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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

D ’A B R I L

PROPER BUTLLETÍ

L’ENTREVISTA

Ivette Nadal
Cantautora
> Amb 17 anys publica el primer 

disc, Guerres dolcíssimes

> Ara, a punt de fer-ne 28, es 
troba en gira de presentació 
del quart treball, Tornar a 
mare, un disc que simbolitza 
la seva lluita contra l’anorèxia

> Una malaltia que ha estat 
una llosa que no la deixava 
créixer, ni a l’escenari ni a la 
vida 

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 VIOLÈNCIA 

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: La Porxada el dia de Sant Jordi. Fotografia: Toni Torrillas

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

ENTRADA GRATUÏTA

L’ADOBERIA. Plaça de l’Església, 7. 
Dissabte, de 18 a 21 h i diumenge, de 12 a 14 h 

LA TÈRMICA. C. Prat de la Riba, 77. 
Dissabte, de 18 a 20 h i diumenge d’11 a 13 h
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FIRA AGROALIMENTÀRIA
“Gastronomia urbana”
Divendres 1 i dissabte 2 d’abril
De 9 a 21 h. Plaça de la Porxada

FIRA D’ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte, 2 i 30 d’abril
Tot el dia. Carrer d’ Anselm Clavé

ENCANTS SOLIDARIS
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 d’abril
De 9 a 14 h. Plaça de Can Trullàs

ENCANTS SOLIDARIS
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 2, 9, 16 i 30 d’abril
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà 

COL·LECTIU ARTESÀ 
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 2 i 16 d’abril
Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA DEL DISC
Divendres 8 i dissabte 9 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA D’ARTESANS
Divendres 8 i 29 d’abril
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS 
PER LA QUALITAT DEL VO
“Acostem el camp”
Dissabte 9 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Porxada

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

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 16 d’abril
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA DEL LLIBRE I LA ROSA
Divendres 22 i dissabte 23 d’abril
Tot el dia. Pl. de la Porxada i carrer d’Anselm Clavé

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS 
ELABORADORS DE CATALUNYA
Dissabte 30 d’abril 
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA ABAC-GRA 
Brocanters, Antiquaris i Col·leccionistes 
Dissabte 30 d’abril
De 9 a 14 h. Parc Firal

El 10 d’abril de 1976 el 
Club Balonmano Grano-
llers escrivia la pàgina 
més destacada de la seva 
història guanyant la Re-
copa d’Europa al Pavelló 
Municipal d’Esports, al 
derrotar l’equip alemany del GW Dankersen per 
26-24 en el partit de tornada i després d’una 
pròrroga. Va ser el primer títol europeu de 
l’handbol espanyol que va presenciar un pavelló 
ple i que es va emetre per televisió. 
En el BM Granollers van jugar: Pagoaga, Masip, 
Calabuig, Castellví, Prat, Sagarribay, Borrego, 
Aperador, Gómez, Pons i Vera.
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FOTO: AUTOR DESCONEGUT / 
COL·LECCIÓ AJUNTAMENT DE 

GRANOLLERS

Un Sant Jordi poètic i 
commemoratiu omplirà els 
carrers de lletres i roses
Presentacions de llibres, hores del conte, trobada d’autors comar-
cals, poesia, taller de dracs, sardanes... s’apleguen dins un extens 
programa que, com cada any, arriba sota el nom Per l’abril lletres mil. 
A més, enguany, amb motiu de l’Any Llull, els comerciants de Gran 
Centre ens ofereixen, conjuntament amb el Servei Local de Català, 
Paraules sobre vidre. Llull, una activitat per descobrir els textos de 
Ramon Llull escrits als vidres de les botigues.
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REPORTATGE

La Formació Professional dual, una 
bona oportunitat per aconseguir feina

“Els estudis professionals seran cada 
vegada més importants i existeix 
una desconnexió remarcable entre 
el desenvolupament d’aquests i 
les necessitats de les empreses 
de l’entorn”. Aquest era un dels 
advertiments del Pla estratègic de 
Granollers, que es va traduir en un 
projecte prioritari: posar en relació 
l’empresa amb el sistema educatiu per 
millorar la inserció laboral dels joves. 
A partir d’aquí l’Ajuntament ha facilitat 
l’escenari per què a la ciutat s’hi pugui 
fer l’FP dual, una modalitat que forma 
aprenents a mida de les empreses.

Aquest curs finalitzarà els estudis la primera 
promoció d’alumnes que ha fet formació pro-
fessional en la modalitat dual a Granollers. Són 
els alumnes dels cicles formatius de grau mitjà 
de mecanització i de manteniment electrome-
cànic, respectivament, de l’Escola Municipal de 
Treball. Fa dos anys ningú cursava FP dual a la 
ciutat i ara només a l’EMT hi ha 65 alumnes que 
estan experimentant aquesta nova modalitat, 
que combina l’aprenentatge en una empresa 
amb la formació acadèmica. A banda de l’EMT 
hi ha dos centres més que ofereixen algun dels 
seus cicles formatius en dual, són l’Institut Car-
les Vallbona, amb quatre cicles de grau superior 
i l’Educem, amb dos cicles superiors (vegeu 
columna amb tota l’oferta a la pàgina 5).

Més implicació de l’empresa

Què té de diferent l’FP dual respecte l’FP 
“convencional”? Fonamentalment el paper de 
l’empresa, que incorpora l’alumne aprenent 
durant dos anys, amb un mínim de 960 hores 
d’estada al centre de treball, fet que permet una 
participació de forma molt activa i en primera 
línia a les empreses en el procés formatiu dels 
alumnes. “La intenció és formar al màxim un 
candidat per poder-se quedar a l’empresa”, 
explica Ramon Caballero coordinador de l’FP a 
l’EMT. 

Per als alumnes, el nivell d’exigència és una 
mica més alt que les pràctiques normals ja que 
reben una compensació, una beca salari. “Quan 
parlem amb els empresaris, et diuen que en la 
primera fase no es guanyen el que els donen, 
però que en la segona fase no els paguen el que 
es mereixen. Se n’adonen que aquests alumnes, 
en lloc d’una despesa, són una inversió”, explica 
Caballero. 

Possibilitats de quedar-se en plantilla

Eloi, Ismael i Jawad estan força integrats en 
les empreses on fan pràctiques i amb bones 
perspectives laborals. L’Eloi, de 17 anys, fa les 
pràctiques a Baldomero Ventura, de les Fran-
queses del Vallès, fabricant de components per 
al sector de l’automòbil, camions, motocicletes 
i aeronàutics. “És la meva primera experiència 
laboral i m’han tractat molt bé, m’han dit de 
treballar-hi durant l’estiu”, explica content. 
L’Ismael, de 23 anys, creu que amb l’FP dual 
“guanyes molta experiència, perquè fas més 
hores a l’empresa i tens més tracte amb el 
personal i això ajuda molt”. Ell fa pràctiques 
a Metallum, SA de Sant Antoni de Vilama-
jor, dedicada a fer acabats de serratge per a 
marroquineria, amb clients importants com 
Louis Vuitton. El Jawad, de 18 anys, creu que té 
possibilitats de quedar-se a treballar a Miró & 

La llarga tradició de l’Escola 
Municipal de Treball com a 
centre referent en formació 

professional ha jugat a favor 
a l’hora de tirar endavant la 
formació professional dual
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Amb un mínim 
de 960 hores 

de pràctiques, 
les empreses 

que tenen 
alumnes en FP 
dual formen un 
candidat a mida
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Oferta de 
Formació Professional dual 
a Granollers

Escola Municipal de Treball

Família industrial
• CFGM mecanització
• CFGM manteniment electromecànic
• CFGS de robòtica. A partir del curs 
 2016-2017
• CFGS disseny en fabricació en mecànica. 

A partir del curs 2016-2017

Família automoció
• CFGM de manteniment de vehicles. 
 A partir del curs 2016-2017

Família sanitària
• CFGM auxiliar d’infermeria
• CFGM emergències sanitàries

Família química
• CFGM laboratori
• CFGS laboratori d’anàlisi i control de 
 qualitat

Institut Carles Vallbona 

Família administració i finances
• CFGS administració i finances

Família comerç
• CFGS comerç internacional

Família informàtica
• CFGS ASIX d’administració de sistemes 

informàtics en xarxa
• CFGS DAW desenvolupament 

d’aplicacions web

EDUCEM

Família administració i finances
• CFGS administració i finances 
• CFGS administració, sistemes informàtics 

i xarxes

* CFGM Cicle Formatiu de Grau Mitjà
* CFGS Cicle Formatiu de Grau Superior

L’FP dual ha de contribuir a reduir 
l’atur juvenil i a incrementar el 

gruix de gent amb estudis mitjans

Pedragosa, de Lliçà de Vall, empresa dirigida al 
mercat de components de l’automòbil, elèctrics 
i de la l’electrònica.
No tothom vol fer la formació professional en 
dual, de vegades perquè són alumnes que ja 
tenen feina, altres perquè no tenen prou nivell. 
Caballero creu que els alumnes idonis per fer 
dual són els que tenen capacitat per aprendre 
i són responsables, correctes i educats. “La 
situació ideal seria que el 30 % de la classe 
pogués fer dual”, apunta el professor. 
En tot cas l’FP dual està contribuint a invertir 
la tendència de desprestigi que arrossegaven 
aquests estudis. En general, a Catalunya falten 
tècnics mitjans qualificats, hi ha molta gent que 
va a la universitat i molta gent amb pocs estu-
dis, però pocs tècnics al mig. Ara a Granollers hi 
ha més proporció d’alumnes que trien l’FP que 
temps enrere.
L’FP dual també ha ajudat a reduir la bretxa en-
tre els estudis i les necessitats de les empreses, 
un fet que perjudicava tant treballadors i treba-
lladores com la competitivitat de les empreses. 
El futur per a aquests estudiants sembla que 
pinta bé: “No paren de trucar-nos empreses 
demanant-nos currículums de gent que ha aca-
bat els estudis per poder-los contractar i també 
empreses que eren reticents a agafar alumnes 
en dual, tot i que ho veien bé. Sobretot de la 
indústria de l’automòbil, que sembla que està 
remuntant”, explica Caballero.
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A partir del curs vinent Granollers acollirà 
estudis universitaris gràcies a l’acord amb la 
Universitat de Vic-Universitat Central de Ca-
talunya, que obre un campus a la capital del 
Vallès Oriental. Es tracta d’UGranollers, una 
oferta que se suma a les que ja s’ofereixen a Vic, 
Manresa i Barcelona. 
L’alcalde, Josep Mayoral, ha explicat que 
UGranollers és un projecte que se centra en 
l’autonomia local i la proximitat i ha subratllat 
que “a tots ens mou el mateix objectiu, que és 
ampliar l’oferta educativa en quantitat i quali-
tat”. En aquest sentit, ha explicat que d’aquesta 
manera acosta l’oferta a la demanda, ja que 
en aquest curs la UVic-UCC té 96 granollerins 

ACTUALITAT

matriculats i prop de 600 alumnes del Vallès 
Oriental. 
UGranollers s’ubicarà, inicialment, a Roca 
Umbert i impartirà dos graus que s’inclouen 
dins la Facultat d’Empresa i Comunicació de la 
UVic. Un és el grau d’Administració i Direcció 
d’Empreses (ADE) i l’altre és el de Màrqueting 
i Comunicació Empresarial, dues ofertes amb 
una elevada demanda laboral. Segons la darrera 
enquesta d’ocupabilitat de l’Agència de Quali-
tat Universitària (AQU) de l’any 2014, el 100% 
dels alumnes que havien estudiat ADE a la UVic 
van trobar feina en menys d’un any. Ambdues 
titulacions s’oferiran en horari de tarda i amb 
un itinerari modular per fer compatible la 
jornada laboral i la formació. A banda, també 
s’oferirà el Cicle Formatiu de Grau Superior 
en Màrqueting i Publicitat que s’afegeix als 4 
cicles que ja ofereix el Campus Professional de 
la UVic-UCC a Vic, Olot i Manresa. Igual que en 
els altres cicles, aquest també s’impartirà en 
format dual. La UVic-UCC ha estat una de les 
primeres universitats de l’Estat a oferir formació 
professional de grau superior en format dual. 
UGranollers també té previst impartir el grau 
d’Emprenedoria i Economia Digital a través 
d’un format innovador i amb l’anglès com a 
llengua vehicular, i el primer grau de Catalunya 
d’Enginyeria de l’Automoció de Catalunya que 
compta amb el suport del clúster de la Indústria 
de l’Automoció de Catalunya.

Granollers es converteix en ciutat universitària

El campus es dirà 
UGranollers 

i s’ubicarà, 
inicialment, a 
Roca Umbert

Preinscripció i 
matriculació a les 

Escoles Bressol Municipals
Curs 2016-2017

JORNADA DE PORTES OBERTES
Escola Bressol Giravoltes: dilluns 18 d’abril, de 18 h a 20 h
Escola Bressol El Teler: dilluns 25 d’abril, de 18 h a 20 h
Escola Bressol Tortuga: dimecres 27 d’abril, de 18 h a 20 h

PREINSCRIPCIÓ DEL 9 AL 13 DE MAIG,
a l’escola bressol escollida en primera opció

MATRICULACIÓ DEL 6 AL 10 DE JUNY,
a l’escola bressol on s’ha obtingut plaça

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:
dilluns, dimecres i divendres, de 10 h a 13 h i dimarts i dijous, 
de 15 h a 17 h

EBM Giravoltes: ctra. de Caldes, 52, tel. 93 861 65 65
EBM El Teler: c. Corró, 349, tel. 93 849 64 40
EBM Tortuga: c. Garrotxa, 8, tel. 93 870 93 52
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Gestos tan senzills com pujar a peu en lloc 
de fer-ho en ascensor o evitar fer fotocòpies 
han contribuït a disminuir el consum 
elèctric i a obtenir un estalvi que en els 
propers mesos es concretarà en mesures 
en habitatges amb pobresa energètica

Estalgia: més de 16.000 euros per ajudar
a combatre la pobresa energètica 
Els 19 edificis municipals que han estat escenari de la Marató de l’Estal-
gia (estalvi + energia) aquest mes de febrer han aconseguit una mitjana 
d’estalvi en el consum d’un 18 % en electricitat (35.337 kWh), un 28 % 
en gas (9.929 m3) i un 12 % en aigua (235 m3), que es tradueix en 16.484 
euros d’estalvi. Aquests resultats són producte de l’adopció de bones 
pràctiques energètiques per part del personal municipal i de persones 
usuàries d’aquests edificis, com pujar a peu sense fer servir l’ascensor o 
reduir la temperatura de la calefacció. Aquests diners estalviats perme-
tran ajudar a persones que ho necessiten, a partir d’un programa de me-
sures per combatre la pobresa energètica en habitatges de Granollers. 

Reduir la factura energètica de les llars

En primer lloc s’avaluaran energèticament les llars, escollides pels 
serveis socials municipals, per aplicar mesures per reduir la factura 
de la llum, l’aigua i el gas. En la primera visita a les llars hi partici-
parà l’alumnat del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions elèctri-
ques i automàtiques de l’Escola Municipal de Treball. Seran ells, amb 
l’assessorament del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, els 
qui faran un llistat de les mancances energètiques i faran propostes per 
millorar-ne les condicions. Els serveis tècnics municipals, en base a 
aquestes avaluacions, compraran els elements necessaris com bombe-
tes o fluorescents de baix consum, rellotges programadors, borlets per 
a portes i finestres, regletes per tancar totalment el subministrament de 
corrent, etc. Durant la visita també es recolliran les factures per conèixer 
els hàbits i valorar què cal modificar en la contractació dels subminis-
traments (per exemple, reduir la potència contractada de la llum) que 
permeti obtenir un estalvi anual de la factura energètica de la llar. 

Edificis administratius i escoles amb la Marató de l’Estalgia

Els edificis municipals on s’han fet accions d’estalvi energètic són 
l’Ajuntament; la Biblioteca Can Pedrals; l’edifici del c. Portalet, 4; l’edifici 
de Can Puntes; l’edifici del c. Sant Josep, núm. 7; Policia Local; l’Escola 
de Música Josep M. Ruera, la Unitat Operativa de Serveis, l’Escola Sal-
vador Espriu, l’Escola Pau Vila, l’escola Ferrer i Guàrdia, l’Escola Muni-
cipal Salvador Llobet, l’Escola Ponent, el Centre Vallès, l’Escola Mestres 
Montaña, l’Escola Joan Solans, l’Escola Granullarius, l’Escola Pereanton, 
l’Escola Municipal de Treball i l’Escola Lledoner.

Granollers exporta l’experiència a d’altres municipis

Per primera vegada la Marató de l’Estalgia també s’ha fet en edificis 
municipals del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Sant Cugat del 
Vallès. En total, s’han involucrat 38 equipaments, i més de 1.000 treballa-
dors i treballadores municipals i persones usuàries que han participat en 
aquest projecte solidari. Els resultats finals assenyalen un estalvi del 
19 % d’electricitat en 37 equipaments, 17,9% d’aigua en 27 equipaments i 
26 % de gas en 18 equipaments.
La nota final a aquesta Marató de l’Estalgia l’ha posada l’Escola Municipal 
de Música Josep Maria Ruera, que, inspirant-se en els missatges de la 
Marató, ha escrit i interpretat la cançó “Energia dins teu-ESTALGIA” que es 
pot escoltar a través de la xarxa.
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Els dies 6, 7 i 8 d’abril, els alumnes de 4t d’ESO de tota la comarca tenen 
una cita a la Fira Guia’t, dedicada a explicar les sortides professionals 
que ofereixen els estudis postobligatoris al Vallès Oriental, que inclou 
la formació ocupacional i contínua, i els cicles de grau mitjà i superior. 
A més dels alumnes de darrer curs de secundària obligatòria, Guia’t 
s’adreça també als alumnes de batxillerat que deixen els estudis i a les 
persones interessades a orientar la seva formació i inserció laboral.
La fira s’inaugurarà el dia 6 a Roca Umbert, a la nau Dents de Serra, amb 
l’obertura dels estands dels expositors, l’espai d’autoconsulta i l’inici de 
les demostracions pràctiques per part dels centres expositors. Aquell dia 
es farà la xerrada: “Emprenedoria, una aposta de futur” (10.30 h) i una 
taula rodona de presentació d’experiències joves, amb testimonis que 
explicaran el seu itinerari personal i laboral (12.30 h). 
L’endemà, dia 7, hi haurà la xerrada “Identifica i entrena les teves compe-
tències”, que posarà l’accent en les competències transversals: comuni-
cació, ganes d’aprendre, capacitat d’adaptació i de la qual es faran dues 
sessions ( 9.30 h i 11.30 h); i “L’orientació per competències: què busquen 
les empreses” (17.30 h), adreçada a educadors i orientadors. La fira 
també proposa una xerrada per a les famílies: “Com ens preparem per a 
les professions del futur” (19 h), sobre competències i habilitats que cal-
dran el dia de demà. El darrer dia, s’ha programat la xerrada “Com i on 
estudiar a fora: el món a les teves mans”, sobre mobilitat internacional 
(9.30 h) i una altra taula rodona d’experiències de joves (11 h). Fira Guia’t 
és una iniciativa de la Xarxa Transició Educació Treball que coordina el 
Consell Comarcal, amb la participació d’ajuntaments i sindicats.

La 7a Fira Guia’t mostra les 
sortides professionals dels estudis 
postobligatoris a la comarca

2n Mercat de Tecnologia 
de Granollers, una 
iniciativa per acostar 
la ciència a secundària 

Amb l’ànim de potenciar les vocacions tec-
nològiques entre l’alumnat de secundària, 
torna a celebrar-se el Mercat de Tecnologia 
de Granollers, el dia 14 d’abril a Roca Um-
bert Fàbrica de les Arts. 
Diferents projeccions de futur assenyalen 
que els propers anys hi haurà una deman-
da important de professionals dels àmbits 
cientificotecnològics. El Mercat de Tecnolo-
gia és una iniciativa impulsada, per segon 
any, per l’Ajuntament amb la coorganització 
dels instituts Granollers, Escola Municipal 
del Treball i Antoni Cumella.
El mercat exposarà els millors treballs tec-
nològics dels alumnes dels centres partici-
pants, màquines d’empreses i programarà 
xerrades i tallers (sobre la roda, robots, en-
registrament, ultrasons, serigrafia, anima-
ció...). A l’Off Mercat, destaca l’organització 
de tallers adreçats a educadors, de formació 
en plaques Arduino, i a pares i mares, sobre 
les possibilitats educatives de la robòtica i la 
impressió en 3D, i la creació d’imatges este-
reoscòpiques amb ulleres de realitat virtual. 
Més info: wp.granollers.cat/mtg 

Autocar del Banc de Sang i Teixits
Dimarts 5 d’abril, de 17 a 21 h. Plaça de Can Trullàs

I també...
Diumenge 10 d’abril, de 10 a 13 h. Campanya de donació de 
sang. A l’Escola Anna Mogas, amb motiu del 37 Cros Escolar

La donació de sang, un acte solidari

Amb una vegada no n’hi 
ha prou. Vine a donar sang
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L’Ajuntament de Granollers fa un acte 
d’agraïment a les persones que han fet aporta-
cions a l’Arxiu Municipal durant l’any anterior. 
El 2015 es van fer 33 donacions de fotografies, 
postals, pel·lícules, llibres, manuscrits, impre-
sos, cartells, plànols... Les donacions i cessions 
són de: Jordi Ambròs Pagès, Toni Arrizabalaga 
Blanch, Josep Capella Cuyàs, Joan Carrasco 
Locubiche, Ricard Caussa Calzada, Assumpció 
Corbera Palau, Joan Corbera Santanach, Pere 
Cornellas Aligué, Jaume De Vega Brull, Pere 
Diumaró Pou, Josep Estapé Guàrdia, Josep 
Maria Farnés Sararols, Lola Gadea Vila, Enric 
Garcia-Pey Pey, Teresa Garrell Traveria, Pere 
Julià Colomina, Frederic Malàs Iglesias, Pere 
Montpart Fradera, Olga Pey Rufí, Josep Maria 
Pou Riera, Francesca Pou Verdaguer, Jordi Riba 
Torelló, Julián Rodríguez López i Montserrat Sol 
Prades i, de l’Arxiu Municipal de Sant Fruitós 
de Bages, l’Escola Granollers, les associació de 
veïns dels Instituts i de Can Mònic i CCOO.

Milers de testimonis d’història local, 
incorporats a l’Arxiu Municipal

La Societat Coral Amics de la Unió ha fet una cessió temporal de la 
documentació de l’entitat, a l’Arxiu Municipal de Granollers, que la 
conservarà durant 5 anys prorrogables. Es tracta de 2.000 fotografies 
(positius i negatius), 70 pel·lícules i 4 metres de documents originals, 
cartells, impresos i la revista L’Estendard. 
A partir d’ara es pot consultar aquest fons que permet conèixer la 
història de la Societat Coral Amics de la Unió de Granollers que és 
l’entitat més antiga de la ciutat. El fons incorporat a l’arxiu data de 
finals del segle XIX i fins a l’any 1980.

Nou fons documental 
dels Amics de la Unió

El president de la 
Generalitat visita la ciutat 

El 18 de març, el president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, va visitar Granollers. 
En primer lloc, el president va ser rebut a 
l’Ajuntament per l’alcalde, Josep Mayoral, 
i la corporació municipal, i va signar en el 
Llibre d’Honor. Tot seguit, el president de la 
Generalitat va inaugurar l’Open Night 2016 i 
seguidament va presidir el Dia de la Mútua, 
que va homenatjar els socis i treballadors 
més antics de l’entitat, i es van lliurar 
26.509 € a l’Hospital Sant Joan de Déu. Una 
important aportació recollida a la campanya 
“Somriures que curen” destinada a recaptar 
fons per a la investigació del càncer infantil

9

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | ABRIL DE 2016



Formació digital (primavera 2016)
reduïm la bretxa digital

BIBLIOTECA
ROCA UMBERT

inscripcions i més informació a:
Biblioteca Roca Umbert

Carrer Enric Prat de la Riba, 77
Tel. 93 860 44 50

www.granollers.cat/formaciodigital

PREINSCRIPCIÓ:
a partir del 29 de març de 2016

*formació gratuïta per a persones a l’atur, amb places limitades
Cal presentar abans d’inici de curs un certificat original o una còpia compulsada,
expedit per les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que
es troba a l’atur. L’organització podrà verificar la vigència d’aquest certificat a l’hora
d’assignar les places.

CURSOS 8 hores - 20 €*

Inicia’t en el teu mòbil 
Del 2 a l’11 de maig de 2016
Dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h
Tens un mòbil Android? Aprèn les diverses funcions del teu mòbil (contactes, 
agenda, connexió Wi-Fi, GPS...) i com fer-ne el manteniment bàsic 
(ajustaments, actualitzacions, descàrrega d’aplicacions...). Agafa confiança 
en l’ús d’internet, la càmera de fotos i les aplicacions (apps) més habituals. 
Cal portar el dispositiu Android a la formació.

Inicia’t en les xarxes socials 
Del 2 a l’11 de maig de 2016
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Descobreix el món de les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, etc. 
Aprèn com funcionen per a comunicar-se amb altres persones i quines 
condicions de seguretat és recomanable tenir en compte a l'hora de 
configurar-se un compte.

PÍNDOLES 3 hores - 7,5 €*
Crea els teus primers GIF animats 
Dijous 21 i 28 d’abril de 2016, de 18.30 h a 20 h
Aprèn a crear GIF animats amb programari gratuït i publica’ls a les teves 
xarxes socials.

Crea el teu primer blog amb WordPress
Dijous 5 i 12 de maig de 2016, de 18.30 h a 20 h
Vols tenir el teu propi blog? T’ensenyem com fer-ho de manera ràpida, fàcil 
i gratuïtament amb la plataforma WordPress.com. 

Manteniment bàsic del portàtil 
Dijous 19 i 26 de maig de 2016, de 18.30 h a 20 h
Aprèn a optimitzar el funcionament del teu ordinador i a fer-ne el 
manteniment bàsic (antivirus, actualitzacions, etc.). Cal portar el portàtil a 
la formació.

PÍNDOLES 90 minuts - 3,75 €*
Comparteix fotografies i vídeos amb Pinterest 
Dijous 7 d’abril de 2016, de 18.30 h a 20 h
Descobreix aquesta xarxa social on podràs trobar, filtrar, organitzar i compartir 
imatges i vídeos segons els teus interessos. Porta el teu mòbil o tauleta a 
la formació.

Crea butlletins electrònics amb Mailchimp 
Dijous 14 d’abril de 2016, de 18.30 h a 20 h
Descobreix Mailchimp, una eina de màrqueting per correu electrònic que 
et permetrà administrar les teves llistes de subscriptors, enviar butlletins 
(newsletters) per correu electrònic i revisar els informes de les teves 
campanyes. 

Compra per internet de manera segura
Dijous 2 de juny de 2016, de 18.30 h a 20 h
Explora el món de les botigues virtuals i aprèn a fer les teves compres en 
línia amb seguretat. 

Llegeix en digital amb eBiblio Catalunya
Dijous 9 de juny de 2016, de 18.30 h a 20 h
Inicia’t en el préstec de llibres electrònics amb el servei eBiblio Catalunya, 
el portal gratuït de les les biblioteques municipals, i emporta’t els teus llibres 
allà on vulguis! Porta el teu lector a la formació.

Comunica’t durant les vacances 
Dijous 16 de juny de 2016, de 18.30 h a 20 h 
Skype, WhatsApp, Telegram,... Treu profit de la missatgeria instantània i 
les videoconferències per a comunicar-te i compartir les teves vacances 
amb amics i família. 

AULA OBERTA gratuït
Del 31 de març al 16 de juny de 2016
Dijous, de 16.30 h a 18.30 h
Practica amb l'ajuda d’un professor els temes d'informàtica que més 
t'interessin. El servei es dirigeix a les persones que volen aprendre i practicar 
amb l'ordinador i es procurarà treballar amb els grups dins l'aula per temes, 
tot i que cadascú podrà seguir el seu ritme i adquirir coneixement 
progressivament. Tindran preferència els qui hagin fet cursos o píndoles 
els darrers dos anys.

CURSOS
PÍNDOLES

AULA OBERTA

Organitza: Col·labora:



El 6 d’abril se celebra el Dia Mundial de l’Activitat 
Física (DMAF), sota el lema “Infant actiu, adult salu-
dable”. Per celebrar-lo, s’ha organitzat una passeja-
da matinal des del barri de Sant Miquel fins a Palou, 
amb sortida a l’ABS Sant Miquel (c. Francesc Macià, 
154 - 10.30 h) i una sessió de tai-txi a la Porxada, 
amb el professor Marc Ricart Font (de 17.30 a 
18.30 h). Són dues activitats obertes a tothom, per a 
les quals no cal inscripció prèvia. 
Durant la jornada, hi haurà taules informatives a les 
Àrees Bàsiques de Salut. A la Porxada, s’informarà 
del programa municipal AFIS adult (Activitat Física 
i Salut), que promouen els serveis de Salut Públi-
ca i Esports, per millorar la qualitat de vida de les 
persones amb certes patologies cròniques a través 
de la pràctica regular i controlada d’activitat física. 
Hi participen una vuitantena de persones, derivades 
per l’equip d’atenció primària per seguir un pro-
grama gratuït de 9 mesos per potenciar un estil de 
vida actiu. L’AFIS pediàtric, de la seva banda, aborda 

Un dia per promocionar l’activitat física i la salut

Granollers va celebrar el passat dia 10 de març 
la Festa de l’Esport, en què es va reconèixer els 
millors esportistes del 2015. En la categoria de 
promesa, els guardonats van ser Carla Seco 
i Marcos Gil, ambós, nedadors del CN Grano-
llers. En sènior, el jurat va reconèixer Blanca 
Lucas i Blai Ramírez, jugadors de bàdminton 
de l’Associació Granollers Esportiva. El Club 
Petanca Granollers va ser distingit pel seu 40è 
aniversari. En l’apartat de reconeixement a la 

trajectòria esportiva, el jurat va premiar Antoni 
Roura (Unisub Granollers), Francisco Pérez, Pa-
kito (corredor), Mario Viñas i Raquel León (mar-
xadors), David Lloret (automobilista) i Èlia Gibert 
(corredora de dirt track). El Premi a l’Esportivitat 
Joan Creus va recaure en Aitor Cebrián, en-
trenador de l’Escola de Futbol de l’Ajuntament 
d’Aielo de Malferit (València), mentre que la 
menció especial va ser per al CF Finsobe, per la 
campanya de valors en l’esport. 

Carla Seco, Marcos Gil, Blai Ramírez 
i Blanca Lucas, millors esportistes de 2015

l’obesitat infantil i hi prenen part 24 infants i les se-
ves famílies. Complementant-los, hi ha el Programa 
Mpal. d’Activitat Física per a majors de 50 anys. Són 
200 persones –10 grups, encara amb places lliures–, 
guiats per tècnics titulats i amb quotes simbòliques.
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2
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Negociar amb la valentia del NO
Comprèn quins elements concorren en 
qualsevol negociació
Granollers Mercat

5
9 a 14 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Com posar el preu als meus productes 
o serveis
Analitza com afecta el preu a la viabilitat 
econòmica del teu negoci
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificada de 5 h
Novetats en el codi duaner de la Unió 
Europea
Anàlisi de les principals novetats del nou Codi 
Duaner de la Unió (C.A.U) que serà d’aplicació 
a partir de l’1 de maig
Cambra de Comerç

9:30 a 11:30 h. Sessió informativa
Trobada Cambra. Prevenció de riscos 
penals
Dirigit a administradors i directius
Cambra de Comerç

10 a 13 h. Formació. Emprenedores
Entrena la teva energia. Motiva’t!
Competències emocionals i habilitats de vida 
i benestar, per portar a terme els nostres 
propòsits 
Org. EmpentaGranollers

6
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Treballa el teu elevator pitch amb tècni-
ques de visual thinking i l’ajuda de vídeos. 
De primera impressió, només hi ha una!
Granollers Mercat

7
9.30 a 12.30 h. Taller Punt Tic
Introducció a la protecció de dades 
(LOPD 15/1999)
Granollers Mercat

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

11
14.30 a 16.30 h. Formació + 
Assessoraments
Cicle d’Aparadors de Temporada - Vesteix 
de primavera i estiu el teu comerç
Dissenya aparadors atractius i desperta 
el desig de compra
Comerç - Granollers Mercat

9 a 15 h. Formació bonificada de 6 h
Com negociar crèdits documentaris
Profunditza en l’operativa del crèdit documentari 
per eliminar riscos financers en aquestes 
operacions de compravenda internacional.
Cambra de Comerç

12
9 a 14 h i de 15 a 18 h. Formació 
bonificada de 16 hores
Planifica la producció i compleix 
amb els terminis de lliurament 
Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per 
establir terminis d’entrega exactes als clients
Cambra de Comerç

13
9 a 14 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Com fer l’estudi de mercat de la teva idea 
de negoci
Indicadors tangibles per avaluar potencialitats 
del mercat
Granollers Mercat

9 a 15 h. Formació bonificada de 6 hores
Operacions triangulars 
Gestió de les operacions triangulars minimitzant 
els riscos comercials i maximitzant els beneficis
Cambra de Comerç

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

14
8.30 a 11 h. Empresa
Esmorzar al Mercat Tecnològic 
de Granollers
Roca Umbert

15
9 a 14 h. Formació bonificada de 10 hores
Iniciació a l’Excel 
Amb aplicació immediata dels coneixements 
adquirits al lloc de treball
Cambra de Comerç

18
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Neuromarketing: comprem emocionalment 
i ho justifiquem racionalment
Persuadeix i convenç per vendre de manera 
més eficaç
Granollers Mercat

19
14.30 a 16.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Transforma el teu comerç en un negoci 
competitiu
Coneix les avantatges del comerç detallista 
i les claus per fidelitzar als teus clients
Granollers Mercat

20
9 a 14 h. Formació bonificada de 20 hores
El nou rol dels ajudants o assistents 
de direcció 
Potenciar competències com l’autonomia, la 
discreció, la capacitat de treball i de resoldre 
conflictes i la coordinació de persones
Cambra de Comerç

21
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i possibili-
tats de finançament
Granollers Mercat

26
9 a 14 h. Formació bonificada de 15 hores
Creació automàtica de documents Word
Crear documents basats en plantilles, 
automatitzar tasques en documents de Word, 
crear estils personalitzats per a textos...
Cambra de Comerç

27
9 a 14 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Desenvolupa el teu talent emprenedor 
amb Lego Serious Play
Descobreix la potència del joc seriós i el treball 
de grup
Granollers Mercat

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

Abril 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
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L’artista Sixe Paredes ha estat convidat per 
l’Ajuntament de Granollers per transformar amb 
la seva intervenció una paret mitgera que dóna 
al pati de l’Escola Ferrer i Guàrdia. L’alumnat 
de 6è d’aquest centre té un paper destacat en 
aquesta acció, ja que des del mes d’octubre 
s’han documentat sobre l’autor i en els darrers 
mesos han debatut amb ell sobre què inspira la 
seva obra i els aspectes relacionats amb com es 
portarà a terme. D’aquest intercanvi surt la ins-
piració de l’artista que es plasmarà en un mural 
que es començarà a pintar el 4 d’abril i per espai 
d’uns deu dies. 

Treball de l’equip educatiu de l’Espai 
d’Arts 

Paral·lelament, l’equip educatiu de l’Espai 
d’Arts de Roca Umbert treballarà amb diversos 
col·lectius una sèrie d’accions relacionades amb 

l’art urbà i amb artistes vinculats a Roca Um-
bert: amb Pau Farell, es faran tallers a la plaça 
de Sant Miquel (5 d’abril), al carrer Calderón 
de la Barca (12 d’abril), al parc de patinatge del 
Parc del Congost (19 d’abril) i durant la festa del 
barri de Primer de Maig. Amb Ermisenda Soy, es 
faran tallers amb infants del Centre Obert Sud; 
i amb Nora Mugarza un taller audiovisual per 
a què les persones usuàries de l’Espai Actiu de 
la Gent Gran recullin l’opinió dels veïns mentre 
Sixe estigui fent la intervenció al mur. 

Inauguració i exposició a Roca Umbert

El dia 21 d’abril es preveu fer la inauguració fes-
tiva del mural, al pati de l’escola, des de les cinc 
de la tarda fins a les set, que continuarà amb la 
inauguració de l’exposició “Un mundo dentro de 
otro mundo” de Sixe Paredes a l’Espai d’Arts de 
Roca Umbert.

Sixe plasmarà el seu art en un mur que dóna a l’Escola 
Ferrer i Guàrdia amb la complicitat de l’alumnat de 6è

Tercera actuació 
a Granollers del 

projecte “Murs 
que parlen” 

amb una àmplia 
participació 

escolar, veïnal 
i de serveis 
municipals 

A l’es0querra, la paret que 
es transformarà amb l’obra 
de Sixe concebuda amb els 
infants de l’Escola Ferrer i 
Guàrdia. A la dreta, l’artista 
pintant

Aryz, Zoer i San, tres artistes de renom 
internacional, han escollit una paret dins de 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, per fer una 
intervenció artística. Els artistes van fer la 
petició de pintar a Roca Umbert, aprofitant 
que coincidien a Barcelona. D’aquesta manera 
Roca Umbert segueix atraient artistes que 
veuen les possibilitats de l’antiga fàbrica com 
un espai de creativitat. 

Tres artistes de renom internacional han pintat junts un mur de Roca Umbert 
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Dissabte 2

Exposicions a les biblioteques 
amb motiu del Dia Internacional 
del Llibre Infantil i Juvenil

Visita comentada 
“Pintura i poesia més enllà de 
la paraula”. A l’exposició de 
Pere Salines. A càrrec de Jordi 
Marrugat, autor del text
18h—Museu de Granollers

Divendres 8

IX Concurs de Punts de Llibre
17h—Pl. de la Porxada

Presentació de llibre
Un gos, d’Alejandro Palomas
19h—Llibreria La Gralla

Poesia al terrat  
Cap de Pedrals
A càrrec del poeta Josep Pedrals
20h—Terrat de la  
Biblioteca Can Pedrals
Aforament limitat 

Dilluns 11

Trobada amb... 
Maria Assumpta Redondo, 
autora de La Figurín
15h—Biblioteca Roca Umbert

Dimarts 12

Presentació del llibre
Res no és perfecte a Hawai,  
de Màrius Serra
Presentació a càrrec de Jordi Ribó
19.30h—Llibreria La Gralla

Dimecres 13
 

L’hora del conte  
La llegenda de Sant Jordi, amb 
Ermisenda Soy i Mar Aumedes
17.30h—Biblioteca Roca Umbert
Aforament limitat

Dijous 14
 

Any Llull
Paraules sobre vidre. Llull
Descobreix els textos  
de Ramon Llull escrits  
als vidres de les botigues  
de Gran Centre
Del 14 al 30 d’abril
Org.: Associació de Comerciants 
Gran Centre, Servei Local de Català  
de Granollers-CPNL i Ajuntament  
de Granollers

Presentació de llibres
Jambalaia, d’Albert Forns  
i Joyce i les gallines, 
d’Anna Ballbona
19.30h—Llibreria La Gralla

Divendres 15

Trobada amb...
Lambert Botey i Berta Ventura, 
autors de Les cendres  
del silenci
10h—Biblioteca Roca Umbert

Espectacle poètic
M’exalta el nou  
i m’enamora el vell
A càrrec de Teatre eSsela
19h—Biblioteca Roca Umbert
Dins el projecte Ibiblioteques 
i la Xarxa Xatic
Col.: Fundació Carulla

Diumenge 17

Visita comentada
Visita a l’exposició  
“Sota la paraula”
A càrrec de Pere Salinas, pintor
18h—Museu de Granollers

Dimecres 20

L’hora del conte 
La llegenda de Sant Jordi, amb 
Ermisenda Soy i Mar Aumedes
17.30h—Biblioteca Can Pedrals
Aforament limitat

Dijous 21

Inauguració de l’exposició 
Titelles, teatre d’icones
20h—Museu de Granollers

Divendres 22
 

Inici de la fira del llibre  
i venda de roses
11h—Pl. de la Porxada 
i c. d’Anselm Clavé

Roses per la vida
Parades de roses i de llibres 
reciclats
Dies 22 i 23—matí i tarda.  
C. Anselm Clavé i pl. Corona
Org.: Oncovallès

Per Sant Jordi, bookcrossing
De 17h a 19h —Pl. de l’Església
Org.: Gra. Equipament juvenil

Per Sant Jordi, 
taller de dracs
Per a nens/es de + 4 anys
17.30h—La Troca. Roca Umbert

Trobada d’autors comarcals
De 17h a 20h —Pl. de la Porxada
Dinamitza: Marina Martori, escriptora
Participa: Escola Municipal de Música 
Josep M. Ruera

Pregó de Sant Jordi,  
a càrrec d’Esteve Plantada,  
poeta i periodista
19h —Pl. de la Porxada

Dissabte 23

Fira del llibre i venda de roses
Tot el dia—Pl. de la Porxada 
i c. d’Anselm Clavé

Diada de Sant Jordi  
amb l’AV  l’Hostal
8h—Centre Cívic Nord

Diada de Sant Jordi  
amb l’AV Lledoner
9h—Pl. de Jaume I el 
Conqueridor (Plaça Lledoner)

Concert i contes
Sons de faules, a càrrec  
de La Botzina
12h—Pl. de Maluquer i Salvador 
(Si plou, es farà a la Casa 
de Cultura Sant Francesc)

Espectacle de titelles  
amb l’AV Can Gili
17h—Pl. de les grades. Can Gili

XVIII Lectura de Poemes 
d’Arreu del Món
17h—C. de Corró,
placeta de la Sala Tarafa

Taller infantil i juvenil  
de castells amb els Xics
17.30h—Pl. de la Corona

Festa de Sant Jordi amb l’AV 
Tres Torres
18h—Centre Cívic Jaume Oller

Sardanes amb la Cobla Ciutat 
de Girona
18.30h—Pl. de la Porxada

Actuació de la colla castellera 
Xics de Granollers
19h—Pl. de la Corona

Dissabte 30

Lliurament de premis
XIII Concurs de Narracions 
Solidàries
19h—Sala Tarafa
Org.: Mans Unides Delegac 
ió del Vallès Oriental

Consulteu la resta de 
la programació a:  
www.granollers.cat/santjordi

Sant Jordi Granollers 2016

A principis d’abril s’inicien les activitats que, 
sota el nom  Per l’abril lletres mil, configuren 
l’extensa programació de Sant Jordi. Més de 
trenta activitats com: espectacles, presentacions 
de llibres, trobades amb autors, sardanes, lectu-
ra de poemes, narració de contes i tallers ompli-
ran els carrers i les places de la ciutat. Enguany 
s’incorpora un nou espai, el terrat de la Bibliote-
ca Can Pedrals, que es recupera per programar 
accions de dinamització cultural de petit format, 
especialment a la primavera i l’estiu, gràcies a la 
recent remodelació.

Poesia i Any Llull

Entre les novetats de la programació destaca 
l’acció poètica Cap de Pedrals, (8 d’abril  a les 
8 del vespre al terrat de Can Pedrals), amb el 
poeta i nét de l’antiga casa Can Pedrals: Jo-
sep Pedrals. També entorn de la poesia, Teatre 
esSela oferirà (15 d’abril a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Roca Umbert) el recital M’exalta el 
nou i m’enamora el vell, de temàtica industrial, 
que s’emmarca dins el projecte i-biblioteques, 
una xarxa que conformen totes aquelles bibliote-
ques que estan vinculades a recintes industrials, 
en el nostre cas, Roca Umbert i la Xarxa Xatic, 
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.
Enguany també destaca l’acció que es portarà 
a terme a les botigues del centre de la ciutat 
amb motiu de l’Any Llull. Paraules sobre vidre. 

Llull, organitzada pel Servei Local de Català 
conjuntament amb l’Ajuntament i l’associació de 
comerciants Gran Centre, pretén difondre l’obra 
de Llull amb escrits als vidres de les botigues de 
Gran Centre. Entorn de Llull també s’ha centrat 
la imatge de la campanya d’enguany, dissenyada 
pel jove granollerí Aleix Font Coderch

Presència dels autors comarcals

Alguns autors locals, com Lambert Botey, 
M. Assumpta Redondo i Carme Ballús,  visitaran 
els clubs de lectura de català fàcil de la Bibliote-
ca Roca Umbert. D’altra banda, els autors Albert 
Forns i Anna Ballbona, primer premi i finalista 
del premi Anagrama de novel·la en català, el dia 
14 d’abril seran a la llibreria La Gralla (19,30 h) 
per presentar els seus llibres.
La fira del llibre i les parades de venda de 
roses començaran el dia 22 a la 11 del matí a 
la Porxada i al c. d’Anselm Clavé. A la tarda, a 
partir de les 5, els escriptors i escriptores locals 
i comarcals es donaran cita a la tradicional 
trobada a la Porxada. A les 7 de la tarda, lectura 
del pregó de Sant Jordi, a càrrec del periodista i 
poeta granollerí Esteve Plantada.
Durant la setmana de Sant Jordi entitats i barris 
de la ciutat programen activitats com sardanes, 
castellers, poemes d’arreu del món, lliurament 
de premis del Concurs de Narracions Solidàries, 
espectacle de titelles...

Sant Jordi omplirà carrers i places 
d’activitats per a tothom

Divendres 22, 
inici de la fira del 

llibre, trobada 
d’autors locals, 

i pregó amb 
Esteve Plantada 
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Dissabte 2

Exposicions a les biblioteques 
amb motiu del Dia Internacional 
del Llibre Infantil i Juvenil

Visita comentada 
“Pintura i poesia més enllà de 
la paraula”. A l’exposició de 
Pere Salines. A càrrec de Jordi 
Marrugat, autor del text
18h—Museu de Granollers

Divendres 8

IX Concurs de Punts de Llibre
17h—Pl. de la Porxada

Presentació de llibre
Un gos, d’Alejandro Palomas
19h—Llibreria La Gralla

Poesia al terrat  
Cap de Pedrals
A càrrec del poeta Josep Pedrals
20h—Terrat de la  
Biblioteca Can Pedrals
Aforament limitat 

Dilluns 11

Trobada amb... 
Maria Assumpta Redondo, 
autora de La Figurín
15h—Biblioteca Roca Umbert

Dimarts 12

Presentació del llibre
Res no és perfecte a Hawai,  
de Màrius Serra
Presentació a càrrec de Jordi Ribó
19.30h—Llibreria La Gralla

Dimecres 13
 

L’hora del conte  
La llegenda de Sant Jordi, amb 
Ermisenda Soy i Mar Aumedes
17.30h—Biblioteca Roca Umbert
Aforament limitat

Dijous 14
 

Any Llull
Paraules sobre vidre. Llull
Descobreix els textos  
de Ramon Llull escrits  
als vidres de les botigues  
de Gran Centre
Del 14 al 30 d’abril
Org.: Associació de Comerciants 
Gran Centre, Servei Local de Català  
de Granollers-CPNL i Ajuntament  
de Granollers

Presentació de llibres
Jambalaia, d’Albert Forns  
i Joyce i les gallines, 
d’Anna Ballbona
19.30h—Llibreria La Gralla

Divendres 15

Trobada amb...
Lambert Botey i Berta Ventura, 
autors de Les cendres  
del silenci
10h—Biblioteca Roca Umbert

Espectacle poètic
M’exalta el nou  
i m’enamora el vell
A càrrec de Teatre eSsela
19h—Biblioteca Roca Umbert
Dins el projecte Ibiblioteques 
i la Xarxa Xatic
Col.: Fundació Carulla

Diumenge 17

Visita comentada
Visita a l’exposició  
“Sota la paraula”
A càrrec de Pere Salinas, pintor
18h—Museu de Granollers

Dimecres 20

L’hora del conte 
La llegenda de Sant Jordi, amb 
Ermisenda Soy i Mar Aumedes
17.30h—Biblioteca Can Pedrals
Aforament limitat

Dijous 21

Inauguració de l’exposició 
Titelles, teatre d’icones
20h—Museu de Granollers

Divendres 22
 

Inici de la fira del llibre  
i venda de roses
11h—Pl. de la Porxada 
i c. d’Anselm Clavé

Roses per la vida
Parades de roses i de llibres 
reciclats
Dies 22 i 23—matí i tarda.  
C. Anselm Clavé i pl. Corona
Org.: Oncovallès

Per Sant Jordi, bookcrossing
De 17h a 19h —Pl. de l’Església
Org.: Gra. Equipament juvenil

Per Sant Jordi, 
taller de dracs
Per a nens/es de + 4 anys
17.30h—La Troca. Roca Umbert

Trobada d’autors comarcals
De 17h a 20h —Pl. de la Porxada
Dinamitza: Marina Martori, escriptora
Participa: Escola Municipal de Música 
Josep M. Ruera

Pregó de Sant Jordi,  
a càrrec d’Esteve Plantada,  
poeta i periodista
19h —Pl. de la Porxada

Dissabte 23

Fira del llibre i venda de roses
Tot el dia—Pl. de la Porxada 
i c. d’Anselm Clavé

Diada de Sant Jordi  
amb l’AV  l’Hostal
8h—Centre Cívic Nord

Diada de Sant Jordi  
amb l’AV Lledoner
9h—Pl. de Jaume I el 
Conqueridor (Plaça Lledoner)

Concert i contes
Sons de faules, a càrrec  
de La Botzina
12h—Pl. de Maluquer i Salvador 
(Si plou, es farà a la Casa 
de Cultura Sant Francesc)

Espectacle de titelles  
amb l’AV Can Gili
17h—Pl. de les grades. Can Gili

XVIII Lectura de Poemes 
d’Arreu del Món
17h—C. de Corró,
placeta de la Sala Tarafa

Taller infantil i juvenil  
de castells amb els Xics
17.30h—Pl. de la Corona

Festa de Sant Jordi amb l’AV 
Tres Torres
18h—Centre Cívic Jaume Oller

Sardanes amb la Cobla Ciutat 
de Girona
18.30h—Pl. de la Porxada

Actuació de la colla castellera 
Xics de Granollers
19h—Pl. de la Corona

Dissabte 30

Lliurament de premis
XIII Concurs de Narracions 
Solidàries
19h—Sala Tarafa
Org.: Mans Unides Delegac 
ió del Vallès Oriental

Consulteu la resta de 
la programació a:  
www.granollers.cat/santjordi

Sant Jordi Granollers 2016
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DIVENDRES 1

10 h GRA. Equipament juvenil
Inscripcions obertes al Concurs [És] 
música. Per a músics de 18 a 30 anys i per 
a alumnes de secundària. Més info, www.
grajove.cat

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les vos-
tres mans! Us atreviu?”. Més info i reserves, 
tel. 93 870 96 51

18 h Espai Tranquil de Barbany
Presentació del documental Ulu. Un Latido 
Universal. Amb Raúl Román i Joan Muñoz

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Difret (2014). De 
Zeresenay Berhane Mehari. Org: Cineclub 
Nou passi dg. 3 a les 19 h 

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar amb Joan Vidal Sextet
Edat recomanada + 5 anys

20 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de jazz amb Joan Vidal Sextet

20.15 h Teatre Auditori de Granollers
Presentació de l’espectacle Al Cante. A 
càrrec de Jordi Sora, crític de Recomana

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Al Cante, amb Juan Carlos Lérida i El 
Niño de Elche

21 h Teatre de Ponent
Música. The Deepest String

22 h Sala Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Aspencat i La Banda Biruji
Més info, www.rocaumbert.com/naub1

22.15 h Teatre Auditori de Granollers
Conversa sobre l’espectacle Al Cante. Amb 
la companyia i Jordi Sora, crític de dansa

DISSABTE 2

12 h Plaça de la Corona
Avui cantem. Recorregut caminant, des de 
la Corona fins a la Porxada

17.30 h Sala Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Landry el Rumbero. Més info i 
entrades a www.rocaumbert.com/naub1

Celebrem ballant el Dia de la Dansa
Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, que se celebra a nivell 
mundial cada 29 d’abril, Granollers surt al carrer el dissabte 30 d’abril 
per ballar i commemorar l’efemèride. La jornada, organitzada pel TAG i 
el Gra, es farà a la pl. de l’Església i comptarà amb la participació de les 
escoles de dansa i entitats de la ciutat. Un dia per viure en directe es-
pectacles de dansa de totes les disciplines: clàssica, hip-hop, flamenc...

Pel mes d’abril la Nau B1 de Roca Umbert programa quatre concerts a 
més d’un festival infantil de música. Més d’una dotzena de grups musi-
cals de diversa índole, rumba catalana, pop, ska reggae, música festiva... 
passaran per l’escenari de la sala. La retrobada Orquestrina Galana, que 
als anys 80 va recórrer els envelats de tot el país amb cançons tradicio-
nals, farà ballar el públic de la Nau B1 (9/4, 22 h) al ritme del seu Ball 
Amable. Ho farà acompanyada de l’orquestrina granollerina Aires del 
Montserny. Aspencat, la Banda Biruji, Landry el rumbero, Ramon Mira-
bet, The Crab Apples, entre d’altres, formen el cartell del mes d’abril.

[És] Música, un concurs per a joves
Fins al 15 d’abril, els joves músics d’entre 18 i 30 anys i els alumnes 
de secundària d’entre 12 i 18 anys, poden presentar la seva proposta al 
concurs musical [És] Música. Enguany el concurs incorpora una nova 
categoria i amplia l’edat i la procedència dels participants. La proposta, 
iniciativa del Servei de Joventut, pretén donar suport a la creació i a la 
difusió musical. La formació mínima per participar és la d’un duet i la 
formació màxima és la d’un grup format per 8 membres,  i s’accepta 
qualsevol estil musical. El concurs tindrà lloc el divendres 13 de maig a 
les 17.30 h, i es realitzarà mitjançant actuacions musicals en directe a 
l’espai públic, en aquest cas a tres places de la ciutat: pl. de la Porxada, 
pl. de l’Església i pl. Maluquer i Salvador. Més info, www.grajove.cat

Més de dotze actuacions a l’escenari 
de la nova Nau B1
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18 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors. Per a lectors de 7 a 11 anys

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Mindfulness i Compassió”. A 
càrrec de Javi Lucas

19 h GRA. Equipament juvenil
Presentació del Festival Musik N Viu. Org.: 
Servei de Joventut, Diables, Xics, Jovent 
Ignorat, ASGRAM, Esplai Guai! de Palou, 
Colònies Fàtima i Esplai d'Assís

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. While We’re 
Young (Mientras seamos jóvenes, 2014). De 
Noah Baumbach. Nou passi dg.10 a les 19 h

19.30 h Centre Cívic Nord
Trobada mensual fotogràfica “Il·lumina’t”. 
Més info, www.afjaumeoller.cat

21 h Arsènic. Roca Umbert
Jam Teatre

DISSABTE 9

10 h Centre Cívic Jaume Oller
Caminada popular. Org.: Assoc. Almaghfira

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (0 a 15 mesos). “Ballmane-
tes”. Amb Montse Dulcet. Inscripció prèvia a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

11.30 h Teatre Auditori de Granollers
Formació amb el coreògraf i ballarí Cesc 
Gelabert al voltant de l’espectacle Foot-ball

17.30, 18.15 i 19 h Museu de Ciències Na-
turals
Per l’abril, anem al planetari!. “Júpiter a la 
vista!”. Més info i reserves, tel. 93 870 96 51

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Ser-ho o no. De Jean-Claude Grum-
berg. Amb Josep Maria Flotats 

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Els mots i la cosa de Jean-Claude 
Carrière. (Es repeteix dg. 10/4 a les 19 h)

21 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Teatre. Ârtica. Amb la Cia. Ponten Pie

21 h GRA. Equipament juvenil
Concert amb el grup de Magret de Paco 
Dins el cicle DNIT. Més info, www.grajove.cat

22 h Sala Nau B1. Roca Umbert
Concert. Orquestrina Galana i Aires del 
Montseny. Més info i entrades, www.ro-
caumbert.com/naub1

DIUMENGE 10

8.30 h Plaça de La Porxada
34a Excursió popular. Org.: AEG

17.30, 18.15 i 19 h Museu de Ciències Na-
turals
Per l’abril, anem al planetari!. “Júpiter a la 
vista!”. Més info i reserves, tel. 93 870 96 51

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. Pinotxo i la seva amiga 
Coco. Per a infants de + 7 anys

18 h Espai d’arts. Roca Umbert
Taller familiar “Àgora”. De 4 a l0 anys. Ins-
cripció prèvia a espaidarts@rocaumbert.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert amb Antonio Orozco. Único

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

DIUMENGE 3

11 h Museu de Ciències Naturals
Taller Familiar. “Els invertebrats”. A partir 
de 6 anys. Info i reserves, tel. 93 870 96 51  

14 h Pati de l’Escola Joan Solans
Calçotada popular. Org.: AV B. Sant Miquel

17 h La Troca. Roca Umbert
Taller de sardanes i punts lliures. Amb 
Núria Nadal i Francesc X. Escarmís. Org.: 
Passaltpas i Esbart Dansaire de Granollers 
Més info i inscripcions, info@passaltpas.cat

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Marits i mullers, basada en el guió 
de Woody Allen. Dirigida per Àlex Rigola 

DILLUNS 4

17 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil: La vida 
d’Antoni Gaudí. Dinamitza Carme Ballús, 
prof. de llengua i literatura. Col·l.: Servei de 
Català de Granollers-CPNL

18 h Espai d’arts. Roca Umbert
Taller de creació “ExperimentART”. Crea-
ció col·lectiva interdisciplinària. Més info i 
inscripcions, espaidarts@rocaumbert.cat

DIMARTS 5

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

16 h Plaça de Sant Miquel
Taller d’art urbà “Squareface. Pinta la cara 
de la plaça”. Amb motiu de la pintada mural 
de Sixe Paredes. Col·l.: Montana Colors

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “La mú-
sica i la figura d'Enric Morera per damunt 
de les sardanes i de les anècdotes". Amb 
Francesc Cortes, musicòleg. Org.: AGEVO

19.30 h Llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició. "El plaer és un 
múscul". Pintures de José Moreno

20 h Espai d’arts. Roca Umbert
Acció performàtica per presentar els resul-
tats del taller “ExperimentART”

20 h Centre Cultural
Dimarts singulars. Jaume Arnella, el joglar, 
d'Agustí Corominas

DIMECRES 6

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (0-15 mesos). “Ballmane-
tes”. Amb Montse Dulcet. Cal fer inscripció 
a www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada “Au Pair. La millor manera 
d’aprendre un idioma és vivint-lo”. A càrrec 
d’Au Pair First. Més info, www.grajove.cat

19 h Espai d’arts. Roca Umbert
Acció artística “Danses pintades”, a càrrec 
de Pol Aumedes

DIJOUS 7

17 h Arxiu Municipal de Granollers 
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30. Activitat setmanal (es repeteix 
els dies 14, 21 i 28) organitzada per l’Arxiu 
Municipal (c. Sant Josep, 7, 2n pis, sala de 
reunions). Informació i inscripció, tel. 93 842 
67 37, arxiu@ajuntament.granollers.cat

19.30 h Centre Cívic Nord
Inauguració de la mostra “Aromàtiques i re-
meieres”, del projecte Fabricant Respostes

19.30 h Museu de Granollers
Xerrada “El Roto, alquimista de la reflexió” 
A càrrec de Toni Coromina, periodista i 
comissari de l'exposició

DIVENDRES 8

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les vos-
tres mans! Us atreviu?”. Més info i reserves, 
tel. 93 870 96 51

17.30 h Centre Cívic Can Gili
Activitat familiar de dibuix en gran format 
“Sense cap ni peus”. A càrrec d'Anna Obón i 
Núria Güell, del Niu
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12 h Pati de l’Escola Pereanton
Música a la fresca “Anem a l’hort”. Amb la 
participació de l'EMM J.M. Ruera

18 h Teatre Auditori de Granollers
Musical. Gisela y el libro mágico. Recomanat 
a partir de 2 anys

19 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Teatre. Ârtica. Amb la Cia. Ponten Pie

DILLUNS 11

15 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil: La figurín 
de M. Assumpta Redondo. Dinamitzat per 
Carme Ballús, prof. de llengua i literatura.
Col·l.: Servei de Català de Granollers-CPNL

DIMARTS 12

17 h Plaça de Sant Miquel
Taller d’art urbà “Squareface. Pinta la cara 
de la plaça”. Amb motiu de la pintada mural 
de Sixe Paredes. Col·l.: Montana Colors

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “La pro-
jecció exterior de la cultura catalana"
A càrrec de Vicenç Villatoro. Org.: AGEVO

DIMECRES 13

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura “Clàssics al dia”: El raïm 
de la ira, de John Steinbeck. Dinamitzat per 
Montserrat Lorente, prof. de literatura

19 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre "Cartes sense adreça 
al Dr. Alfred Canal", de l'historiador Joan 
Garriga. Organitza: Editorial Gent i Terra

DIJOUS 14

17.30 h Plaça Joan Olivé
Enfornem!. “Fem focaccies”. A càrrec de 
forners artesans

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks: "Muhammad Ali and the 
power of sport". Dinamitza i col·labora: 
Cambridge School. Per a majors de 18 anys

20 h Teatre Auditori de Granollers
Conversa sobre el concert La setena de 
Beethoven. A càrrec d'Anna Maria Piera, 
directora de l'EMM Josep Maria Ruera

DIVENDRES 15

10 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil: Les cendres 
del silenci, de Lambert Botey i Berta Ventu-
ra. Dinamitza Carme Ballús. Col·l.: Servei 
de Català de Granollers-CPNL

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les vos-
tres mans! Us atreviu?”. Més info i reserves, 
tel. 93 870 96 51

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “La sanació mitjançant la bio-
neuroemoció”. A càrrec d'Eduard Monroy i 
Esther Martínez

18.30 Centre Cívic Palou
Sopars temàtics. “Sopars ràpids i creatius” 
A càrrec d’Álvaro Brun, cuiner. Inscripcions 
a www.granollers.cat/centrescivics_inscrip-
cions o a qualsevol centre cívic

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Clouds of Sils 
Maria. D'Olivier Assayas (2014). Nou passi 
dg. 17 a les 19 h

20 h Centre Cultural
Inauguració de l’exposició “Un jardí an-
glès”. Il·lustradors: Pau Gasol Valls, Clara 
Sáez, Raül Salvatierra, i Ermisenda Soy

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert de primavera. Per a joves de 
12 a 30 anys. Més info,www.grajove.cat 

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Una vida al teatre. De David Mamet 
Amb Enric Majó. (Es repeteix ds. 16/4 a les 
21 h, i dg. 17/4 a les 19h)

DISSABTE 16

13.30 h Parc de Ponent
Fiesta de las migas. Org.: AAVV Barri Ponent

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “Imperdi-
bles. Els llibres que t’emportaries a una illa 
deserta”. Dinamitza Glòria Gorchs. Per a 
infants a partir de 5 anys. Inscripció a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

22 h Sala Nau B1. Roca Umbert
Concert. Ramon Mirabet, The Crab Apples i 
Dj Simply J. Més info i entrades,
www.rocaumbert.com/naub1

DIUMENGE 17

10 h Plaça de Jaume I el Conqueridor
4a Pedalada popular, amb l'AV Lledoner 
Recorregut de 16 km. Tiquets al  Bar Supon-
go, tel. 93 846 40 10. Org.: AV Lledoner

11 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. “Palou. Paisatge rural, 
paisatge cultural”. Lloc de trobada: Pg. del 
Doctor Fàbregas, s/n – Palou. Més info i 
reserves, tel. 93 842 68 41 

11 h Museu de Ciències Naturals
Taller Familiar. “Els invertebrats”. A partir 
de 6 anys. Info i reserves, tel. 93 870 96 51  

12.30 h Sala Francesc Tarafa
Trobada amb la Coral Nit de juny de Pala-
frugell. Org.: Coral Art-9

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar Ballant amb Beethoven 
Amb l’OCGR, Claudi Arimany, i alumnes de 
l’EMM Conservatori JM Ruera. A partir de 5 
anys

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert. La setena de Beethoven. Amb 
l’OCGR, el flautista Claudi Arimany, i alum-
nes de l’EMM Conservatori Josep M. Ruera

DILLUNS 18

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. Don Joan, de Molière. Di-
namitza: Francesc Viñas, prof. de literatura 
Més info i inscripció a la Bibl. Can Pedrals

DIMARTS 19

17.30 h  Skate Parc. Parc del Congost
Taller d’art urbà “Squareface. Pinta la cara 
de la plaça”. Amb motiu de la pintada mural 
de Sixe Paredes. Col·l.: Montana Colors

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Màrius 
Torres". A càrrec d'Antoni Dalmases, llicen-
ciat en Filologia Hispànica. Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert. Sala d’actes
Xerrada "No caiguis en el parany dels crè-
dits ràpids!". A càrrec de l'AICEC-ADICAE

20 h Centre Cultural
Dimarts singulars. All About Eve (Eva al des-
nudo, 1950). De Joseph L. Mankiewicz

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 Centre Cívic Nord
Taller “Cosmètica per a nadons i infants” 
A càrrec de Beatriu Quintana, artesana 
cosmètica i membre de l’Associació de Sa-
boners de l’Obrador de Montgai. Inscripció, 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions 
o presencialment a qualsevol centre cívic

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada “Vull treballar de monitor. Com ho 
he de fer?”. A partir de 18 anys. A càrrec del 
Servei de Treball de l’Oficina Jove del Vallès 
Oriental. Més info, www.grajove.cat



19

DIJOUS 21

17 h Plaça davant del Centre Cívic Nord
Enfornem!. “Fem pizzes”. A càrrec de for-
ners artesans

17h Escola Ferrer i Guàrdia
Festa d’inauguració de la intervenció artís-
tica de Sixe Paredes. Cercavila fins a l'Espai 
d'Arts de Roca Umbert. Col·l.: Plataformes 
Aèries Altex i Montana Colors

19 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Inauguració de l’exposició “Un mundo den-
tro de otro mundo” de Sixe Paredes 
Col·l.: Escola Ferrer i Guàrdia i Montana 
Colors. Més info, www.rocaumbert.cat

19 h Centre Cívic Can Gili
Xerrada: “Potència sexual? Com ens agra-
daria que fos la nostra vida sexual? Mites i 
realitats”. A càrrec d'Eulàlia Cladellas, met-
gessa de família i especialista en sexologia 
de l'ABS Canovelles

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura: Plens de vida, de John Fan-
te. Dinamitza Maite Roldán, escriptora

20 h GRA. Equipament juvenil
Jam session. Org.: ASGRAM, Pablo Serrano, 
Victor Aiza i Magret de Paco. Més info, www.
grajove.cat

20.30 h Centre Cultural
Conferència de Xavier Guix. Dins el cicle de 
conferències Gran Centre

DIVENDRES 22

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les vos-
tres mans! Us atreviu?”. Més info i reserves, 
tel. 93 870 96 51

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

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Mr. Holmes. De 
Bill Condon (2015). Nou passi dg. 24, 19 h

DISSABTE 23

20 h GRA. Equipament juvenil
Concert de Lluna Plena. Org.: ASGRAM. Més 
info, www.grajove.cat

21 h Teatre de Ponent
Teatre. 17 simpàtiques maneres d’acabar 
amb el capitalisme. Amb la Cia. Casa Real 
(Es repeteix dg. 24/4 a les 19 h)

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

DIUMENGE 24

10.30 h Roca Umbert
Festival infantil de música “Minibeat”. Més 
info i entrades a www.rocaumbert.com/naub1

12 h Plaça de La Porxada
Jam de swing!. Organitza: Lindy Frogs 
Col·labora: Bigpotters Swing

12 h Escola Pereanton
Mostra de dansa de l’associació cultural 
Epidemic Dance Show. Dins el cicle Música 
a la fresca al pati de l’escola Pereanton

18.15 h Teatre Auditori de Granollers
Presentació de l’espectacle Foot-ball, de 
Cesc Gelabert. A càrrec de Jordi Sora, crític 
de dansa del col·lectiu Recomana

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Foot-Ball. Amb Cesc Gelabert

20 h Parròquia de Sant Esteve
Concert. Missa de Pasqua amb música de 
Mons. Valentí Miserachs. Amb The Minstrels 
Quartet. Org.: Fund. Pro Música Sacra Gr.

20.15 h Teatre Auditori de Granollers
Conversa sobre l’espectacle Foot-ball 
Després de la funció. Amb la companyia 
i Jordi Sora, crític de dansa del col·lectiu 
Recomana

DIMARTS 26

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries “Mont-
serrat, un univers al cor de Catalunya". 
A càrrec de Jordi Camins, alpinista. Org.: 
AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. "Mite, símbol i 
llenguage al s. XXI. Richard Rorty". A càrrec 
de Mariano Fernández i Joan Carles Gómez,

DIMECRES 27

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (16-36 mesos). “Mots d’art” 
amb Montse Dulcet. Cal fer inscripció prèvia 
a www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

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

18.30 h Centre Cívic Nord
Taller “Introducció al te i les infusions: 
l’aroma a la taula i a la sobretaula”. A càrrec 
de Mónica Fanlo, enginyera agrònoma 
Inscripció a www.granollers.cat/centresci-
vics_inscripcions o a qualsevol centre cívic

19 h Teatre Auditori de Granollers
Curs d’anàlisi teatral. “El públic com a 
actor”, a partir de l’espectacle La Gent. A cà-
rrec de Juan Carlos Olivares, crític d’El País

DIJOUS 28

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz!. Conversa en anglès per a nens 
i nenes de 8 a 12 anys. Col·l.: Cambridge 
School

21 h Bar de Roca Umbert
Jam session. L’olla de grills

DIVENDRES 29

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Insectes i aranyes a les vos-
tres mans! Us atreviu?”. Més info i reserves, 
tel. 93 870 96 51

18 h Plaça de la Corona
Bici-pícnic. Ruta en bicicleta pels cinc 
centres cívics de la ciutat i pícnic a Palou. 
Inscripció a www.granollers.cat/centresci-
vics_inscripcions, o a qualsevol centre cívic. 
Cooganitzat amb Granollers Pedala

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Phoenix, de 
Christian Petzold (2014)

21 h GRA. Equipament juvenil
Nit de màgia amb Mag Marín. Dins el cicle 
DNIT. Més info, www.grajove.cat

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Somni d’una nit d’estiu. A càrrec de 
l'alumnat d'arts escèniques de l'Institut 
Celestí Bellera. Es repeteix ds. 30 a les 21 h

21 h Arsènic. Roca Umbert
Jam Teatre

DISSABTE 30

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (16-36 mesos). “Mots d’art” 
amb Montse Dulcet. Inscripció prèvia

17 h Plaça de l’Església
Dia Internacional de la Dansa. Org.:TAG i 
GRA

18 h Espai d’arts. Roca Umbert
Taller familiar sobre Art Mural. De 4 a 10 
anys. Inscripció, espaidarts@rocaumbert.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Musical. West Side Story. Una adaptació 
lliure de Romeu i Julieta. Amb els cors de la 
Societat Coral Amics de la Unió i l'OCGR



Com està anant la promoció del teu quart disc, 
Tornar a mare? Aquest mes el presentes a 
Banyoles, al maig, a les Borges Blanques... 
El concert de presentació va anar molt bé, a 
l’Auditori de Barcelona; va ser un privilegi poder 
actuar en un bon aparador per als cantautors com 
és el cicle BarnaSants; el vam poder oferir amb 
banda, que és el format més real d’acord amb el 
disc. Ara tenim un seguit de concerts en acústic, 
en versió duet, amb en Roger Pistola. En banda 
costa més que et contractin. 

Hi ha connexió amb el públic? 
Noto que la gent, en ser un tema social, està com 
més propera i crec que els agrada. Tot i la des-
gràcia d’haver de tocar aquest tema [l’anorèxia], 
que no és per alegrar-se’n. Jo fins ara sempre em 
centrava en el món dels sentiments; amb aquest 
disc he descobert una faceta meva més humana, 
que m’apropa més al públic. 

Penses en la gent que t’escoltarà, quan escrius 
cançons?
En el primer disc, Guerres dolcíssimes, no, era 
alguna cosa molt inconscient, volia fer cançons i 
no pensava més enllà. Ara sí: ho faig per mi, però 
també penso en els altres. Intento que no sigui 
tan concret de la meva vida, perquè més gent s’hi 
pugui sentir identificada. 

 
Després d’estar 10 anys lluitant pel seu 
projecte personal, la cantautora Ivette 
Nadal (Granollers, 1988) vol obrir-se a 
altres àmbits creatius. Amb Tornar a 
mare, el seu darrer disc, ha tornat als 
escenaris, després d’un any de lluitar 
contra l’anorèxia. Encara en procés de 
recuperació, procura no vestir-se tan 
negra i posar-se un toc de llum i color. 
Formada musicalment a l’escola Amics 
de la Unió, al conservatori municipal i 
al Taller de Músics, fa cançó d’autor, 
compon amb la guitarra i ho vesteix a 
través del pop-rock. Adrià Puntí, Antonio 
Vega, Albert Pla, Enric Casasses i Anna 
Aguilar Amat són alguns dels seus 
referents en música i poesia. 

Quan i per què comences a compondre 
cançons? Hi ha antecedents musicals a casa?
No, no n’hi ha. De ben petita ja m’agradava: amb 
9 anys la mare m’acompanyava a concerts. Tenia 
un lligam inconscient amb la música, sentia que 
era molt necessària en la meva vida. S’ha convertit 
en el meu mitjà d’expressió, la manera d’entendre 
el que em passa. Potser sóc una persona que parlo 
poc i el poc que dic és mitjançant els poemes i les 
cançons. 

Per publicar Tornar a mare vas demanar el 
suport dels mecenes, a través d’una campanya 
a Verkami. És molt difícil fer-se un lloc en el 
món de la indústria discogràfica?
És molt dur. Quan vaig treure el primer disc –tenia 
17 anys i me’l va finançar el meu pare–, vaig rebre 
ofertes de quasi totes les discogràfiques, però no 
eren bones, era un maltracte als drets de la meva 
música. Em vaig informar de l’àmbit legal..., he 
estat lluitant sempre per arribar a uns mínims 
anant per lliure. Si no et porta una discogràfica, 
se’t tanquen les portes. Tot i això, he pogut fer tres 
discos més, dos amb micromecenatge. D’aquest 
darrer, perquè hi ha demanda, he fet una petita 
tirada de disc físic que es vendrà directament a 
través del web [...] La web és la meva finestra al 
món, cada matí m’hi dedico: a respondre missat-
ges, a pensar en maneres de promocionar el disc...

Ivette Nadal
Cantautora, ha publicat Tornar a mare, el seu quart disc

ENTREVISTA A
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“Potser sóc una 
persona que 
parlo poc i el 

poc que dic és 
mitjançant els 

poemes i les 
cançons”
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“El disc és com un renéixer. No te n’adones, 
però l’anorèxia se’t va menjant per dins, 

et domina la vida”

Ho porto tot directament, amb l’ajut del meu 
company, que és dissenyador. És la manera de no 
tenir sorpreses, tens clar què vols dir i el que vols 
ensenyar de tu. 

Tornar a mare és un disc molt especial, que 
arriba després d’un any de no pujar a l’escenari, 
durant el qual has estat lluitant contra 
l’anorèxia. Quan decideixes plantar-li cara? 
En un moment del procés de recuperació, quan 
superes l’infrapès, ets més clarivident, tens més 
clar per què lluitar i aquest disc n’és l’exemple: 
lluito per tornar a cantar, perquè vull ser bona 
mare... per tots els meus inputs de vida. El disc és 
com un renéixer. No te n’adones, però l’anorèxia 
se’t va menjant per dins, et domina la vida. El 
canvi el faig component aquest disc fa un any i 
mig, quan començo a tractar-me al centre mèdic 
per seguir una alimentació normal i per tenir uns 
hàbits saludables.

El fet de ser mare d’un nen de 6 anys t’hi ha 
ajudat... 
I tant. Si no fos mare no sé en quin moment esta-
ria... M’ha fet tocar molt de peus a terra, t’adones 
que la vida segueix i t’estàs quedant enrere; que 
tens una responsabilitat, que no pots estar tancat 
en tu mateix i les teves obsessions. Ha estat el meu 
motor a l’hora de curar-me. 

Què aconsellaries a una persona que estigui 
passant per aquest procés?
Des de la meva experiència..., jo he intentat 
curar-me sola sense un tractament i no he pogut. 
Reivindico que t’has de posar en mans dels pro-
fessionals. Has de prendre’n consciència i t’ho han 
de fer veure des de fora. 

Expliques que projectaves la imatge que el públic 
esperava de tu, o això és el que pensaves...
Sí, una imatge fràgil i prima, jo m’havia fet 
aquest personatge. Els comentaris que rebo és 
que l’important no és la imatge, sinó les cançons. 
Veure que el que cal és ser jo mateixa ha estat un 
esforç. Era una llosa que no em deixava créixer, 
ni a l’escenari, ni a la vida. He hagut de tornar a 
confiar en mi i començar de nou. Ara estic estable. 
Segueixo en tractament, en un hospital de dia. 

“Em vull obrir 
a altres àmbits. 

Ara em sentia 
una mica 

estancada. 
El que no vull 

és deixar de 
cantar”

Els metges em diuen que amb aquest pes puc fer 
vida normal. Abans, no.

Parla’ns de les col·laboracions especials que 
has tingut en aquest disc: Manolo García, Joan 
Colomo, Caïm Riba. 
Amb en Manolo ens entenem personalment i 
artísticament em dóna molt suport. Ha estat al 
meu costat en aquest procés, m’ha animat a fer-ho 
amb energia, no des de la tristesa. Amb en Joan 
Colomo, no ens coneixíem personalment, però 
és d’aquí Sant Celoni i tenim amics en comú; ar-
tísticament m’interessa molt. Amb em Caïm Riba 
ha estat un experiment per tastar un altre estil i 
acostar la música acústica a l’electrònica. Ha estat 
molt enriquidor.

A més d’estar concentrada en la promoció de 
Tornar a mare, quins projectes de futur tens? 
Hi ha diverses coses. Treballo en un futur disc, que 
no té res a veure amb el que he fet fins ara, estic 
obrint una mica el ventall. Porto 10 anys lluitant 
pel meu projecte personal i ara vull obrir-me 
a altres àmbits: fer articles de música, escriure 
novel·la, posar música a uns poemes de Maria
Mercè Marçal..., perquè un enriqueixi l’altre.
Ara em sentia una mica estancada. El que no vull 
és deixar de cantar.

Els discos d’Ivette Nadal es 
poden trobar en suport físic a:
www.ivettenadal.com
En digital, a les principals plata-
formes digitals
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Els grups municipals opinen

Universitat per a tothom 

Deia Confuci que “on hi ha educació, no 
hi ha distinció de classes”. Cal afegir que 
perquè això sigui cert és necessari que la 
igualtat d’oportunitats sigui una reali-
tat. Això no és així a casa nostra, on en 
funció del poder adquisitiu, les famílies 
poden o no accedir a determinats estudis.
L’Ajuntament ha anunciat que Granollers 
ja és ciutat universitària i que el 2016-
2017 la Universitat de Vic oferirà dos 
graus i un cicle a Roca Umbert. No ex-
pliquen, però, que la UVic és una facultat 
de gestió privada al marge del decret 
de preus a les universitats públiques de 
Catalunya. 
Per fer-nos una idea del que això repre-
senta, estudiar el Grau d’Administració i 
Direcció d’Empreses, que té un total de 
240 crèdits, a la UB, a l’Autònoma o a la 
de Girona, val 25,27 € per crèdit, mentre 
que a la UVic el preu del crèdit és de 
84,55 €. Aquesta diferència suposa que 
el cost total de la carrera a les públiques 
és de 6.056 €, mentre que a la UVic 
puja 20.292 €. Mentre el curs complet 
per a tots els cicles de Grau Superior als 
instituts públics costa 360 €, al Grau 
Superior de Màrqueting i Publicitat de la 
Uvic, el preu només de la matrícula és 
de 500 €, i hi hem d’afegir una quota 
mensual de 310 € durant els 2 cursos 
que dura la Formació Professional. 
Tampoc ens expliquen que l’Ajuntament 
ha acordat cedir gratis els espais, aportar 
de franc el personal administratiu i de 
serveis, i finançar part de la publicitat de 
la UVic. El conveni representa una renún-
cia implícita a ampliar l’oferta formativa 
de preu públic a Granollers. 
Un govern d’esquerres hauria d’apostar 
decididament per l’educació pública i 
buscar fórmules per tal que els estu-
dis necessaris per al futur de la ciutat 
s’imparteixin emparats en preus públics 
perquè siguin accessibles a tothom sen-
se discriminacions.

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

En els últims anys estem patint a la nostra 
ciutat una crisi econòmica general que ha 
multiplicat les situacions de persones a l’atur, 
amb vulnerabilitat i exclusió social, al llindar 
de la pobresa.
Nosaltres com a grup municipal hem aportat 
un pla economicosocial amb diferents estra-
tègies i plans d’actuació per tal que entre tots 
millorem aquesta situació.
En l’àmbit social, mesures directes per cobrir 
necessitats bàsiques, recollida d’aliments, cam-
panyes d’articles de segona mà, ampliació del 
servei d’atenció domiciliària i teleassistència, 
beques per a persones dependents i clàusules 
socials als plecs de contractació.
En l’àmbit escolar, ampliació de les beques de 
llibres i material escolar, i menjador; creació 
d’un protocol d’assetjament o bullying en el 
marc municipal; ajuts per a activitats extraes-
colars, casals d’estiu, estudis d’FP, formació 
artística i estudis universitaris per a famílies 
vulnerables.
En l’àmbit formatiu, impuls de la formació 
subvencionada / gratuïta per a persones a 
l’atur a l’escola adults; creació d’un espai espe-
cífic al web de l’Ajuntament on pugui trobar-se 
tots els cursos de formació ocupacional que 
s’ofereixen a Granollers; creació d’una borsa de 
pràctiques a empreses; impuls de la Garantia 
Juvenil entre el joves, perquè pensem que se’n 
fa poca difusió; campanyes d’alfabetització; 
promoció d’Actic (acreditació de competències 
en tecnologies de la informació i la comunica-
ció) i dels cursos de català.
En l’àmbit de la cohesió social, creació d’una 
mascota i icona social, “Colomo”, per als 
tallers ocupacionals dels centres per a discapa-
citats; organització d’una fira social o jorna-
da de portes obertes a les entitats socials de 
Granollers; potenciació del banc del temps i del 
voluntariat.
En l’àmbit d’habitatge, mesures d’accés i 
manteniment de l’habitatge; facilitar-hi l’accés 
a joves i persones grans; allotjament tempo-
ral; allotjament d’urgència; prestacions de 
desnonament; borsa de lloguer social; borsa de 
pisos compartits; projecte “Viu amb la iaia”, de 
lloguer compartit entre gent gran que viu sola 
i gent jove.
En l’àmbit d’ocupació i treball, mesures 
específiques d’inserció laboral per a persones 
amb discapacitat; subvencions a empreses per a 
contractació de persones a l’atur; subvencions a 
emprenedors.
#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

“Que no te vendan la moto” 

Hace unas semanas, con motivo de la 
puesta en libertad de Arnaldo Otegui, una 
cincuentena de personas se concentró en 
la puerta de nuestro Ayuntamiento. Entre 
ellos, destacar la presencia de represen-
tantes de ERC y CUP. Entre las pancartas 
que portaban se pudieron ver mensajes a 
favor de la libertad de Otegui y de la gra-
nollerina Dolores López Resina, también 
conocida como “Lola La Catalana”, “La 
Sanguinaria” o “La Tigresa”. 
No nos vamos a referir a Arnaldo Otegui, 
de sobra conocido por todos. Nos vamos 
a centrar en la figura de nuestra paisana 
“Lola”. Esta señora fue condenada a pri-
sión por ser considerada cómplice de la 
explosión, en 1992, de un coche bomba 
en Santander al paso de una patrulla del 
Cuerpo Nacional de Policía, causando la 
muerte de tres civiles y veintidós heridos. 
En 1993 pasó a formar parte del Coman-
do Barcelona de ETA, con el que parti-
cipó activamente en seis atentados en el 
trascurso de un año, habiendo víctimas 
mortales en dos de ellos. 
Tras la desarticulación del Comando 
Barcelona en 1994, huye a Francia vol-
viendo a España poco más tarde formado 
parte del Comando Especial de Secues-
tros. Lola participó en varios secuestros, 
destacando el de José María Aldaya o Cos-
me Delclaux. En definitiva, esta señora 
que participó en asesinatos y secuestros, 
acumula una pena de más de cien años 
de prisión…
Os dejamos la siguiente reflexión: ¿Cómo 
se puede entender que los mismos que 
se llenan la boca pidiendo la condena 
al Franquismo o el cumplimiento de 
la Ley de Memoria Histórica falten de 
esta forma el respeto a las víctimas del 
terrorismo etarra? Recuerden el atentado 
de Hipercor, el de la Casa Cuartel de Vic, 
recuerden los tiros en la nuca, la cobardía 
de las bombas trampa, las familias rotas, 
los huérfanos, las víctimas mutiladas… 
En el fondo no nos sorprende, son los 
mismos que viajan en primera por 
cortesía de la dictadura venezolana o van 
de peregrinación a visitar a su querido 
Otegui. 
“Que no te vendan la moto” 

Grup Municipal de Ciutadans Granollers 

#prioridadlaspersonas
Crida-CUPPP C’s
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El nou Pla Urbanístic del Circuit de 
Catalunya ha estat dissenyat per la Gene-
ralitat de Catalunya i els Ajuntaments de 
Montmeló, Parets del Vallès i Granollers, 
i pretén crear un marc per tal que el 
circuit pugui fer front a les demandes i 
necessitats d’una instal·lació de màxim 
nivell i facilitar la creació d’un pol 
d’activitats econòmiques relacionades 
amb el món del motor.
El Pla té una incidència que supera tant 
l’àmbit municipal com el metropolità, i 
constitueix una actuació estratègica per 
al conjunt de Catalunya, ja que pretén 
generar nous motors econòmics al terri-
tori i a Catalunya en general.
Es tracta de desenvolupar, com a objec-
tiu principal, la indústria del motor de 
l’esport al llarg dels propers anys, amb 
especial incidència en l’evident transfor-
mació tecnològica a què aquest sector es 
veurà sotmès. 
L’execució del Pla ha de permetre, entre 
d’altres, el creixement sostingut de les 
PIMES vinculades al món de l’esport 
de motor i del seu nombre, i reforçar i 
afavorir més inversió en R+D.
La creació i creixement d’empreses del 
sector del motorsport, la seva inter-
nacionalització, la dinamització de la 
recerca i la transferència tecnològica 
amb els centres tecnològics de Cata-
lunya per implantar noves tecnolo-
gies, l’atracció de talent i la captació 
d’inversió, la formació, l’ocupació, la 
projecció exterior i el turisme, són els 
eixos principals que cal tirar endavant.
De fet estem parlant d’una estratègia 
industrial del govern de Catalunya, que 
compartim, i, alhora, d’una estratègia 
més de desenvolupament econòmic al 
Vallès Oriental i de treball en oportuni-
tats de futur.
I tot això, en un entorn de patrimoni 
natural que en els darrers anys hem 
treballat per recuperar; la prova més 
evident és l’estat del riu i les matei-
xes directrius urbanístiques del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, 
que aquest projecte reforçarà amb noves 
inversions.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

En pocs dies de diferència s’han celebrat 
dues dates que ens brinden l’oportunitat 
de reflexionar sobre la situació de la dona 
en el mercat laboral i també en el conjunt 
de la nostra societat: el Dia Europeu per la 
Igualtat Salarial entre Dones i Homes, el 22 
de febrer i el Dia Internacional de la Dona 
Treballadora, el 8 de març.
Si bé és cert que en els darrers anys s’han 
fet avenços significatius, com a societat 
encara queda molt camí per fer per tal de 
garantir la plena igualtat entre homes i 
dones.
Un dels exemples més evidents és la bretxa 
salarial que encara separa homes i dones, 
i que segons les darreres dades publica-
des per la UGT, se situa en un 25% en el 
nostre país. D’entre les circumstàncies que 
expliquen aquesta diferència, en destaquen 
dues: 4 de cada 10 dones treballen a temps 
parcial i la presència de la dona és “mino-
ritària” en els llocs de responsabilitat.
Els factors que expliquen la temporalit-
zació dels contractes laborals en el sector 
femení són la maternitat i la cura dels 
fills, és a dir, la necessitat de conciliació 
familiar, circumstància que va associada 
directament a un estancament salarial i de 
projecció en la carrera professional de la 
dona. 
Davant d’aquesta situació injusta i injus-
tificable, com a país tenim l’obligació 
d’impulsar mesures legislatives que garan-
teixin un canvi social de caràcter transver-
sal i estructural, que impliqui tant el sector 
públic com el privat. Entre les mesures 
que cal plantejar per garantir una concilia-
ció real, destaquen, entre moltes d’altres, 
l’elaboració per part de les empreses de 
plans d’igualtat, la flexibilització i raciona-
lització dels horaris laborals que permetin 
compatibilitzar vida familiar i vida laboral, 
així com un repartiment igualitari del 
temps destinat a les tasques familiars i 
domèstiques.
Si realment com a país i com a societat no 
assumim aquest repte, difícilment podrem 
garantir un dels principis fonamentals de 
qualsevol societat democràtica: la plena 
justícia social.

Eugènia Llonch Bonamusa
Grup Municipal de Convergència 
i Demòcrates de Catalunya

És evident que l’escenari social ha patit un 
canvi substancial els darrers anys, amb moltes 
més famílies en risc d’exclusió social i amb 
un increment notable de les desigualtats. Ho 
veiem cada dia: la pobresa s’ha instaurat a la 
nostra societat i només amb un reenfocament 
de les polítiques socials i amb canvis estructu-
rals podrem recuperar els nivells de benestar 
d’abans de la crisi.
Per aquest motiu, el passat mes de març el Par-
lament va aprovar 40 resolucions amb accions 
concretes per millorar la greu situació que 
viuen les persones més vulnerables al nostre 
país. Dependència, pobresa infantil i ener-
gètica, treball o salut són alguns dels aspectes 
sobre els quals s’incidirà, de manera transver-
sal, per millorar la vida dels més febles. 
Però la lluita contra l’exclusió social no és 
només responsabilitat del Govern de la Ge-
neralitat, sinó que hi intervenen molts altres 
agents, com les entitats socials, les institucions 
europees i, com no podria ser d’altra manera, 
les administracions locals.
La pobresa té un origen estructural que 
cal combatre, dèiem, però a Granollers, els 
darrers anys, només s’han portat a terme 
accions pal·liatives a través del Pla de xoc 
o polítiques socials vinculades a ajudes 
econòmiques. Aquestes accions han tingut la 
seva importància i sempre s’han aprovat per 
unanimitat. Però creiem que ja és hora de 
dotar-nos d’eines de planificació a mitjà i llarg 
termini que ens permetin abordar i combatre 
les causes de les desigualtats que condemnen 
moltes persones a l’exclusió social. 
Per fer-ho, primer hem de fer un exercici 
participat de reflexió a llarg termini, un 
debat que doni com a resultat la detecció dels 
factors prioritaris de desigualtat a la ciutat i 
els perfils dels col·lectius més sensibles sobre 
els quals s’ha d’actuar. I a partir d’aquesta 
diagnosi social consensuada, podrem elaborar 
un Pla Estratègic d’Acció Social que defineixi 
les línies estratègiques a seguir, així com 
unes accions clares i concretes per afrontar 
les problemàtiques d’emergència social, amb 
l’objectiu final de reduir les desigualtats a la 
nostra ciutat. 
Tenim el repte i la necessitat de reduir factors 
d’exclusió social per teixir una ciutat més 
justa, inclusiva, equitativa, solidària i lliure. 
I només ens en sortirem amb una actuació 
decidida des de l’Ajuntament. La voluntat 
d’ERC-AG és aconseguir que aquesta reflexió 
sigui conjunta i coral. Esperem aconseguir-ho 
en benefici de tothom.

Pep Mur i Planas
Portaveu del Grup Municipal d’ERC - Acció 
Granollers

Nou Pla del CircuitConciliació per una 
societat més justa

Acció social amb 
visió estratègica

PSCCiU ERC-AG 
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Trobaràs l’aplicació a
www.granollers.cat/apps

Descarrega’t
l’App de Granollers
Hi trobaràs l’agenda d’actes, les notícies, els telèfons 
d’urgències...
I a més, ens pots enviar una fotografia de qualsevol 
incidència que vegis al carrer i l’Ajuntament, la resoldrà.

Ho detectes,

ens avises,

ho arreglem




