament del projecte 
Carles Riera: educació, música i ciutat, orga-
nitzat i coordinat per l’Ajuntament, per ajudar a 
estendre la pràctica musical a capes àmplies de 
la ciutadania, proporcionant les eines neces-
sàries perquè ciutadans de totes les edats i 
condicions, i amb diferents graus d’interès i de-
dicació, puguin desenvolupar la seva creativitat. 
L’Ajuntament de Granollers promou el projecte 
Carles Riera: educació, música i ciutat partint 
d’una eina fonamental en l’educació: la capaci-
tat vivencial que té la música de connectar les 
emocions, convertint-les en realitats inherents a 
la persona i al seu creixement personal i social. 

Programa d’inclusió social 
en l’àmbit musical

L’Obra Social 
“la Caixa” i 

l’Ajuntament 
tornen a 

col·laborar 
conjuntament 
en el Projecte 

Carles Riera

CALENDARI DE FESTES PER A L’ANY 2016 
1 de gener Divendres CAP D’ANY
6 de gener Dimecres REIS
25 de març Divendres DIVENDRES SANT
28 de març Dilluns DILLUNS DE PASqUA
6 de maig Divendres L’ASCENSIó. Festa local
16 de maig Dilluns SEGONA PASqUA
24 de juny Divendres SANT JOAN
15 d’agost Dilluns L’ASSUMPCIó
26 d’agost Divendres FESTA MAJOR. Festa local
12 d’octubre Dimecres FESTA NACIONAL D’ESPANYA
1 de novembre Dimarts TOTS SANTS
6 de desembre Dimarts DIA DE LA CONSTITUCIó
8 de desembre Dijous LA IMMACULADA
26 de desembre Dilluns SANT ESTEVE

El proper dia 15 de gener, a les vuit del 
vespre i a la Sala francesc Tarafa, es farà 
la cloenda de Granollers com a Ciutat del 
Bàsquet de 2015, amb un reconeixement a 
les persones més rellevants que han passat 
pel Club Bàsquet Granollers. Es tracta dels 
expresidents Ramon Valls, Antoni Novoa, 
Joan Garriga, Josep Capdevila i Xavier Valls; 
i Josep Bach i Lluís Valls, també vinculats a 
l’entitat. En aquest acte, la localitat de Sant 
fruitós de Bages recollirà el relleu de Gra-
nollers com Ciutat del Bàsquet Català 2016. 

Granollers clou els 
actes com a Ciutat 
del Bàsquet 2015
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El doctor francesc Jané i Toni Cumella, en nom 
de Ceràmica Cumella, van ser distingits amb 
la Medalla de la Ciutat 2015 en un emotiu acte, 
amb molt de públic, que es va fer a la Sala Tara-
fa el 18 de desembre. 
francesc Jané i Carrencà ha dedicat la seva 
vida professional a la docència, a la medicina 
i, en particular, a l’estudi dels medicaments. 
ha estat, entre d’altres, director del Servei de 
farmacologia Clínica de l’hospital de Sant Pau 
(1979-2009). Destaca la seva participació en la 
creació, l’any 1981, del Centre d’Investigació de 
Medicaments, que va ser el primer de l’Estat 
espanyol a fer assajos clínics de medicaments 
en persones, i en la Constitució del Comitè 

d’Assaigs Clínics (Comitè d’ètica d’Investigació 
Clínica), també pioner.
Ceràmica Cumella és una empresa granollerina 
que compta amb 135 anys d’història. Concebuda 
inicialment com un obrador de terrissa, Cerà-
mica Cumella ha sabut progressar, ja sigui amb 
la ceràmica destinada a la construcció, amb 
la ceràmica esmaltada que Antoni Cumella va 
fer evolucionar cap a l’escultura, reconeguda 
mundialment, i amb la participació en projectes 
arquitectònics de nova concepció, una de les se-
ves línies actuals de producció, que impulsa Toni 
Cumella. Aquesta empresa familiar, que té una 
desena de treballadors, ja ha incorporat la quarta 
generació, representada per Guillem Cumella. 

Francesc Jané i Ceràmica Cumella 
reben la Medalla de la Ciutat 2015

A l’esquerra francesc Jané, 
Guillem Cumella i Toni Cumella, 
els medallistes distingits. 
A la dreta, els guardonats amb 
l’alcalde, la primera tinenta 
d’alcalde i els portaveus dels 
grups municipals en el 
consistori.

L’empresa Tarafa Editora de Publicaciones, S.L., editora 
del desaparegut setmanari Revista del Vallès, segona publi-
cació local més antiga de Catalunya, ha fet donació del seu 
fons documental. Aquesta aportació esdevé el fons Revista 
del Vallès que l’integren 55 metres de documents dels 
anys 1939 a 2013, tot i que la major part són dels anys 1980 
a 2007. També, 145.000 imatges: 45.000 fotografies (posi-
tius i negatius) i 100.000 imatges en format digital. A més, 
en formen part exemplars digitalitzats de Revista del Vallès 
dels anys 1940 a 2005. A partir d’ara, a l’Arxiu Digital de 
Granollers podem veure Estilo (1940-1942) i Vallés (1942-
1970). Durant aquest any, se’n podran consultar més: 
Vallès (fins al 1977) i Revista del Vallès (1977-1995) i a partir 
de 2017, la resta de Revista del Vallès (1995-2013).

El Fons Revista del Vallès a l’Arxiu Municipal
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9.15 a 11.15 h. Jornada. Empreses
Continuïtat generacional de les pimes 
familiars
El futur de la teva empresa a les millors mans 
- Protocol familiar
Organitza: PIMEC Vallès Oriental

27
9.30 a 13.30 h. Formació de 20 h 
Empresàries
Entrena HABILITATS per fer CRÈIXER un 
projecte
Si has fet el pla d’entrenament de 
l’emprenedoria i has iniciat la teva activitat, 
ara és el moment d’entrenar les habilitats 
empresarials
Granollers Mercat

28
9.30 a 13.30 h. Itinerari formatiu de 20 
h. Emprenedoria
Forma’t i treballa en el teu pla de negoci
Granollers Mercat

29
9.30 A 11 h. Formació. Persones 
emprenedores
Com tramitar una llicència d’activitats 
Coneix els tràmits que cal per legalitzar una 
activitat.
Granollers Mercat

Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació

13
9 a 14 h. Formació bonificable de 15 h
Eines Avançades d’Excel
Cambra de Barcelona

14
9.30 a 13.30 h. Formació. Emprenedoria
Eines TIC: eines clau per a la gestió 
empresarial utilitzant programari lliure
Granollers Mercat

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

18
9.30 a 13.30 h. Taller Punt TIC. 
Emprenedoria
Facebook per a l’empresa
Granollers Mercat

9.30 a 12 h. Formació empresarial. 
Emprenedoria
Pla d’empresa
Granollers Mercat

19
10 h. Trobada Cambra
La Mediació
Cambra de Comerç

9 a 14 h. Formació bonificable de 30 h
Comptabilitat general informatitzada. 
Iniciació
Cambra de Comerç

9 a 15 h. Formació bonificable de 6 h
Incoterms 2010 avançats. La negociació
Cambra de Comerç

21
9 a 14 h. Formació bonificable de 20 h
Microsoft Access
Cambra de Comerç

25
9.30 a 13.30 h. Taller Punt Tic. 
Emprenedoria
Twitter per a l’empresa
Granollers Mercat

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

Gener 2016

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

Les	persones	interessades	poden	adreçar-se	a:	
GRANOLLERS MERCAT
Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Granollers
Masia Tres Torres
C. de les Tres Torres, 18-20
Tel. 93 861 13 90
feinagm@ajuntament.granollers.cat

Horari	d’atenció	al	públic:	de	8.30	a	14.30	h

FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A PERSONES ATURADES
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D’ATENCIó 
SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS 
EN EL DOMICILI. NIVELL II

620 hores.	Horari:	de	dilluns	a	divendres,	de	15	a	20	h
Calendari	previst:	del	20	de	gener	al	26	de	juliol	de	2016
* Per accedir a aquesta formació cal tenir com a mínim el Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) o qualsevol titulació que tingui equivalènciea a efectes laborals.

Aquesta	oferta	formativa	està	vinculada	a	la	convocatòria	de	subvencions	per	a	la	realització	d’accions	de	formació	d’oferta	adreçades	prioritàriament	a	persones	treballadores	desocupades	que	promou	el	
Servei	d’Ocupació	de	Catalunya	(ORDRE	EMO/260/2015,	de	17	d’agost).	Els	cursos	resten	condicionats	a	l’atorgament	de	la	subvenció	i	estan	finançats	pel	Servei	d’Ocupació	de	Catalunya	i	el	Fons	Social	Europeu
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIVENDRES 1

10 h GRA. Equipament juvenil
Inscripcions obertes al + Recicla’t. Cursos i 
tallers, de gener a juliol, per a joves de 12 a 
35 anys. Més info, www.grajove.cat

DILLUNS 4

19 h GRA. Equipament juvenil
Inici de l’exposició fotogràfica “D’Alaska a 
Xile en bicicleta”

DIJOUS 7

10 h Biblioteca Can Pedrals 
Obertura inscripcions curs formació digital 
+55 a www.granollers.cat/inscripcionsbibliote-
ques i a la biblioteca

DIVENDRES 8

18 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors. Club de lectura per a lectors 
autònoms de 7 a 11 anys

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Woman in Gold 
(La dama de oro, 2015). De Simon Curtis 
Organitza: Cineclub de l’AC

19 h GRA. Equipament juvenil
Presentació i videoprojecció d’“Alaska a 
Xile en bicicleta. 30.000 km d’experiències 
amb Marc Hors i Indira Urrutia”. Introducció 
a càrrec de Granollers Pedala

19.30 h Centre Cívic Nord
Trobada i xerrada sobre fotografia 
“Il·lumina’t”. Org.: Assoc. Fotogràfica J. 
Oller. Més informació: www.afjaumeoller.cat

DISSABTE 9

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda. “Xica bonica”, amb Anna 
Torrents. Per a infants de 0 a 15 mesos 
Inscripció prèvia a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Citizen, amb la Cia. Chévere

22 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing!. Organitza: Lindy Frogs i 
Bigpotters Swing

Noves propostes als centres cívics
L’oferta d’activitats, que va de febrer a juny, s’organitza en cinc àrees 
temàtiques i conté una trentena de cursos i tallers. En l’apartat de salut 
i creixement personal, destaquen els nous tallers per eliminar el dolor 
i l’estrès i per millorar les relacions, i tornen els de ioga i microgimnàs-
tica. En expressió i creativitat, es proposa novament el curs per millorar 
la tècnica vocal amb integrants del grup In Crescendo; i novetats com 
iniciació al baix elèctric, introducció a la il·lustració i ball flamenc per a 
gent gran. Dins l’àrea de terra i fogons, destaquen els cursos d’una ses-
sió dedicats als cereals mill i quinoa, als sucs verds i a l’especialitat ja-
ponesa okonomiyaki. En cultura digital, s’ofereix formació d’iniciació a la 
informàtica, a Internet i a les xarxes socials, i també píndoles sobre com 
posar a punt l’ordinador, treure partit del mòbil o la tauleta, i protegir 
amb antivirus. Per últim, dins l’àrea de recursos, tornen la conversa en 
anglès i com  treure partit de la màquina de cosir. Les inscripcions a tots 
els cursos es faran del 18 de gener al 5 de febrer, de forma presencial a 
qualsevol centre cívic, o en línia a www.granollers.cat/centrescivics_ins-
cripcions. Més informació a www.facebook.com/Centres-Cívics-Granollers
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DIUMENGE 10

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert. “Divinum mysterium”. Org: Funda-
ció Pro Música Sacra Granollers

18 h Museu de Granollers
Sessió poètica. Pruden Panadès presenta 
quatre poetes. Núria Busquet, Maria Antò-
nia Massanet, Núria Miramelsmots i Ivette 
Nadal. Dins el programa Poetesferits

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Citizen amb la Cia. Chévere

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Woman in Gold 
(La dama de oro, 2015). De Simon Curtis

DIMARTS 12

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. Una giornata particolare 
(Una jornada particular, 1977). D’Ettore Scola. 
Organitza: Associació Cultural

DIMECRES 13

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. “Al país dels contes”, amb 
Caro Von Arend. Per a infants a partir de 3 
anys.

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura “Clàssics al dia”. Els 
Buddenbrook de Thomas Mann. Dinamitzat 
per Montserrat Lorente

DIJOUS 14

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers als 
anys 30. Més info i inscripcions: tel. 93 842 
67 37, arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. “Giants of the English-Speaking 
World. Agatha Christie and our fascination 
with crime”. Dinamitza i col·labora: 
Cambridge School.

19 h Can Jonch
Conversa amb Lluís Danés, dramaturg i 
director de l’espectacle El meu poble i jo, i 
David Bassa, periodista. Moderador i lectu-
res: Esteve Plantada

19.30 h Museu de Granollers
Sessió poètica i musical, amb Meritxell 
Gené i David Caño. Dins el programa 
Poetesferits

+ Recicla’t, i 
noves activitats 
per a joves
Ja estan obertes les inscrip-
cions per als cursos i tallers del 
programa +Recicla’t, per a joves 
de 12 a 35 anys, que es faran de 
gener a juliol al Gra. L’oferta es 
divideix en tres blocs: Iniciat, 
Forma’t i Recrea’t. En el primer 
hi ha un curs de tècniques per a  
cangurs i un de premonitor/a de 
lleure. El segon, el de formació 
més especialitzada, conté tres 
cursos: un de monitor de lleure, 
un de manipulació d’aliments i 
un d’introducció a la llengua de 
signes. I l’apartat més recreatiu 
consisteix en cursos de cinema, 
ioga, hip-hop, manga, cuina i 
pastisseria. La inscripció finalitza 
10 dies abans de l’inici de cada 
curs. D’altra banda, els joves 
trobaran, també al Gra, activitats 
obertes com el Concert de Lluna 
plena (23/1), la Jam session 
(21/1) i l’Escenari obert (29/1); i 
a Can Jonch, Centre de Cultura 
per la Pau, es representarà Un 
matrimoni de Boston (30/1), dins 
la 8a mostra de teatre i dansa 
Treansa. 

Aules d’extensió 
universitària per 
a la gent gran
L’associació Aules d’Extensió 
Universitària per a la Gent Gran 
del Vallès Oriental (AGEVO), or-
ganitza conferències setmanals 
amb l’objectiu de facilitar l’accés 
a la cultura en l’àmbit universi-
tari a les persones a partir dels 
55 anys. Les xerrades, imparti-
des per experts en cada àrea de 
coneixement, estan obertes a 
totes les edats perquè el públic 
jove també es pugui beneficiar 
d’aquest programa. Aquest mes 
de gener es dona inici al segon 
trimestre amb deu conferències 
amb temàtiques tan diverses 
com geografia i història, amb 
“L’illa de Pasqua” (19/1) a càrrec 
de Jordi Llorens; o “El Papa 
Francesc: reformes i resistència” 
(15/3) a càrrec de Vicenç Lozano; 
com de medicina “Què cal fer per 
viure més i millor” (26/1), amb 
Carles Paytubí; o fins i tot de 
bioètica “Els reptes de la bioèti-
ca al segle XXI”, amb Esther 
Busquets. Les xerrades són els 
dimarts a les 18.30 h a la sala 
d’actes del Museu de Granollers.

Continua l’art i la poesia al Museu
El programa d’activitats relacionades amb l’exposició “Jordi Pagès 
Collage(s). Poetesferits” continua al gener amb tots els caps de setma-
na plens de poesia, música i pintura. Dg. 10 hi ha una sessió poètica amb 
4 poetesses; dj. 14 s’acull un espectacle poeticomusical; dg. 17 es fan 2 
performances i una sessió poètica; dg. 24 es dedica a les lletres joves; 
dj. 28 Manel Clot ofereix una conferència; i dg. 31, 2 accions artístiques.
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DIVENDRES 15

17 h GRA. Equipament juvenil
Inici de l’exposició fotogràfica “Outsiders”, 
d’Oriol Reverter

19 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “La fi és el prin-
cipi”. Arqueoxarxa

19 h Racó d’Art Antiga Casa Matas
Inauguració de l’exposició d’aquarel·les de 
Jordi Gendra

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Latin Lover (Mi 
familia italiana, 2015), de Cristina Comencini

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. Gossos. “22 anys als escenaris”

22 h Teatre de Ponent
Teatre. El joc de l’amor i de l’atzar, amb 
Catarsi Teatre

DISSABTE 16

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. Charlie i la fàbrica de xoco-
lata. Recomanada a partir de 8 anys

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Una giornata particolare. Direcció 
d’Oriol Broggi

22.45 h Teatre Auditori de Granollers
Conversa amb la companyia després de la 
funció Una giornata particolare

DIUMENGE 17

11 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat “Granollers, modernista i 
noucentista”. Més info i reserves, 
tel. 93 842 68 41

17 h Teatre Auditori de Granollers
Taller-conversa “Mira com sona...” sobre 
l’espectacle Cobla 2.0

18 h Museu de Granollers
Sessió poètica. “Splendide Hôtel (o –us hi 
esperarem)”, amb Anna Vilà, poeta. Dins el 
programa Poetesferits

18.30 h Museu de Granollers
Performance “Cos / cavalls / aigua / cor”, 
amb Piròmana d’Argos. Dins el programa 
Poetesferits

18 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar Cobla 2.0, amb la Cobla 
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. A partir de 
3 anys

Activitats a les 
biblioteques
Al gener s’enceta un nou trimes-
tre amb activitats adreçades tant 
a petits com a grans, al voltant 
de la lectura i l’aprenentatge.
S’ofereixen clubs de lectura, ho-
res del conte, tertúlies, conversa 
en anglès, activitats de forma-
ció digital, i aquest trimestre el 
cinema familiar es dedicarà, amb 
motiu del centenari del seu nai-
xement, a l’escriptor Roald Dahl. 
Es projectaran tres pel·lícules 
basades en llibres seus: Charlie 
i la fàbrica de xocolata, Matilda i 
James i el préssec gegant.

La salut i el 
benestar, 
protagonistes
Aquesta és la tretzena edició de 
l’Aula de la Salut, un programa 
de conferències amb l’objectiu 
d’apropar els serveis sanitaris 
i els seus professionals a la 
ciutadania. Les xerrades, que es 
fan mensualment i a un centre 
cívic diferent cada vegada, trac-
ten temes que sovint preocupen 
per millorar-ne el seu coneixe-
ment. “La vessant humana de la 
malaltia oncològica”, a càrrec de 
Carme Cortés, es fa el dj. 21/1.

Continuen els tallers de formació 
musical a la Troca
A la Troca, el Centre de Cultura Popular i Tradicional, s’obren de nou les 
inscripcions per als tallers de formació musical per als propers mesos. 
D’una banda, continua el curs de percussió infantil per a nens i nenes 
de 5 a 9 anys. El taller és a càrrec d’Ivan Sanmartin i es fa dilluns de 6 a 
7 de la tarda. D’altra banda, continuen els dos tallers de gralla a càrrec 
de Quim Boix, un d’iniciació i un altre d’aprofundiment. El d’iniciació es 
fa els dimarts de 6 a 7 de la tarda, i el d’aprofundiment els dimarts de 7 
a 8 del vespre. Les inscripcions es fan a través de la seu electrònica de 
www.granollers.cat. Més informació a www.rocaumbert.cat/latroca
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19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Latin Lover (Mi 
familia italiana, 2015), de Cristina Comencini 

19.30 h Museu de Granollers
Performance “REATUM Fracturació ritua-
lística” de Zoë Valls i Eudald Van der Pla 
Dins el programa Poetesferits

DILLUNS 18

16 h Xarxa Centres Cívics
Inici de les inscripcions als cursos de cen-
tres cívics. Fins al 5 de febrer. De manera 
presencial a qualservol centre cívic, i on-
line a través de www.granollers.cat/centres-
civics_inscripcions

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. El meu poble i jo, de Salva-
dor Espriu. Club de lectura dinamitzat per 
Francesc Viñas, professor de literatura

DIMARTS 19

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

15 h Roca Umbert 
Obertura inscripcions curs formació digital 
de la Biblioteca Roca Umbert  
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “L’illa de 
Pasqua”. A càrrec de Jordi Llorens i Estapé, 
viatger i fotògraf. Organitza: AGEVO

DIMECRES 20

16.30 h Biblioteca Roca Umbert
La penya dels llibres. Club de lectura 
adreçat a joves de 12 a 16 anys

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. “Al país dels contes”, amb 
Caro Von Arend. A partir de 3 anys.

19.30 h Teatre Auditori de Granollers
Curs d’anàlisi teatral, a càrrec del col·lectiu 
Recomana. S’analitzarà Una giornata parti-
colare i El meu poble i jo. Inscripcions: 
www.teatreauditoridegranollers.cat

DIJOUS 21

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers als 
anys 30. Més info i inscripcions: tel. 93 842 
67 37,  arxiu@ajuntament.granollers.cat

19 h Centre Cívic Jaume Oller
Xerrada de l’Aula de la Salut: “La ves-
sant humana de la malaltia oncològica”. 
A càrrec de Carme Cortés, psicooncòloga 
d’Oncovallès

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Memòria d’uns ulls pintats, 
de Lluís Llach. Dinamitza Maite Roldán

20 h Museu de Granollers
Presentació del 2n volum del llibre “Jordi 
Benito. Idees com a imatges”

20 h Teatre de Ponent
Xerrada “El Shakespeare més musical”. 
A càrrec d’Anna Maria Piera, directora de 
l’Escola Mpal. de Música Josep M. Ruera

20.30 h Centre Cultural
Conferència de Rosa Aragall. Dins el cicle 
de conferències Gran Centre

21 h GRA. Equipament juvenil
Jam Session. Porta el teu instrument i 
improvisa. Més info: www.grajove.cat

DIVENDRES 22

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time, hora menuda en anglès. “Wel-
come to the jungle”. Dinamitza i col·labora: 
Kids and Us

18 h Biblioteca Roca Umbert
Els llibres voladors. Club de lectura per a 
nens i nenes de 7 a 11 anys 

19 h Local de l’AAVV Barri Ponent
Taller “Finances per a tots”. Aprèn a ges-
tionar l’economia familiar/individual. Org.: 
AAVV Barri Ponent

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Far from the 
Madding Crowd (Lejos del mundanal ruido, 
2015). De Thomas Vinterberg

DISSABTE 23

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda “Milfullles de llenguatges”, 
amb Mariona Trenchs, contacontes. Per a 
infants de 16 a 36 mesos

17.30, 18.15 i 19 h Museu de Ciències Na-
turals
Pel gener, anem al planetari!. “Dies i esta-
cions”. Més info i reserves, tel. 93 870 96 51

20 h GRA. Equipament juvenil
Concerts de Lluna Plena amb grups de 
Granollers i comarca. Org.: ASGRAM

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre El meu poble i jo. Direcció de Lluís 
Danés

21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de Country. Org.: Tot Coun-
try Granollers

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Invasió subtil i altres contes. Cia. 
Gataro

22 h La Troca. Roca Umbert
Jam de swing!. Org.: Lindy Frogs i Bigpot-
ters Swing

DIUMENGE 24

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles En patufet, Centre de Titelles de 
Lleida

18.30 h Museu de Granollers
Sessió poètica. “Lletres joves”. Presenta 
Santi Montagud. Dins el programa Poetes-
ferits

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Far from the 
Madding Crowd (Lejos del mundanal ruido, 
2015). De Thomas Vinterberg

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Invasió subtil i altres contes. Cia. 
Gataro

DIMARTS 26

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Què cal fer per viure més i mi-
llor”. A càrrec de Carles Paytubí, metge de 
Medicina Interna i Cardiologia. Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “La societat 
del cansament. Byung- Chul Han”. Dina-
mitzat per Mariano Fernández i Joan Carles 
Gómez, professsors de filosofia

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. Simindis kundzuli (Corn 
Island, 2014). De George Ovashvili



19

DIMECRES 27

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda “Milfullles de llenguatges”, 
amb Mariona Trenchs, contacontes. Per a 
infants de 16 a 36 mesos 

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Mr McGee. A partir de 4 anys 
Dinamitza i col·l.: Cambridge School 

DIJOUS 28

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Més informació i inscripcions: tel. 93 842 67 
37, arxiu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Conversa en anglès per a nens i 
nenes de 8 a 12 anys

19:30 h Museu de Granollers
Sessió poètica “réservoir (no te mueras 
nunca)”, amb Manel Clot. Dins Poetesferits

20 h Teatre Auditori de Granollers
Conversa sobre l’espectacle Schellenberger 
dirigeix l’OCGr, amb Anna M. Piera, directora 
de l’Escola Mpal de Música Josep M. Ruera

20:15 h Museu de Granollers
Acció performàtica “Tres carrers i un 
giratori”, amb Jordi Boldú, Frederic Perers i 
Llapispanc. Dins Poetesferits

DIVENDRES 29

17.30 h Centre Cívic Palou
Trobada culinària “Passa’m la recepta: 
la cuina de les Terres de l’Ebre”. Amb les 
cuineres Encarna Garcia i Conxi Martínez de 
Falcón

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original Hippocrate (Hipó-
crates, 2014). De Thomas Lilti

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar de música clàssica, amb la 
pianista Alba Ventura. A partir de 5 anys

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert d’hivern. Mostra de crea-
cions i habilitats de joves de la comarca

20 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Alba Ventura. “Estudis per 
a piano”

DISSABTE 30

17.30, 18.15 i 19 h Museu de Ciències Na-
turals
Pel gener, anem al planetari!. “Dies i esta-
cions”. Més info i reserves, tel. 93 870 96 51

17.30 h Nau B1. Roca Umbert
Entre Mares presenta Pep Bou. 5è especta-
cle solidari per a la investigació del càncer 
infantil per al Laboratori de l’Hospital Sant 
Joan de Déu. Més info: 
www.entremaresgranollers,blogspot.com.es

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “Com llegir 
còmics amb un mamut?”. Activitat fami-
liar dinamitzada per Glòria Gorchs. Per a 
infants a partir de 5 anys

21 h Can Jonch
Mostra de dansa i teatre Treansa. Un matri-
moni de Boston, amb la Cia. Mea Culpa

21 h Centre Cívic Nord
Sopar-espectacle amb la Companyia de 
Teatre Corró de Les Franqueses. Més in-
formació i venda de tiquets, al Centre Cívic 
Nord (tel. 93 840 60 69). Organitza: AV de 
l’Hostal - Comissió PA

21 h Teatre de Ponent
Teatre Com nos tornem, amb Bubulina Teatre

DIUMENGE 31

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar de música clàssica. Des-
cordant FS (Franz Schubert)

18 h Museu de Granollers
Sessió poètica i musical. “Digressions 
poètiques”. Amb Nú Miret, veu, i  Ingrid 
Kuntzmann, cello. Dins el programa 
Poetesferits

19 h Museu de Granollers
Acció artística. “Cova-Coven”, amb Primo 
Gabbiano i Visual Pal. Dins el programa 
Poetesferits

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Com nos tornem, amb Bubulina 
Teatre

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Hippocrate (Hipó-
crates, 2014). De Thomas Lilti

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Concert per oboè i orques-
tra de R. Strauss. Hansjörg Schellenberger 
dirigeix l’OCGr 

EXPOSICIONS

CENTRE CÍVIC CAN BASSA
“El voluntariat té un punt, tu tens un punt”
De l’11 al 29/01

GRA. EQUIPAMENT JUVENIL
“D’Alaska a Xile en bicicleta. 30.000 km 
d’experiències amb Marc Hors i Indira 
Urrutia”
Del 4 al 8/01
“Outsiders”
Fotografies d’Oriol Reverter. Del 15 al 
31/01

MUSEU DE GRANOLLERS
“La fi és el principi”
Arqueoxarxa
Del 15/01 al 6/03. Inauguració: 15/01, 19 h

RACÓ D’ART ANTIGA CASA MATAS
Exposició d’aquarel·les de Jordi 
Gendra
Del 15/01 al 27/02. Inauguració: 15/01, 19 h

CONTINUEN...

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“De la Tarafa a Can Pedrals”
Fotografies de l’Arxiu Municipal. Fins al 
19/02

ESPAI GRALLA
“Exposició de pintures de Joan Batlles 
i Pi”
Fins al 9/01

MUSEU DE GRANOLLERS
“Jordi Pagès Collage(s). Poetesferits”
Fins al 31/01
“Intimitats. La roba interior del s. XIX 
al XXI”
Fins al 10/01
“Jordi Benito. Idees com a imatges”
Fins al 31/01
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu”
Exposició permanent 

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
Exposició permanent
“Escarabats”
Fins al 6/03

SALA CIUTAT. CENTRE CULTURAL
“Premi d’Escultura Manel Batlle” 
Fins al 31/01



L’embrió d’Apindep Ronçana és l’associació que 
vau crear l’any 1994 per lluitar per la integració 
dels vostres fills a la societat i a l’escola. 
Leonor. En aquell moment ens ajuntem pa-
res de fills amb diversitat funcional que volem 
escolaritzar-los a l’escola ordinària, per donar-los 
l’oportunitat de poder desenvolupar tot el seu po-
tencial. La Marta amb 4 anys ja sabia l’abecedeari 
i podia comptar més que cap altre nen de la seva 
edat. Ens reunim a El Mirallet, amb la Mercè Llau-
radó i altres mares en situació similar, i decidim 
fundar l’entitat per lluitar per la integració dels 
nostres fills a l’escola i la societat, i posar a l’abast 
de les famílies recursos terapeùtics. Els fills van 
creixent i també les seves necessitats, en paral·lel a 
l’associació, fins que al 2006 neix la Cooperativa 
de Consum Apindep Ronçana. 

Marta, has estudiat la primària a Mestres Mon-
taña, aleshores de referència per als alumnes 
amb discapacitat física, i la secundària al Celes-
tí Bellera.
Les meves gràcies més absolutes a tots els profes-
sors. Sóc el que sóc, també per ells. Ells em van 
infondre un valors... Van saber donar la volta a la 
truita; d’acord, tenia dificultats, però també punts 
forts que van saber potenciar. Mantenim el con-
tacte amb els mestres, si me’ls trobo fem un cafè i 
fins fa poc encara hi anava de visita. 

 
La Marta Rodríguez és una jove 
granollerina de 26 anys que viu al barri 
del Lledoner, amb la seva mare, Leonor. 
Va néixer prematura amb només 900 
grams de pes i al cap de pocs dies va 
patir una hemorràgia cerebral que li 
va deixar greus seqüeles físiques, de 
manera que per desenvolupar-se en 
la seva vida diària necessita un suport 
permanent. Llicenciada en Traducció 
i Interpretació, treballa a Apindep 
Ronçana, cooperativa de serveis a 
la dependència per a persones amb 
discapacitat. Té les idees molt clares i 
les expressa, de manera entretallada, 
amb la seva veu segura i bonica.

Acabes el batxillerat i decideixes anar a la 
universitat. 
Marta. Era el meu somni. Des de petita, amb 10 o 
11 anys, tenia clar que em volia dedicar a alguna 
cosa relacionada amb els idiomes. Animada pels 
meus pares, vaig buscar i vaig decidir-me per 
Traducció i Interpretació.
L. Als 18 anys la Marta va acabar el batxillerat, no 
ha perdut cap curs. Dins de tots els problemes, 
ha tingut sort: quan fa la sol·licitud per anar a la 
UAB, la posen en contacte amb la Fundació Autò-
noma Solidària i amb l’equip Pioner d’atenció a la 
diversitat, i li ofereixen assistència personal, quan 
encara no hi havia la llei de dependència. Anar a 
la universitat, que semblava que havia de ser molt 
complicat, va ser el més fàcil, un altre món. 

Vas continuar amb un postgrau de traducció 
jurídica i vas fer un Erasmus. 
M. Sí, vaig estar a Canterbury, a Anglaterra, tres 
mesos fent un quadrimestre de la carrera, amb 
l’assistent personal. 
L. Es va apuntar a la coral de la universitat -aquí ha 
cantat molts anys a l’Art 9-, vam llogar una caseta, 
vam buscar una beca, el seu pare li va portar el co-
txe perquè es pogués desplaçar i l’anàvem a veure 
un cop al mes. Sempre hem intentat fer possible el 
que ella ha demanat. Jo la vull veure activa.

Leonor González i Marta Rodríguez
ENTREVISTA A
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“A Catalunya, només 60 persones gaudim de la figura de 
l’assistent personal, que em permet fer una vida normal. 

 Sóc una privilegiada!”

Tots aquests anys la vostra vida ha anat molt 
lligada a l’associació Apindep.
L. Jo sempre hi he estat vinculada, com a funda-
dora, des de la Junta, com a coordinadora de les 
activitats de lleure. Hem volgut que els nostres 
fills fessin el mateix que els altres: casals d’estiu, 
extraescolars, colònies, sortida a esquiar... Han 
fet més coses potser que altres nens sense dificul-
tats, sempre amb els nois i noies del poble [Santa 
Eulàlia de Ronçana] sense diversitat funcional. 
Sempre amb l’afany d’integrar, sense excloure’ls, 
d’obrir-los a la societat.
M. Des de petita, ha estat el meu grup de referèn-
cia, sempre dic que és casa meva. Sempre m’hi he 
mostrat tal com sóc. 

Ara treballes a les oficines de la cooperativa. 
Sí, el 2007 hi vaig fer pràctiques i el 2011 co-
menço a les oficines, traduint i corregint textos. 
Som 30 treballadors (8 amb diversitat funcional) i 
tenim 58 usuaris. Jo, al mateix temps, sóc usuària 
del centre, dels serveis de fisioteràpia. 

Parla’ns de la feina que fa la cooperativa. 
M.Té dues grans macrolínies: el servei terapèutic 
(fisioteràpia, psicologia, logopèdia, reeducació, 
psicomotricitat) i el transport especial a les esco-
les. Altres activitats són la confecció de paneres 
i detalls d’empresa per Nadal, horticultura amb 
pagesos de la zona, la recollida d’oli als centres 
escolars per reciclar-lo (Olinet), es fan àpats per a 
persones grans del poble d’acord amb els serveis 
socials –ara mateix s’estan repartint 270 menús al 
mes–, també portem la cantina de l’institut de la 
Vall del Tenes, que és al costat mateix del nostre 
centre... Els usuaris també van a fer activitats de 
dinamització a les residències d’avis, van a la bi-
blioteca dos cops per setmana...

L. Una cosa bonica d’aquest centre ocupacional és 
que les persones usuàries participen en totes les 
línies d’activitat, acompanyant els monitors a re-
partir els dinars als avis, fent les paneres... Segons 
l’ordenament, no tindrien per què fer res, només 
van a ocupar el temps, perquè la societat els consi-
dera no productius, però aquí no és així. 
M. Els usuaris de la cooperativa tenen entre 16 i 
60 anys; la majoria provenen d’educació especial i 

De cara al nou 
any, la Marta es 
proposa seguir 

lluitant pels 
drets individuals 

i col·lectius de 
les persones 

amb diversitat 
funcional

tenen diversitat funcional física, psíquica, conduc-
tual o pluridiscapacitat. Alguns no hi veuen, no hi 
senten, no parlen, per comunicar-se tenen un codi 
molt restringit que només entenen els educadors. 
Són persones que necessiten molt suport i ajuda. 
I estan molt contents de venir: quan al cap de set-
mana no hi ha centre, s’ho passen fatal... 

T’agrada treballar-hi? 
M. Estic mot contenta, per dues coses: faig el que 
m’agrada, traducció i correcció, i segon, perquè 
ho faig a casa meva. He col·laborat també en la 
redacció de projectes. El darrer, un de fisioteràpia 
en què vam estar treballant, colze a colze, amb el 
coordinador durant un mes i mig. 

Però això no és l’únic que fas. 
L. La Marta no para! Està a la junta d’ECOM Barce-
lona i a la confederació de Catalunya [moviment 
associatiu integrat per organitzacions de persones 
amb discapacitat física]. Un cop al mes, mínim, té 
reunions a Barcelona, sempre hi va amb l’assistent. 
M. La figura d’assistent personal, prevista en la llei 
de dependència, només la gaudim 60 persones 
a Catalunya. Sóc una privilegiada! Sense aquest 
recurs, jo no em podria aixecar del llit, vestir-me, 
menjar, anar a treballar... És el que em permet ser 
una ciutadana de ple dret, fer una vida normal. 
L. La Marta fa coses que em semblen tan maques! 
Un cop al mes es troba amb dones a Barcelona en 
un grup de treball sobre vulnerabilitat i diversitat 
funcional. Amb ECOM tiren endavant el projec-
te “Fes el pas” a la vida independent, per ser tu 
que portis la teva vida, amb assistents personals. 
Aquestes festes han exposat una mostra fotogràfica 
al Palau Robert, a Barcelona, sobre vida indepen-
dent, i la Marta també hi ha participat. 

Què t’agradaria que passés aquest any tot just 
estrenat?
M. Vull continuar amb el que estic fent. A curt 
termini voldria anar a viure sola, amb algun 
assistent personal que m’ajudés, però no al 2016, 
perquè no tinc prou ingressos per mantenir-me. 
Tinc molts companys de projectes que estan vivint 
sols. Sobretot, continuar lluitant pels drets del 
col·lectiu, individuals i de grup, i que se’ns deixi 
ser el més proactius possible.
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Els grups municipals opinen

Propostes contra 
el canvi climàtic 

És imprescindible un major compromís 
dels municipis en la lluita contra el canvi 
climàtic. La contaminació ambiental és un 
dels principals riscos que afronten els eco-
sistemes, la humanitat i, especialment, ciu-
tats com Granollers que superen els nivells 
de contaminació establerts per la Directiva 
Europea sobre qualitat de l’aire. Segons 
el Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental, reduir l’exposició de PM10 als 
valors recomanats per l’Organització Mun-
dial de la Salut (la meitat que els permesos 
per la Directiva Europea) evitaria anualment 
a Catalunya 3.500 morts prematures, 1.800 
hospitalitzacions cardiorespiratòries, 5.100 
casos de bronquitis crònica en adults, 
31.100 de bronquitis agudes en nens i més 
de 54.000 crisis d’asma. A conseqüència 
de la contaminació ambiental, fruit dels 
gasos hivernacle, les temperatures globals 
han augmentat provocant un creixement de 
fenòmens meteorològics devastadors, se-
queres, tempestes, ventades, inundacions.... 
Seguint la màxima de pensa globalment 
actua localment, amb l’objectiu d’anar 
més enllà de mesures d’eficiència i estal-
vi energètic, hem proposat un conjunt 
d’accions concretes a impulsar des de 
la ciutat. Entre les propostes, suggerim 
redactar i aprovar de manera participativa 
un pla local contra el canvi climàtic. Per 
tal de reduir el trànsit de vehicles dema-
nem reclamar la gratuïtat dels peatges de 
la C33 i l’AP7 al seu pas per Granollers, 
així com la creació d’una Taula de la 
bicicleta per tal d’incorporar solucions en 
l’actualització del Pla de Mobilitat. Consi-
derem imprescindible reduir la generació 
de residus i augmentar-ne la recollida 
selectiva. Cal impulsar també, en previsió 
de les variacions brusques del règim de 
pluges, mesures de prevenció com adaptar 
el mapa de riscos de les zones inunda-
bles, elaborar un pla d’acció enfront de 
les inundacions i un programa de lluita 
contra la sequera. També plantegem im-
pulsar una major protecció dels boscos 
de Granollers i que s’ampliï les zones 
arbrades, tenint sempre present la vulnera-
bilitat enfront de la pressió urbanística i la 
inundabilitat.

Assemblea de la Crida per Granollers-CUP
http://www.cridapergranollers.cat
crida-cup@ajuntament.granollers.cat 

AGRADECIMIENTOS 
Antes de nada, queremos agradecer a las 
3.188 personas que con su voto han 
confiado en el Partido Popular en estas 
elecciones generales 2015.

PRESUPUESTOS 2016
El grupo municipal del PP ha plantea-
do 5 grandes propuestas para que sean 
contempladas en los presupuestos 2016 
y que supongan grandes mejoras en los 
16 barrios de la ciudad para mejorar su 
calidad de vida y en definitiva conseguir 
una mejor ciudad.
Hemos propuesto la instalación de par-
ques biosaludables en los 16 barrios, 
para fomentar el deporte y ejercicio físico, 
promoción y protección de la salud de las 
personas mayores y el resto de ciudadanos.
Se ha propuesto la instalación de parques 
infantiles adaptados, puesto que a día de 
hoy no tenemos ninguno en la ciudad y 
creemos que nuestros niños con discapaci-
dad también tienen el derecho a tener una 
infancia en igualdad de oportunidades, 
inclusiva y sin barreras. 
Se ha propuesto un plan de acción y 
proyecto de ejecución de una inversión 
definitiva de desarrollo de un carril bici 
en la ciudad, por el beneficio colectivo 
que supone para todos y para la sostenibi-
lidad del medio ambiente. 
Hemos propuesto la instalación de pa-
neles informativos distribuidos en los 
16 barrios del municipio, para facilitar la 
máxima información y difusión posible 
de todo lo que se hace en el municipio. 
Creemos que todos los ciudadanos deben 
saber qué pasa en su ciudad.
Y, finalmente, se ha propuesto la creación 
de un centro de día, que permita mejorar 
o mantener el grado de autonomía de las 
personas mayores ayudándolas a disfrutar 
de su tiempo libre y dar apoyo a sus fami-
lias y cuidadores. 
Aprovechamos para desearles FELICES 
FIESTAS y FELIZ AÑO NUEVO 2016. 
#SentimGranollers 
#SentimosGranollers

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

Comienza una nueva etapa

Tras este 20D se abre una nueva e incierta 
pero también esperanzadora etapa en la 
vida política española. Nuestra democra-
cia se verá rejuvenecida con el pluralis-
mo político de nuestro Congreso de los 
Diputados, lo que esperamos culmine en 
una reforma importante de nuestra Consti-
tución.
Por lo que respecta a C´s, nuestras expec-
tativas e ilusión no corresponden a los 
resultados logrados… Pero, nos sentimos 
muy orgullosos de haber irrumpido en el 
panorama político nacional con cuarenta 
diputados y de ser el primer partido po-
lítico catalán en llevar su proyecto a toda 
España. Estamos agradecidos a nuestros 
tres millones y medio de votantes por su 
confianza. Nuestra, su voz, ahora se oirá 
también en el corazón de nuestra demo-
cracia. Tendremos un papel relevante y 
la oportunidad de dar a conocer mejor 
nuestra labor y proyectos a la totalidad de 
españoles.
S’ha acomplert el somni de convertir 
C´s en un actor important de la política 
nacional. No ens conformem, seguirem 
treballant dur i creiem fermament que 
Albert Rivera serà algun dia president del 
Govern.
Començarem la nostra labor proposant 
una reforma del sistema electoral, per 
implementar-ne un de més just i equitatiu, 
que deixi de beneficiar els vells partits i 
els nacionalistes. Impulsarem una sèrie 
de mesures que considerem vitals: un 
pla nacional per l’educació universal i 
de qualitat, acabar amb les retallades en 
sanitat i dependència, igualar la baixa per 
maternitat i paternitat, prohibir els indults 
per als corruptes, suprimir els aforaments, 
reformar el sistema laboral, apostar pels 
autònoms, limitar les portes giratòries, 
baixar les taxes universitàries, fomentar 
el transport públic, evitar la fugida de 
joves talents, despolititzar la justícia i, per 
descomptat, seduir Catalunya amb un nou 
projecte polític més actual i plural. Units 
som i serem més forts.
El centre polític ha arribat, ara hem de 
consolidar-lo perquè posteriorment torni 
a créixer.
Comienza una nueva etapa. Muchas gra-
cias por vuestro apoyo.

Enric Meseguer 
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Granollers

Trabajar y hacer crecer 
Granollers en 2016

Crida-CUPPP C’s
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L’Ajuntament de Granollers, a instàncies 
del grup socialista, ha aprovat els pressu-
postos de l’Ajuntament per al proper any 
2016, recollint iniciatives d’altres grups 
municipals.
Aquests, però, són uns pressupostos 
que tenen a veure amb el Programa 
d’Actuació Municipal del govern de 
l’alcalde Mayoral, i que es vesteixen 
del compromís electoral de les darreres 
eleccions municipals amb els granollerins 
i les granollerines.
Un programa que es desenvoluparà fins 
al 2019, i que ara es comença a concre-
tar. Quatre eixos per explicar el 2016. 
Un pressupost que, en comparació al 
del darrer any, té un petit increment del 
2,6% en ingressos i despeses, això sí, 
sense incrementar els impostos i les taxes 
municipals.
Un primer objectiu: seguir incrementant 
els recursos destinats a les polítiques 
socials per acompanyar, en una pers-
pectiva de justícia social, a les persones 
amb una situació de vulnerabilitat social 
o residencial (programes de beques, 
programes per a la gent gran, programes 
per a la infància, programes de salut 
comunitària, programes de contingència 
per a subministraments bàsics), tot plegat 
amb un creixement de quasi un 6 %, que 
representa un 10 % de la despesa total.
Segon, volem mantenir i captar per a la 
ciutat talent, emprenedors i empreses. 
L’ocupació és fonamental per als socia-
listes. Potenciarem Roca Umbert per a la 
promoció d’un districte tecnològic i digi-
tal. Can Muntanyola, per seguir impulsant 
l’emprenedoria i les sinergies empresa-
rials. Pla del Circuit, per a l’especialització 
i competitivitat territorial del motorsport, 
desenvolupant també l’Espai Motor Cata-
lunya, lligat a la formació.
Treballant per uns espais de qualitat a la 
ciutat, amb un total de 6,3 milions € per 
a inversions.
I fent del pla de la societat del coneixe-
ment una eina per fer més fàcil la vida a 
la gent, impulsant també un ajuntament 
més transparent, amb noves formes de 
governança i utilitzant les noves eines di-
gitals per ser més eficients i estalviadors.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Ha arribat el darrer Ple de l’any, aquell on 
aprovem el pressupost municipal per a 
l’any vinent. El nostre grup, amb vocació 
constructiva, ha presentat una sèrie de 
propostes d’inversió, que han estat pre-
sentades a l’equip de govern per tal de ser 
incorporades al document definitiu, i que 
s’agrupen en 3 àmbits:
- Manteniment de la ciutat
 · Rehabilitació de pisos buits per 

destinar-los a lloguer social durant un 
període determinat.

 · Línia d’ajuts per a la rehabilitació de 
façanes i millora de l’eficiència ener-
gètica d’edificis.

 · Increment de la partida de neteja de la 
ciutat.

 · Pla de millora de l’enllumenat
- Promoció de l’activitat econòmica
 · Subvenció del 50% de la quota 

d’autònoms durant els primers 6 mesos 
d’activitat.

 · Subvenció de la quota de la seguretat 
social durant 6 mesos per a la contrac-
tació de majors de 40 anys i/o aturats 
de llarga duració.

 · Subvenció per a la presència 
d’empreses granollerines en fires inter-
nacionals.

- Millora estratègica de l’espai públic
 · Reforma de la plaça Barangé a través 

d’un procés de participació ciutadana
 · Peatonalització i adequació dels ca-

rrers Ricomà, Príncep de Viana, Barce-
lona.

 · Construcció d’una passera de vianants 
al passeig de la Muntanya per connectar 
les dues voreres de la via del tren.

 · Construcció d’una rotonda a la cruïlla 
dels carrers Girona i Francesc Ribas.

 · Adequació i reforma del carrer Marià 
Sans.

 · Reforma de la plaça Lledoner i els 
seus entorns.

Us desitgem un feliç any 2016!

Grup Municipal de Convergència i Demòcrates

Han passat més de 6 mesos des que es va 
constituir el nou govern local, prou temps 
per avançar i tirar endavant noves iniciatives 
o, com a mínim, per plantejar i programar 
l’acció de govern de cara a la nova legislatura. 
Malauradament, això encara no s’ha fet.
L’equip de govern actual, si bé ha canviat 
algunes cares, no ha modificat plantejaments 
ni maneres d’actuar respecte al que fins ara 
ha anat fent. Així, aquests primers mesos 
de mandat l’equip de govern s’ha limitat a 
aprovar aspectes purament administratius 
o expedients ja iniciats –i pràcticament 
enllestits– de la legislatura anterior. Aquesta 
dinàmica contrasta amb la del final de la 
legislatura passada quan, a uns mesos vista 
de les eleccions municipals, els socialistes 
es va afanyar a inaugurar múltiples obres i a 
aprovar una sèrie de plans i expedients per 
fer lluir la seva gestió.
Ens preocupa especialment la poca eficiència 
mostrada per fer front a problemes cabdals 
com la pobresa energètica o les multes als 
pisos buits propietat de bancs i immobi-
liàries. I no podem evitar preguntar-nos, amb 
l’evident pèrdua de suport en els darreres 
eleccions, si l’equip de govern està realment 
preocupat perquè Granollers sigui una ciutat 
socialment justa.
D’altra banda, hem pogut constatar com es 
repeteix la mala praxi a la qual ens té acos-
tumats el govern municipal: poc marge de 
temps per treballar el temes, manca de res-
posta a algunes de les peticions d’informació, 
i manca de diàleg real amb l’oposició i amb 
societat civil. Sis mesos, doncs, i res de nou. 
Per tot això, el 2016 serà un any ple de 
reptes. Al 2015 es van esgotar fins a sis plans 
municipals que tenim pendents d’avaluar i 
renovar, com ara el Pla de Mobilitat o el de 
Cooperació. I no podem obviar altres temes 
pendents i cabdals, com ara la constitució del 
Consell de Ciutat, la redacció i aprovació del 
Reglament de Participació, o la modificació 
del Reglament Orgànic Municipal. Aspectes 
que han d’obrir el consistori a la ciutadania, 
si hi ha una veritable voluntat del govern 
local.
Des del grup municipal d’ERC-Acció 
Granollers demanem per a aquest nou any 
que l’alcalde Mayoral acompleixi clarament 
la seva voluntat de governar amb acord i 
diàleg amb altres grups. Nosaltres, com sem-
pre, seguirem el treball constant pels grans 
reptes de ciutat.

Núria Maynou i hernández
Regidora d’ERC-AG

Diners per a 
polítiques socials i 
per al teixit econòmic

Pressupost 2016Sis mesos i res de nou!
PSCCiU ERC-AG 
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compartint
escenaris

Teatre, música, dansa, òpera, 
circ, sarsuela, espectacles infantils… 

I molt més!

www.granollers.cat/escenagran

TEMPORADA 
2015-2016

FEBRER JUNY 
2016


