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REPORTATGE
761.000 euros 

per a polítiques 
d’habitatge gràcies 

al tancament 
positiu del 

pressupost de 2015

ACTUALITAT
Granollers disposa de més de 60.000 m2 

on els vianants tenen prioritat

La dona, responsable principal de la llar, 
segons un estudi d’igualtat de gènere

Voluntaritat educatiu: una experiència 
recomanable i enriquidora

ENTREVISTA
David Vàzquez, 

President del 
Gremi d’Hostaleria 
del Vallès Oriental
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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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David Vàzquez
president del Gremi d’Hostaleria 

del Vallès Oriental

> S’ha proposat, amb la junta del 
gremi, dinamitzar el sector i ser 
més presents al territori

> Insisteix en la importància de la 
formació i l’experiència per reeixir 
en el sector

> El 10 de setembre el gremi servirà 
l’àpat del 25è aniversari del Circuit 
de Barcelona-Catalunya 

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 

Casa Miquel Blanxart i Estapé. Carrer de Joan Prim, 11
Fotografia: Xavi Solanas

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 D’ARTESANS
Divendres 2 i 16 de setembre
De 8.30 h a 20.30 h. Plaça de la Porxada

COL·LECTIU ARTESÀ 
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 3 i 17 de setembre
Tot el dia. Plaça de les Olles

16a FIRA ESTOCS
Dissabte 3 de setembre
De 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h. Illa de vianants

FIRA DEL DISC
Divendres 9 i dissabte 10 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 10 de setembre i 1 d’octubre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé, 40

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS 
PER LA QUALITAT DEL VO
“Acostem el camp”
Dissabte 10 de setembre
De 9 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé, 40

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 10,17 i 24 de setembre
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà 

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 17 de setembre
De 8 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS 
ELABORADORS DE CATALUNYA
Dissabte 24 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 24 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA ABAC-GRA 
Brocanters, Antiquaris i Col·leccionistes 
Dissabte 24 de setembre
De 9 a 14 h. Parc Firal

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 1 d’octubre
De 10 a 20.30 h. Carrers Travesseres i Santa 
Elisabet

Fa 40 anys es va fer a Gra-
nollers un míting convocat 
per l’Assemblea de Catalu-
nya per commemorar l’11 
de Setembre. No va ser un 
acte polític qualsevol. Era 
el 10 de setembre de 1976 
i la premsa de l’època recull una assistència 
de 2.600 persones que van emplenar el Pavelló 
d’Esports per escoltar Joan Camps, que va mo-
rir prematurament el mes de novembre d’aquell 
mateix any, i Oriol Montaña, entre d’altres. 
Ambdós eren membres de l’Assemblea de 
Catalunya i demanaven amnistia per als presos 
polítics i exiliats; llibertats democràtiques; rei-
vindicar el restabliment provisional del principis 
i institucions de l’Estatut de 1932, com a via per 
arribar a l’autodeterminació; i coordinació de 
tots els pobles peninsulars cap a la democràcia.

40

JOAN CAMPS EN UNA IMATGE 
DEL MÍTING DE LA DIADA DE 1976, 

EN QUÈ ES REIVINDICAVA EL 
RETORN DE LES INSTITUCIONS 

CATALANES DE L’ESTATUT 
DE 1932
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Què millor que un bon cap de setmana esportiu per a tothom 
després de les vacances d’estiu i la Festa Major! Dissabte 17 de 
setembre es celebrarà la desena edició de la Cursa de les Torxes 
(sortida a les 21.30 h, pl. Perpinyà), que aquest any serà solidària, 
en col·laboració amb la Fundació Oncovallès. Diumenge 18, la 
tradicional Diada de la Bicicleta, amb sortida a les 10 h des del 
Parc Municipal Torras Villà, amb un nou recorregut semiurbà de 
12 km, amb arribada al mateix Parc. 
Els dissabtes 10 i 17 de setembre l’Ajuntament organitzarà 
diferents activitats ludicorecreatives per promocionar aquests 
dos esdeveniments entre la ciutadania: inflables, tallers, exposi-
cions... i més sorpreses!
Tota la informació i inscripcions a www.granollers.cat/esports

17 i 18 de setembre, 
Cursa de les Torxes i 
Diada de la Bicicleta
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REPORTATGE

761.000 euros per a polítiques d’habitatge gràcies 
al tancament positiu del pressupost de 2015

L’Ajuntament aplicarà aquest any 
761.000 euros per dur a terme tres 
accions per ajudar a garantir el 
dret a l’habitatge: comprar pisos 
per destinar-los a lloguer a preu 
assequible; ajuts directes al lloguer 
per a joves i altres col·lectius, 
i subvencions per afavorir la 
rehabilitació i l’accessibilitat. Aquestes 
actuacions formen part d’un nou Pla 
d’habitatge que s’està definint i que 
es focalitzarà més a promoure el 
lloguer que la compra. Els diners per 
fer aquestes accions provenen del bon 
tancament econòmic del pressupost 
municipal de l’any passat. 

L’Ajuntament de Granollers està dibuixant un 
nou Pla d’habitatge en consonància amb la 
realitat econòmica i social actual per ajudar a 
garantir el dret de l’habitatge a la ciutat. 
De moment es posaran en marxa tres accions 
en aquest sentit: 381.054 euros per incrementar 
el patrimoni municipal d’habitatge i destinar 
aquests pisos a lloguer social; 208.946 euros, 
per ajuts directes al lloguer, amb especial aten-
ció a la gent jove, i subvencions per ajudar en 
la rehabilitació i l’accessibilitat dels habitatges, 
per un valor de 171.000 euros. Aquesta tardor 
s’aprovaran els requisits necessaris per poder 
accedir a tots aquests ajuts, dels quals us infor-
marem en aquest mateix butlletí.
A aquests imports cal sumar 20.000 euros més 
procedents del pressupost ordinari, del Pla de 
xoc i també de subvencions, que també es desti-
nen a polítiques d’habitatge. 

Afavorir el lloguer econòmic

Amb aquests recursos l’Ajuntament calcula que 
podrà comprar 10 habitatges per posar-los a 
lloguer a bon preu, igual com ja ho ha fet amb 
els 13 pisos que actualment té en propietat. 
D’altra banda, es preveu atorgar un centenar 
d’ajuts directes al lloguer, la majoria per a gent 
jove, per tal d’afavorir la seva emancipació i 
que, alhora, siguin compatibles amb els que 
atorga la Generalitat de Catalunya. Seran ajuts 

mensuals durant el primer any de vigència del 
contracte de lloguer. Una altra de les opcions 
que estudia l’Ajuntament és que aquests ajuts 
serveixin per pagar l’Impost de Transmissions 
Patrimonials (ITP) que, igual que el dipòsit de la 
fiança, ha de satisfer el llogater. 
Respecte als ajuts generals per a altres 
col·lectius es tindrà en compte la situació 
econòmica de la unitat de convivència. 

Incentivar la Borsa d’Habitatge de Lloguer

A més es seguirà impulsant l’ús de la Borsa 
d’Habitatge de Lloguer, que gestiona Grano-
llers Promocions, un servei gratuït que posa en 
contacte persones propietàries i persones que 
volen llogar habitatges i que s’ocupa de la for-
malització i seguiment de contractes. Per a les 
persones propietàries vetlla per al bon ús dels 
habitatges, oferint-los garanties i assessora-
ment. Per als demandants d’habitatge, els tro-
ben el més adequat, i acorden rendes de lloguer 
per sota del preu de mercat, entre d’altres. 
Finalment també es donaran subvencions per 
arranjar habitatges o per a actuacions de su-
pressió de barreres arquitectòniques als edificis 
d’ús residencial i als locals.

Oficina de suport a les comunitats de veïns

A més, l’alcalde Josep Mayoral ha anunciat la 

L’any 2015 
s’han atorgat 

108 ajudes 
per solucionar 

problemàtiques 
relacionades 

amb l’habitatge 
que van 

beneficiar 267 
persones

Habitatges municipals del 
c. Maria Palau, al barri 
Congost, que s’han destinat 
a lloguer social
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L’Ajuntament dedica l’1 % del pressupost 
municipal per a polítiques d’habitatge

propera obertura d’una oficina de suport a les 
comunitats de veïns per ajudar-les en gestions 
relaciones amb l’habitatge però també “per re-
flexionar sobre l’ús de l’espai públic, del civisme 
i la convivència”. Es tracta d’un servei gratuït 
que abordarà problemàtiques com el soroll i 
els conflictes entre veïns; el manteniment dels 
espais comuns; problemes de salut pública, i 
els derivats de pisos ocupats o sobreocupats, 
entre d’altres.
El Pla d’habitatge s’acabarà de perfilar amb 
les previsions de planejament i les necessitats 
d’habitatge, així com dels recursos, instruments 
i necessitats detectades, amb diàleg amb la 
ciutadania i els grups municipals del consistori. 

Actuacions d’emergència 

Aquestes mesures estructurals complementen 
les actuacions d’emergència que porten a terme 
els serveis socials municipals. Atenció a les 
persones que són desnonades, ajuts per pagar 
lloguer o rebuts d’aigua, gas, llum són gestions 
habituals del departament. L’any 2015 s’han 
destinat 108 ajudes per solucionar problemàti-
ques relacionades amb l’habitatge que van 
beneficiar 267 persones.
L’Ajuntament té, a més, dos pisos de suport que, 
segons disponibilitat, s’ofereixen de forma tem-
poral a persones i famílies vinculades als ser-
veis socials amb problemàtica greu d’habitatge 
i disposades a seguir un pla de millora per 
abordar la seva situació. 

Seguir multant els bancs amb pisos buits 

Alhora, l’Ajuntament segueix amb diàleg perma-
nent amb les entitats bancàries, que s’han con-
vertit en els grans tenidors d’habitatge, per tal 
que destinin els habitatges producte de l’esclat 
de la bombolla immobiliària a lloguer social. 
Així, ara mateix hi ha oberts 144 expedients per 
multar-los per tenir més de dos anys buits els 
habitatges, tal com preveu la Llei d’Habitatge de 
Catalunya. De moment s’han cobrat 5 multes de 
5.000 euros cadascuna que també es destinen a 
situacions d’emergència en matèria d’habitatge. 
Igualment l’Ajuntament de Granollers ha fet 
accions amb les principals companyies de 
subministrament per afrontar situacions de po-
bresa energètica. L’acord amb Sorea, estableix 
que cap persona en situació de vulnerabilitat 
econòmica es quedarà sense aigua corrent. Es 

El nou Pla 
d’habitatge 

promourà el 
lloguer i la 

rehabilitació dels 
edificis

tracta de persones en situació de risc de perdre 
l’habitatge o amb ingressos que no superen 
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
o on hi visqui una persona que per sobreviure 
necessita màquines assistides.
L’Oficina Local d’Habitatge, situada al c. de Sant 
Jaume, 16-26, 5a, és l’espai on s’informa de les 
polítiques en aquest àmbit. Hi trobareu també 
el Servei de la Borsa de Mediació per al Lloguer 
Social.
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Granollers disposa de més 
de 60.000 m2 on els vianants 
tenen prioritat

Es continuen incrementant a Granollers els 
carrers a un sol nivell, sense voreres, pensats 
per caminar amb tranquil·litat, passejar, anar 
amb bicicleta, badar. Ja són més de 60.000 m2, 
l’equivalent a 1 m2 per ciutadà/ana. L’últim tram 
d’aquestes característiques és el carrer de Cor-
ró, entre els carrers de Torras i Bages i València, 
les obres del qual van finalitzar aquest mes de 
juliol, després de quatre mesos de treballs. 
A banda de la urbanització del carrer, amb una 
superfície de 1.485 m2, també s’han aprofitat 
les obres per renovar serveis com el clavegue-
ram (70 m), el tub d’aigua potable (265 m) i s’ha 
soterrat les línies elèctriques (305 m), alhora que 
s’han col·locat 17 punts de llum led que consu-
meixen menys. A més, s’ha fet la instal·lació per 
on passen els serveis de telecomunicacions.
El tram d’aquest carrer tindrà la circulació res-
tringida als veïns i veïnes del carrer i a opera-
cions de càrrega i descàrrega.

En el nou tram del carrer de 
Corró es dóna prioritat als 
vianants, alhora que el pas 
dels vehicles és limitat

Com és habitual durant els mesos d’estiu 
s’han fet obres a diferents centres educatius 
públics de la ciutat, aprofitant que les es-
coles eren buides. La inversió total ha estat 
de 170.000 euros, IVA inclòs. Així s’han dut a 
terme les obres següents:

Escola Municipal de Treball (EMT) 
• Instal·lació d’un nou sistema d’extracció 

dels gasos produïts per la combustió 
dels motors dels cotxes i camions que 
s’utilitzen per fer pràctiques de mecànica, 
en el taller d’automoció.

• Reforma dels tallers d’electrònica i 
d’automoció. Redistribució de les aules 
dels tallers d’electrònica i robòtica per 
adaptar-les a les noves necessitats. En 
el taller d’automoció també s’ha elimi-
nat l’antiga conducció d’aire calent, ja en 
desús, per tal de deixar-lo preparat per a 
una posterior instal·lació d’extracció de 
fums.

Escola Joan Solans
• Substitució de les lames de fusta de les 

proteccions solars per unes de plàstic 
reciclat a la planta baixa de l’escola. 

Escola Pereanton
• Col·locació de cortines en finestres

Escola Ponent
• Pintura de l’interior de l’edifici antic

Escola Municipal Salvador Llobet
• Paviment de formigó de l’espai que serveix 

d’entrada i sortida al pati de l’escola on es 
recull l’alumnat d’infantil

Escoles Mestres Montaña i Salvador Espriu
• Intervencions en fusteria d’alumini

Escola Granollers
• Intervencions en fusteria d’alumini
• Col·locació d’una barana de ferro en la 

terrassa del pati de l’escola

Escola Bressol Municipal El Teler
• Col·locació d’una porta de ferro i trasllat 

d’un joc en el pati

Més de 9.000 alumnes des de P-3 a 4t d’ESO
començaran el proper curs als centres 
educatius de Granollers. 228 infants s’han 
matriculat a les tres escoles bressol muni-
cipals.

Les escoles públiques 
i municipals s’adeqüen 
per al nou curs
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Àmbits on es considera que hi ha més desigualtats Dones Homes

A l’accés a bones condicions laborals 47,3 % 38,0 %

Accés als llocs de decisió i poder 35,7 % 31,6 %

A l’accés a l’ocupació 28,4 % 29,1 %

En les responsabilitats familiars i domèstiques 28,9 % 19,0 %

Accés als serveis públics 6,1 % 4,6 %

No hi ha cap desigualtat 22,5 % 31,9 %

El 47,3 % de les dones creuen que 
l’accés a bones condicions laborals 

és l’àmbit on es donen més 
desigualtats

Un 22,5 % de les dones i un 31,9 % 
dels homes creu que no hi ha cap 

desigualtat de gènere

Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta sociològica de la ciutadania de Granollers respecte a la igualtat de gènere. Gener 2016. 
Nota: els percentatges no sumen 100 % perquè es tracta d’una pregunta de resposta múltiple

Quina és la realitat de les dones i els homes 
de Granollers? Una enquesta encarregada pel 
servei municipal del CIRD (Centre d’Informació 
i Recursos per a Dones) a la Consultoria MiT de 
Sant Cugat ens ho explica. Els resultats confir-
men els obtinguts en altres enquestes d’àmbit 
nacional i aporten una informació molt útil a 
l’hora de seguir abordant polítiques municipals 
per la igualtat de gènere a la nostra ciutat. 

Una mostra de 790 entrevistes

L’estudi es basa en 790 entrevistes telefòniques 
de 15 minuts de durada, fetes a parts iguals 
a homes i dones, a principis d’aquest any. La 
mostra és representativa pel que fa a edat (a 
partir de 18 anys), origen, barri de residència, 
ocupació, situació familiar, habitatge, forma-
ció... i les dades es complementen amb en-
trevistes fetes a 9 granollerines i granollerins 
destacats d’àmbits de la cultura, l’educació, la 
salut o el treball.
Algunes conclusions sociodemogràfiques són 
que la població granollerina és globalment 
poc envellida si la comparem amb Barcelona i 
Catalunya, si bé ho és més que la mitjana del 
Vallès Oriental. Per sexes, la femenina és més 
envellida que la masculina i més dones grans 
viuen soles. Les dones de Granollers són mares 
abans (24 anys) que la mitjana catalana (28). 
Entre la població estrangera, hi ha més homes 
que dones. El percentatge de dones amb fills i 
filles és un 8 % superior al d’homes. Pel que fa 
a la propietat de la llar, el percentatge d’homes 
propietaris és superior i el de copropietat és 
més alt entre les dones. 

Els àmbits laboral i domèstic, els més 
desiguals

Dos dels àmbits en què es detecta més des-
igualtat són el laboral i el domèstic. La situació 
de les dones al mercat laboral és pitjor que la 
dels homes. La taxa d’activitat és més baixa 
(63 % d’homes ocupats per 54 % de dones), i 
pel que fa a l’atur, castiga més les dones (18 %) 
que els homes (15 %). En el mercat de treball es 
constata la segregació horitzontal, amb sectors 
clarament feminitzats (la cura i l’atenció a les 
persones) i menys valorats econòmicament i 
socialment. I també hi ha segregació vertical, 
amb un 3,2 % d’homes en càrrecs de direcció i 
gerència davant l’1,2 % de dones. Els ingressos 

La dona, responsable principal de la llar, 
segons un estudi d’igualtat de gènere

Un 81 % dels 
homes creu que 

la seva salut 
és entre bona 

i excel·lent, 
mentre 

que aquest 
percentatge 

baixa al 72 % 
entre les dones

principals a la llar, corresponen a l’home en un 
53 % dels casos, davant el 36,5 % de les dones. 

Diferent percepció de la pròpia salut

A la llar, la responsable en un 97 % dels casos 
és la dona. Ella és, també, majoritàriament, qui 
fa les feines relacionades amb la cura de les 
persones i qui té més dificultats de conciliació. 
Homes i dones es declaren força satisfets res-
pecte al temps d’oci, si bé, les dones atribueixen 
la falta de temps a les tasques domèstiques i 
a la cura de les persones dependents grans i 
petites. En canvi, més homes que dones afirmen 
que és la feina el que els resta temps d’oci. 
En l’apartat de violència masclista, un 12,7 % de 
dones afirma que ha sabut d’algun cas 
recentment, i en el cas dels homes, un 9 %. 
Pel que fa a la percepció de la pròpia salut, un 
81 % dels homes consideren que és entre bona i 
excel·lent, mentre que aquest percentatge entre 
les dones baixa al 72 %. 
L’estudi apunta algunes propostes de treball: 
bonificar les empreses que tinguin una filosofia 
igualitària, potenciar polítiques de paritat en els 
permisos de paternitat i maternitat, prevenir 
comportaments masclistes entre infants i joves, 
associats a les noves tecnologies, i adherir Gra-
nollers a la defensa de la reforma horària. 
Consulteu l’estudi complet a: 
www.granollers.cat/igualtat
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Aquest estiu s’ha fet la cloenda de la desena 
promoció d’alumnes dels Programes de Forma-
ció i Inserció, Pla Transició al Treball (PFI-PTT), 
organitzats per l’Ajuntament de Granollers. Des 
del curs 2006-2007 aquests programes cobrei-
xen una necessitat de servei públic de qualitat, 
adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys, que volen 
formar-se professionalment per una via alterna-
tiva als cicles formatius de Grau Mitjà, així com 
obtenir el Graduat en ESO. Els cursos adreçats 
a joves sense ESO, dins els programes PFI-PTT, 
preparen els alumnes pels perfils professionals 
d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions 
electrotècniques, auxiliar d’hoteleria, cuina, ser-
veis de restauració, i auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic. En total 15 alumnes han fina-
litzat el curs d’auxiliar de fabricació mecànica 
que s’ha fet al Centre Vallès i a l’Escola Munici-
pal del Treball (EMT); 13 alumnes han acabat el 
d’auxiliar d’hoteleria que es fa al Centre Vallès i 
al Gremi d’Hostaleria; i 14 alumnes han finalit-
zat el d’auxiliar en vendes.

Continuïtat formativa i inserció laboral

Dels 46 alumnes participants enguany als pro-
grames PFI-PTT, 16 alumnes s’han matriculat, 
de cara al curs vinent, per fer un cicle formatiu 
de grau mitjà, 6 per cursar l’ESO a l’Escola 
d’Adults, 7 per cursar el CAM, 2 faran altres 
estudis i 4 es troben en procés de recerca de fei-

Una vuitantena d’alumnes participen 
als cursos de formació i inserció laboral

Fotografia de grup de les per-
sones participants a l’acte de 
cloenda d’aquests programes.

na. També 8 alumnes han finalitzat el curs amb 
inserció laboral. 

Formació per a joves dins el Pla de xoc

S’ha ofert als joves sense ESO, gràcies al Pla de 
xoc contra la crisi, el curs de so i escenografia, 
que es fa al Centre Vallès i que enguany arriba a 
la quarta edició. Aquest curs l’han fet 23 alum-
nes, 8 més que l’any passat, els quals reben 
formació teòrica i pràctica per a poder donar 
cobertura a actes culturals de petit format en 
el seu muntatge i sonorització; aquest curs 
es fa amb l’empresa d’inserció DIMAS. I amb 
l’objectiu de reduir l’abandonament escolar i 
conjuntament amb la Cambra de Comerç de 
Barcelona i dins el programa de Garantia Juve-
nil, s’ha ofert a joves que tenen l’ESO un curs 
d’orientació laboral en què realitzen un tast de 
diverses Unitats Formatives de diferents cicles 
de Formació Professional: Primers auxilis: aten-
ció sanitària d’urgència, comunicació empresa-
rial oral (contingut en anglès i català) i imatge i 
vídeo. Aquest curs s’ha portat a terme al Centre 
d’Ensenyament EDUCEM a través de la Cambra 
de Comerç. 
Aquesta iniciativa ajuda els participants a definir 
un objectiu educatiu i professional així com 
adequar el seu perfil competencial a les possi-
bilitats que ofereix la Formació Professional i el 
mercat de treball.
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Per tercer any consecutiu el Programa de 
Ciutats Defensores dels Drets Humans porta a 
Granollers destacats activistes que explicaran 
en primera persona la seva lluita contra la po-
bresa, suport a les persones refugiades, i contra 
la violència als barris. Víctor Ochen d’Uganda, 
Valdenia Paulino, de Brasil, i Jeihhco, de Colòm-
bia, faran xerrades amb alumnes de les escoles 
de la ciutat per apropar la seva experiència i la 
seva lluita als més joves. Dimecres 5 d’octubre 
a les 19.30 h al Museu de Granollers el metge 
psiquiatre palestí i fundador de l’organització 
Humanity Crew, Essam Daod, i la periodista 
siriana que defensa la llibertat de premsa des 
d’Alep, Zaina Erhaim, oferiran una conferèn-
cia basada en la seva tasca desenvolupada de 
suport a les persones refugiades que fugen dels 
conflictes al Mediterrani.

Exposició: “Síria camí de l’exili”, a la plaça 
de la Corona

Del 17 de setembre al 9 d’octubre es podrà 
visitar a la plaça de la Corona l’exposició de 24 
imatges preses pel fotoperiodista David González 
que, entre els mesos de gener i març de 2016, 
ha acompanyat diferents grups de persones 
refugiades al llarg de l’anomenada “ruta dels 
Balcans”, des de l’illa de Lesbos fins a les fron-
teres de Macedònia, Sèrbia, Croàcia, Eslovènia i 
Àustria. La mostra pretén sensibilitzar sobre el 

Defensors dels Drets Humans aporten 
el seu testimoni a la ciutat

Una selecció de les postals 
més antigues de la ciutat

drama d’una crisis humanitària desencadenada 
per diferents conflictes bèl·lics. Les paraules de 
diverses persones refugiades, en àrab i català, i 
en diferents moments d’aquest viatge construei-
xen, de manera conjunta amb les fotografies, 
un relat sobre aquest camí a l’exili, agrupat en 
quatre àmbits: la por, el camí, l’espera i el futur. 
Paraules que donen títol a vivències comunes 
entre les persones que afronten l’exili.

«Postals antigues de Granollers» és el títol de 
la 15a mostra d’imatges dels fons de l’Arxiu, 
que es podrà visitar del 12 de setembre al 25 
de novembre, a l’Ajuntament (pl. de la Porxa-
da, 6, planta baixa). 
En aquesta ocasió, una selecció de targetes 
postals amb visions insòlites d’alguns dels in-
drets més coneguts de la ciutat. Són imatges 
poc o gens conegudes de Granollers, a causa 
de la transformació viscuda entre el final del 
s. XIX i els anys 20 del s. XX. En podem veure 
una Porxada, una plaça i una Església de Sant 
Esteve ben diferents de les actuals. També, 
una Estació del Nord, un riu Congost i unes 
vistes panoràmiques de la ciutat poc reco-
neixibles i, fins i tot, espais ja desapareguts, 
com els safareigs públics de Can Fortià.
La visita inaugural a aquesta exposició es farà 
el 19 de setembre, a les 18 hores.

Carrer d’Agustí Vinyamata, 1924.Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers

L’activista de Kenya, Ruth 
Mumbi, en una xerrada a Can 
Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau, l’any passat
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Requisits

Les persones contractades han d’estar empadronades 
a Granollers amb una antiguitat mínima de sis mesos 
anteriors a la data de contractació, i inscrites abans 
de la data d’inici del contracte a l’Oficina de Treball de 
la Generalitat com a demandants d’ocupació.

L’empresa selecciona lliurement la persona que con-
tracta.

Només es poden presentar les empreses ubicades a 
Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles, la 
Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Montmeló, Mon-
tornès del Vallès, Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt i Parets 
del Vallès.

Característiques de la subvenció

L’import de la subvenció és de fins a 5.241 euros, per 
una contractació laboral que hagi estat signada entre 
el 30 octubre de 2015 i abans de la data de finalització 
d’aquesta convocatòria de subvenció.

S’atorga a l’empresa per a contractacions laborals 
continuades de 12 mesos. 

Es subvencionarà un màxim de dues contractacions 
per empresa.

S’ha de justificar una vegada transcorreguts els 12 
primers mesos del contracte.

Es paga en un únic pagament, una vegada aprovada la 
justificació, de la contractació de 12 mesos consecu-
tius, que ha de presentar l’empresa (nòmines pagades 
i Seguretat Social pagada). 

On sol·licitar-ho

Consulteu la totalitat dels requisits a les bases 
d’aquesta convocatòria de subvenció, a https://seue-
lectronica.granollers.cat.

Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7), fins al 31 
d’octubre de 2016.

Subvencions per a empreses destinades a contractar joves 
menors de 30 anys i persones més grans de 45 anys

PLA DE XOC 2016

27
9 a 14 h. Jornada. Empresa
1r cicle tècnic: energia a la indústria
Energies renovables aplicades a les 
indústries
Granollers Mercat

28
9.30 a 12.30 h. Formació de 6 h. 
Empresa i emprenedoria
Les claus per convertir una IDEA 
en negoci
Etapes del procés emprenedor i els 
elements de diferenciació
Granollers Mercat

29
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

15
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria.
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

21
9 a 14 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Desenvolupa el teu talent emprenedor 
amb LEGO® Serious Play®
La potència del joc seriós i el treball 
de grup
Granollers Mercat

22
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

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

Setembre 2016

Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació

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

www.granollersmercat.cat
www.cambrabcn.org
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El Punt del Voluntariat de Granollers ha com-
plert dos anys, promocionant la cultura de la 
participació a través del voluntariat i facili-
tant el contacte entre les persones que volen 
col·laborar i les entitats sense ànim de lucre 
que treballen en l’àmbit social i comunitari. 
En dos anys aquest servei municipal, situat a 
Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau, ha 
atès 150 persones usuàries, de les quals 94 són 
dones, que han mostrat interès per dedicar una 
part del seu temps a la comunitat. Les persones 
entre 31 i 64 anys són les que s’han dirigit més 
al Punt del Voluntariat, un 53 % del total, mentre 
que la franja de gent jove, entre 18 i 30 anys, ha 
estat el segon col·lectiu més interessat. 

Taula d’Entitats del Voluntariat

Un total de 19 associacions que treballen en 
sectors diferents (social, solidaritat interna-
cional, educació, salut, esport...) integren la 
Taula d’Entitats del Voluntariat, l’espai obert de 
participació en aquest àmbit: Associació Cul-
tural Amics de l’Àfrica, Oncovallès, Fundació 
d’Ajuda Oncològica, Amics del Xiprer, Assem-
blea Comarcal de la Creu Roja a Granollers, 
Mans Unides Vallès Oriental, Organització 
Nacional de Cecs (ONCE), Associació Protectora 
d’Animals de Granollers, Associació Voluntaris 
per l’Hospital de Granollers, Agrupació Excur-
sionista de Granollers, Balonmano Granollers, 
Fundació Odontologia Solidària, Associació Es-
portiva La Mitja, Càritas Vallès Oriental, Agrupa-
ment Escolta i Guia Sant Esteve, Associació per 
a la Intervenció Social Integral Dimas, Consorci 
per a la Normalització Lingüística, Fundació 
i Associació APADIS, Amics de la Gent Gran i 
Escola Pia.
El Punt del Voluntariat es va presentar en so-
cietat el 22 de setembre de 2014 i disposa d’un 
espai web on trobar tota la informació sobre 
voluntariat a la ciutat: http://voluntariat.grano-
llers.cat. L’atenció al públic es fa cada dimarts, 
d’11 h a 13 h i dijous, de 18 h a 20 h a Can 
Jonch. Centre de Cultura per la Pau (c. del Rec, 
19, tel. 93 842 68 34). Allà s’informa el ciutadà/
na que vol fer voluntariat; es gestiona una borsa 
de voluntaris; s’informa a les entitats que volen 
integrar la figura del voluntariat en els seus 
projectes; es vincula el/la voluntari/ària a les 
entitats; es programa formació per al volunta-
riat i les entitats; i s’impulsen campanyes de 
foment i sensibilització.

Les dones adultes 
s’interessen més 
pel voluntariat

Per a una millor 
convivència 
ciutadana 

L’estiu és un temps propici per fer mudan-
ces o canviar mobles. Si aquest és el cas, 
recordeu que els residus voluminosos s’han 
de dur a les deixalleries municipals. En cas 
que no sigui possible, cal trucar al telèfon 
93 8426789, de recollida gratuïta de mobles 
i trastos vells. Els voluminosos s’han de 
dipositar a la via pública a partir de les 9 del 
vespre del dia anterior al de la recollida, de 
manera que no dificulti el pas de vianants, 
l’accés a les finques veïnes ni l’ús normal 
dels contenidors d’escombraries. En cap 
cas es poden abandonar al carrer ni llençar-
los a dins dels contenidors de recollida 
d’escombraries o de recollida selectiva.

Gossos lligats en espais públics

Si sortiu a passejar el gos recordeu que 
han d’anar amb corretja o cadena i collar, i 
amb la identificació on hi constin el nom de 
l’animal i les dades de la persona propie-
tària. Només podran anar deslligats a les 
zones degudament estipulades per a ells. 
Els animals catalogats com a potencialment 
perillosos i els que siguin de perillositat 
raonablement previsible, hauran de portar 
morrió i en cap cas poden ser conduïts per 
un menor o per una persona que no disposi 
de la llicència per a gossos perillosos. 

Evitar els orins dels gossos

Entre els darrers canvis que s’han incorpo-
rat a l’Ordenança dels espais d’ús públic i 
civisme s’estableix que no és permès que 
els gossos orinin a les façanes dels edificis, 
al mobiliari urbà ni a l’arbrat públic. Les 
persones propietàries dels animals vetllaran 
per evitar aquestes accions, i, per aquest 
motiu hauran de remullar amb una ampolla 
d’aigua el lloc on hagin orinat.

Es compleixen 
dos anys des 

de la posada en 
marxa del Punt 
del Voluntariat 

de Granollers

Servei GRATUÏT
de recollida de mobles

i trastos vells

93 842 67 89
trucant al

Can Jonch  
Centre de Cultura per la Pau  

C. del Rec, 19,  
tel. 93 842 68 34 

Horari: dimarts, d’11 h a 13 h  
i dijous, de 18 a 20h

EL
VOLUN-
TARIAT
TÉ UN  
PUNT

OG_PUNT_DE_LLIBRE_VOLUNTARIAT.indd   1 24/07/14   14:07
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Formació digital
reduïm la bretxa digital

setembre-desembre 2016

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 20 de setembre 

de 2016

CURSOS 8 hores - 20 €*

Inicia’t en el mòbil 
Del 26 de setembre al 5 d’octubre o del 21 al 30 de novembre de 2016
Dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h
Aprèn com funciona el teu mòbil Android i descobreix-ne les possibilitats.

Inicia’t en l’edició d’imatges (Gimp i Movie Maker)
Del 26 de setembre al 5 d’octubre de 2016 
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Aprèn els principis bàsics del tractament i retoc d’imatges i vídeos.

Curs ACTIC mitjà - nivell 2 (25 hores) - gratuït
Del 5 d’octubre al 9 de novembre de 2016
Dimecres i divendres, de 10 h a 12.30 h
Curs específic per a persones a l’atur que volen preparar-se per fer 
la prova d’acreditació en TIC de nivell 2 (mitjà) de la Generalitat de 
Catalunya.
 
Inicia’t en la informàtica
Del 17 al 26 d’octubre de 2016
Dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h o de 18.15 h a 20.15 h
Inicia’t en les funcions bàsiques de l’ordinador i del seu sistema operatiu.

Navega i comparteix informació amb seguretat
Del 7 al 16 de novembre de 2016 
Dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h o de 18.15 h a 20.15 h
Inicia’t en les funcions bàsiques d’internet i en l’ús del correu electrònic.

Inicia’t en les xarxes socials 
Del 21 al 30 de novembre de 2016 
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Descobreix les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram...

PÍNDOLES 90 minuts - gratuït

Llegeix en digital amb eBiblio Catalunya
Dijous 29 de setembre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Aprèn com funciona el préstec de llibres electrònics a les biblioteques 
municipals i com llegir-los des dels teus dispositius.

Acosta’t al català amb un clic
Dimarts 18 d’octubre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Resol els teus dubtes en l’ús escrit del català a través de les eines de 
consulta disponibles a la xarxa.

PÍNDOLES 90 minuts - 3,75 €*

Storify: ús crític de les xarxes socials 
Dijous 6 d’octubre de 2016, de 18.30 h a 20 
Descobreix com seleccionar la informació que es publica a les xarxes 
socials i fer-ne un ús crític per explicar tendències, moviments, fets 
històrics...

OneNote i EverNote: organitza les teves notes 
Dijous 13 d’octubre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Guarda les teves notes (de veu, escrites, vídeos,...) al núvol. Podràs 
consultar-les en diversos dispositius i compartir-les amb altres persones. 

Apps de música per a mòbils i tauletes 
Dijous 20 d’octubre de 2016, de 18.30 h a 20 h 
Gaudeix de la millor música amb aplicacions com Spotify, Shazam, 
les emissores de ràdio preferides...

Periscope: vídeos en temps real 
Dijous 27 d’octubre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Descobreix com retransmetre vídeos en directe del que està passant. 

Pinterest: la teva col·lecció de fotografies i vídeos 
Dijous 1 de desembre 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. 

PÍNDOLES 3 hores - 7,5 €*

Sigues el teu propi informàtic 
Dijous 3 i 10 de novembre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Aprèn a optimitzar el funcionament de l’ordinador i a fer-ne el manteni-
ment bàsic.

Inicia’t en el processador de textos 
Dijous 17 i 24 de novembre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Aprèn a crear els teus primers documents de text i a donar-los format.

AULA OBERTA - assessorament gratuït 

Del 29 de setembre a l’1 de desembre de 2016
Dijous, de 16.30 h a 18.30 h

*formació gratuïta per a persones a l’atur, amb places limitades

Organitza: Col·labora:
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Voluntaritat educatiu: una experiència 
recomanable i enriquidora

Gladis Pujol, Irene Abellán, Carme Climent i 
Jordi Bosch són voluntaris educatius, és a dir, 
dediquen una part del seu temps a donar suport 
als centres educatius. Aquest mes, es reprèn 
aquest programa impulsat pel Consell Escolar 
Municipal l’any 2012. Des d’aleshores, al voltant 
d’un centenar de persones han col·laborat curs 
rere curs amb mestres i professors en l’activitat 
escolar. 
Per la Gladis, com a estudiant del grau 
d’educació infantil, participar-hi ha representat 
“poder estar per primera vegada en una escola 
bressol –la Giravoltes, on havia fet les pràcti-
ques–, adquirir bagatge i aprendre dels mes-
tres. Ho aconsellaria a tots els estudiants”. Ara 
que ja és mestra, ampliarà estudis a fora, però 
no descarta “continuar d’aquí a dos anys”.
La Irene Abellán, mare de l’escola Salvador Es-
priu, ha fet 3 anys de voluntària i vol seguir: “És 
una oportunitat de col·laborar amb l’escola dels 
meus dos fills”. Actualment a l’atur, la Irene 
col·labora en la decoració de l’escola, dóna su-
port a la lectura individual... “Aquest curs, estar 
amb els alumnes de P5, ha estat molt maco, 
comencen a llegir i és bonic ser-hi en aquest 

D’esquerra a dreta: la Gladis, 
la Irene, la Carme i en Jordi 
estan contents de ser volun-
taris educatius. El programa 
comença a inicis de setembre 
amb una primera tasca assig-
nada: el reforç a les aules dels 
alumnes més petits, de P3 i 
escola bressol. 

Més informació del programa 
del voluntariat educatiu:
www.granollers.cat/educacio/
voluntariat-educatiu

El cap de setmana del 24 i 25 de setembre a 
Roca Umbert tindrà lloc la Fira Taral·la des-
tinada a donar informació i formació sobre la 
música i la seva rellevància com a element 
educatiu. Els destinataris de la fira són docents i 
estudiants d’educació infantil i primària, mes-
tres de música, musicoterapeutes i estudiants. 
Taral·la també vol obrir les seves portes a les 
famílies, amb nens i nenes de 0 a 12 anys, amb 
el propòsit d’implicar a pares i infants en els 
beneficis d’educar amb música. La fira està 
organitzada per l’Associació Totsona, amb la 
direcció de Dàmaris Gelabert, i l’Ajuntament de 
Granollers.

primer moment, quan fan els primers sons. Ho 
recomano”.
La Carme Climent va jubilar-se la primavera 
passada i tenia ganes de seguir oferint suport 
als pares en la criança dels seus fills i filles, 
que és el que feia al CAP de Sant Miquel. Va 
reprendre l’activitat a l’EB Tortuga com a vo-
luntària, amb el suport de l’Herminia Vázquez. 
“Promocionem la lactància materna, treballem 
el vincle i intentem treure pors als pares perquè 
gaudeixin dels nanos”. Ella condueix el grup, 
però els pares i mares “parlen i s’ajuden molt 
entre ells”. Mentre pugui, continuarà: “Tens una 
satisfacció, penso que m’ajuden més ells a mi 
que jo a ells”. 
En Jordi Bosch va començar el curs passat. 
Mestre d’educació física a l’atur, participar al 
programa “ha estat una anhelada d’aire, m’ha 
permès enganxar-me al que m’agrada, estar al 
món educatiu, amb els nanos”. Explica que per-
sonalment li ha anat molt bé i ha fet un servei a 
les escoles on ha col·laborat: Educem i Escola 
Pia. “No és una recompensa econòmica, però sí 
emocional, quan veus els progrés del nano i el 
seu somriure..., és molt gratificant”.

Taral·la, la 
fira de la 
música i 
l’educació
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Divendres 9 de setembre. Plaça de la Porxada
 18.30 h Ballada de sardanes amb la Cobla 
  Ciutat de Granollers
  Organitza: Agrupació Sardanista de Granollers

Dissabte 10 de setembre. Plaça de la Porxada
PA AMB TOMÀQUET DE LA DIADA
 20.30 h Actuació de l’Esbart Dansaire de Granollers i 

exhibició de swing amb Bigpotters (Arsènic)
 21.30 h Sopar popular i ball de música tradicional 

amb La Cultural
  Preu tiquet sopar: 7 €
  Organitza: Amics de l’11

Diumenge 11 de setembre. Plaça 11 de Setembre
 11 h Ofrena floral de les institucions i entitats
  Amb l’acompanyament del 
  Cor Mixt Amics de la Unió 
  Interpretació del ball de l’Homenatge
  Organitza: Ajuntament de Granollers

cpnl.cat

Informació i inscripcions

Torn exalumnes: 12 i 13 de setembre, 
de 10 h a 13 h

Torn general: del 14 al 16 de setembre, 
de 10 h a 13 h 
i del 19 al 23 de setembre, de dilluns 
a dijous, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19.30 h, 
divendres, de 10 h a 13 h

Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
C. de Prat de la Riba, 84, 1a planta
Granollers 
Tel. 93 879 41 30
a/e: granollers@cpnl.cat

Caldes, Canovelles, Cardedeu, les Franqueses, la Garriga, 
la Llagosta, Llinars, Mollet, Montmeló, Montornès, Parets, 
Sant Celoni i Sant Feliu de Codines.

Us podeu inscriure en qualsevol servei de català d’aquestes poblacions.

A partir de 16 anys
Cursos presencials i en línia | Setembre de 2016
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIJOUS 1

19 h Museu de Granollers
Activitat familiar. ‘’Faules de Ramon 
Llull’’. En el marc de l’exposició Llull. A 
càrrec d’Assumpta Mercader, narradora, 
actriu i titellaire. Adreçat a públic infantil i 
familiar a partir de 4 anys i recomanat per 
a infants de 6 a 10 

DIVENDRES 2

20 h Plaça Porxada 34
Inauguració de l’exposició “Art Dripping” 
de Mark Rios. Organitza: Pam de Sis

DISSABTE 3

12 h Plaça de la Corona
Avui cantem. Cantada de cançons popu-
lars i tradicionals, oberta a tothom Reco-
rregut caminant, des de la Corona fins a la 
Porxada

23 h Casino de Granollers
Festa dels anys 80. Amb Josep Resina i DJ 
Mariano

DIUMENGE 4

19 h Casino de Granollers 
Ball social amb Duo Tucan

DILLUNS 5

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

16 h Xarxa de Centres Cívics
Inici de les inscripcions als cursos dels 
centres cívics. Fins al 23 de setembre. De 
manera presencial a tots els centres de la 
xarxa i en línia a través de www.granollers.
cat/centrescivics_inscripcions

DIMARTS 6

19.30 h Centre Cívic Nord 
Inauguració de l’exposició fotogràfica 
‘’Història del barri de l’Hostal’’. Horari de 
visita: de dilluns a dijous, de 16 a 21 h, i 
divendres, de 17 a 21 h.
Organitza: AV de L’Hostal

El Mag Lari conduirà la Gala de 
presentació de temporada d’Escena Gran
El proper 17 de setembre, a les 9 del vespre al Teatre Auditori de 
Granollers, el Mag Lari presentarà un espectacle ple d’emocions, 
sorpreses i petits tastets d’algunes de les propostes escèniques que es 
veuran a la ciutat al llarg de la temporada vinent. Música, teatre, dansa, 
circ i òpera vesteixen una programació de més de seixanta propostes 
des d’octubre fins a gener. Per assistir a la Gala caldrà reservar entrada 
a partir del 7 de setembre a www.teatreauditoridegranollers.cat, tot i que 
es podrà veure des de casa, en directe, a través de VOTV.  D’altra banda, 
per presentar la programació familiar dels Patinautes, es farà una festa 
el dissabte 10 a les 5 de la tarda a la pl. de Josep Maluquer i Salvador. 

Nous cursos i tallers als centres cívics
La Xarxa de Centres Cívics ja té a punt la nova temporada de cursos i ta-
llers amb una vuitantena de propostes. L’àmplia oferta comprèn cursos 
com els de massatge ayurvèdic; introducció al coaching; escriptura; tèc-
nica vocal, o rebosteria japonesa. El període d’inscripció s’obre el 5 de 
setembre; es pot fer de forma presencial a qualsevol dels centres cívics 
o en línia a a través de www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions
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10 h Gra. Equipament juvenil
Obertura de l’exposició ‘’Vinyetes: història 
del còmic en català’’ produïda pel Centre 
de Normalització Lingüística de Barcelona

DIMECRES 7

21.30 h Restaurant El Mirallet
Música en viu. Cicle “Miramecres”. Amb 
Raül Reverter & Friends Plays Parker

DIVENDRES 9

18.30 h Plaça de La Porxada
Ballada de l’Onze de Setembre. Amb la 
Cobla Ciutat de Granollers. Organitza: 
Agrupació Sardanista

19 h Centre Cívic Nord
Festes del barri de l’Hostal. Del 9 a l’11 de 
setembre. Organitza: AV Hostal

DISSABTE 10

10 h Pl. de Josep Maluquer i Salvador i pl. 
de Lluís Perpinyà
Jornada de promoció de la Cursa de les 
Torxes Solidària i de la Diada de la Bicicle-
ta 2016. Durant tot el dia hi haurà estands, 
un inflable infantil, una exposició, un taller 
infantil, i un punt per repassar l’estat de 
les bicicletes.

17 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
La festa dels Patinautes. Presentació de 
la programació infantil conjunta que ofe-
reixen els equipaments d’Escena GrAn

20.30 h Plaça de La Porxada
Onze de Setembre. Pa amb Tomàquet de 
la Diada. Amb l’actuació de l’Esbart Dan-
saire a les 20.30 h, i sopar popular i ball de 
música tradicional a les 21.30 h
Organitza: Amics de l’11

21 h Plaça de La Porxada
Marxa de torxes de l’Onze de Setembre, i 
lectura del manifest
Organitza: Òmnium Cultural

23 h Casino de Granollers 
Festa de Country

DIUMENGE 11

11 h Plaça 11 de Setembre
Ofrena floral de les institucions i entitats 
amb motiu de l’Onze de Setembre 

19 h Casino de Granollers 
Ball social amb Charli Music

DILLUNS 12

17 h Espai Tranquil de Barbany
Obertura de l’exposició “Espais de vida”. 
De Míriam Subirana

Comença el 
curs a les 
biblioteques
A partir del 20 de setembre 
s’obren les inscripcions als clubs 
de lectura i als grups de con-
versa, per a totes les edats, de 
les biblioteques de Granollers. 
S’han programat dos clubs nous, 
un sobre poesia, —Escampant 
els versos—, que es presentarà 
el dia 22 a les 7 de la tarda i que 
conduirà l’activista cultural Joan 
Gener; i un sobre literatura i 
arts, a càrrec de Francesc Viñas, 
professor de literatura. 
La conferència “Per què llegir 
els clàssics?” que oferirà Laura 
Borràs, directora de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes, 
obrirà la  nova temporada de les 
biblioteques, el divendres 30 a 
les 7 de la tarda a Can Pedrals.
Podeu consultar tota la progra-
mació i fer les inscripcions a les 
activitats a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

Jornades 
Europees de 
Patrimoni
Un any més, Catalunya i concre-
tament Granollers, s’afageix a un 
cap de setmana ple d’activitats 
gratuïtes en què el patrimoni 
arquitectònic i l’industrial en són 
protagonistes. La 25a edició de 
les Jornades Europees del Patri-
moni arriben enguany el cap de 
setmana del 16 al 19 de setem-
bre, sota el lema “Patrimoni per 
a tot@s”. A Roca Umbert, el dia 
17 a les 8 del vespre, s’organitza 
una visita teatralitzada a la Tèr-
mica de la mà d’un fogoner. El 
diumenge 18, a les 11 del matí, 
es farà un itinerari comentat, i 
aquesta vegada també dansat - 
de la mà de l’Esbart Dansaire-, 
per cinc cases modernistes de la 
ciutat. I el dia 19, a l’Ajuntament, 
l’Arxiu ofereix una tertúlia a les 5 
de la tarda, i la visita inaugural a 
l’exposició “Postals antigues de 
Granollers”, a les 6.

XIV Sopar Benèfic d’Oncovallès
El proper dia 30, a dos quarts de nou del vespre a l’Hotel Ciutat de Gra-
nollers, tindrà lloc el tradicional Sopar Benèfic que organitza la Funda-
ció Oncovallès. Enguany la taula rodona porta per títol “ Els nens tenen 
càncer?” i compta amb ponents de renom: Dr. Miquel Hernández-Bron-
chud, Dra. Maite Coll Sivina, i Prof. Josep Sánchez de Toledo i  Codina. 
Els tiquets es poden adquirir fins al 26/9. Més info, www.oncovalles.cat
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DIMECRES 14

10 h Centre de Normalització Lingüística 
del Vallès Oriental
Inici de les inscripcions als Cursos 
de Català per a Adults. Del 14 al 16 de 
setembre, de 10 h a 13 h. Del 19 al 23 de 
setembre, de dilluns a dijous, de 10 a 13 h 
i de 16 a 19.30 h, divendres, de 10 a 13 h

DIJOUS 15

19 h Biblioteca Roca Umbert
Presentació del club de lectura de 
novel·la, amb Maite Roldán. Inscripcions 
al club a partir del 20 de setembre a 
www.granollers.cat/inscripcionsbibliote-
ques. Et pots informar del funcionament 
del club a la Biblioteca Roca Umbert

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició ‘’Gols de tinta. 
Futbol i vinyetes a Catalunya. Des de 1895 
fins avui’’. Produïda per la Diputació de 
Barcelona. Un projecte de Tantatinta amb 
l’organització del Museu de l’Hospitalet i 
del Museu de Granollers 

20.30 h Gra. Equipament juvenil
Jam session ‘’La casa del Músic’’. Es 
convida al públic a portar un instrument 
per tocar, sense inscripció prèvia. Org.: 
ASGRAM. Més info,www.grajove.cat

DIVENDRES 16

11 h Plaça de la Corona
Exposició fotogràfica ‘’Síria camí de 
l’exili’’, de David González. Organitza: 
Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau 
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Carol. De Todd 
Haynes (2015). Organitza: Cineclub de l’AC

DISSABTE 17

10 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Jornada de promoció de la Cursa de les 
Torxes Solidària i de la Diada de la Bicicle-
ta 2016. Durant tot el dia hi haurà estands, 
un inflable infantil, una exposició, un taller 
infantil, i un punt per repassar l’estat de 
les bicicletes

18 h C. Anselm Clavé amb c. Sant Roc
Assaig al carrer, especial Concurs de 
Castells de Tarragona
Organitza: Xics de Granollers

18 h Plaça de la Porxada
Presentació del curs 2016-17 de la Uni-
versitat Popular de Granollers. Represen-
tació de l’obra El verí del teatre

20 h La Tèrmica. Roca Umbert. 
Visita teatralitzada. Dins les Jornades 
Europees de Patrimoni

21 h Teatre Auditori de Granollers
Gala de presentació de la Temporada 
2016-2017 d’Escena GrAn. Presentació 
de les propostes escèniques dels equipa-
ments que integren Escena GrAn: Teatre 
Auditori de Granollers, Centre Cultural de 
Granollers, Casa de Cultura Sant Fran-
cesc, Roca Umbert Fàbrica de les Arts i 
Teatre de Ponent. Presentada pel Mag Lari

21.15 h Plaça de Josep Maluquer  
i Salvador
Cursa de les Torxes Solidària 2016. Un 
únic recorregut urbà de 5 km. Cursa sense 
xip ni dorsal, de caire popular i familiar. 
Inscripció a partir dels 8 anys. Col·labora: 
Fundació Oncovallès. Més info, 
www.granollers.cat/esports

22 h Centre Cívic Can Gili
Ball ‘’Qué tiempo tan feliz’’. Amb música 
dels anys 70, 80 i 90. A càrrec de Mikel DJ. 
Organitza: AV Can Gili i Bar la Masia

23 h Casino de Granollers 
Festa de saló

DIUMENGE 18

10 h Parc de Torras Villà
Diada de la Bicicleta 2016. Dins de la 
“Setmana de la Mobilitat Segura i Sos-
tenible”. Inscripció gratuïta. Col·labora: 
Granollers Pedala
Més info, www.granollers.cat/esports

11 h Museu de Granollers
Itinerari comentat i dansat ‘’Cinc cases 
modernistes, cinc balls d’època’’. Amb 
la participació de l’Esbart Dansaire de 
Granollers. Dins les Jornades Europees 
del Patrimoni. Durada: 2 hores. No cal fer 
inscripció prèvia

11 h Parc de Torras Villà
Matinal de tai-txi i txi-kung, art marcial 
basada en tècniques mil·lenàries per a la 
conservació de la salut

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Tovares

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert “Bach’s Drums”. Amb Marc 
Casas, percussió; i Vicenç Prunés, orgue 
Organitza: Fundació Pro Música Sacra 
Granollers

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Carol. De Todd 
Haynes (2015)

DILLUNS 19

16 h Centre Cívic Can Bassa
Obertura de l’exposició ‘’Història del 
còmic en català’’. A càrrec del Servei de 
Català de Granollers (CPNL)

17 h Ajuntament de Granollers. Sala de 
plens
Les tertúlies de l’Arxiu: ‘’Fem safareig: 
recordem el Granollers d’abans’’, amb el 
testimoni de Lola Gadea i de Josep Estapé. 
Dins les Jornades Europees del Patrimoni 
a Catalunya. Organitza: Arxiu Municipal

17.30 h Centre Cívic Can Bassa
Visita comentada a l’exposició: ‘’Història 
del còmic en català’’

18 h Ajuntament de Granollers
Visita inaugural a la nova exposició 
d’imatges de l’Arxiu: “Postals antigues de 
Granollers”. Dins les Jornades Europees 
del Patrimoni a Catalunya. Organitza: 
Arxiu Municipal

DIMARTS 20

15 h Biblioteques de Granollers
Obertura de les inscripcions als clubs de 
lectura i grups de conversa de les bibliote-
ques. Inscripcions a través de 
www.granollers.cat/inscipcionsbiblioteques

19 h Restaurant Anònims
Presentació del llibre Hombres para el si-
glo XXI, semblanzas de hombres feministas 
de l’Associació d’Homes per a la Igualtat 
de Gènere (AHIGE). A càrrec de Begoña 
Serra de l’Associació per a l’Educació 
Emocional Integral (APEEI) i de Bernat 
Escudero, membre d’Homes Igualitaris 
(AHIGE Catalunya)

DIMECRES 21

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (0-15 mesos). “Minimú-
sics”, amb Albada Blay, pedagoga musi-
cal. Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca 
a partir de 15 dies abans a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
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DIMECRES 28

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (16-36 mesos). ‘’Minimú-
sics’’, amb Albada Blay, pedagoga musi-
cal. Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca 
a partir de 15 dies abans a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

DIJOUS 29

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Activitat setmanal organitzada per l’Arxiu 
Municipal (c. de Sant Josep, 7, 2n pis, sala 
de reunions). Més informació i inscripció, 
tel. 93 842 67 37 / 93 842 67 62, arxiu@
ajuntament.granollers.cat

DIVENDRES 30

19 h Biblioteca Can Pedrals
Xerrada d’obertura de la temporada de 
les biblioteques ‘’Per què llegir els clàs-
sics?’’, amb Laura Borràs, Directora de la 
Institució de les Lletres Catalanes

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Marguerite 
(Madame Marguerite, 2015). De Xavier 
Giannoli. Versió original en francès subti-
tulada. Organitza: Cineclub de l’AC

20.30 h La Troca. Roca Umbert
Assaig especial dels Xics de Granollers

20.30 h Hotel Ciutat de Granollers
XIV Sopar Benèfic de la Fundació Onco-
vallès. Abans es farà la taula rodona “ Els 
nens tenen càncer?”. Ponents: 
Dr. Miquel Hernández-Bronchud, on-
còleg de l’Hospital General de Granollers 
i president del Comitè Tècnic Sanitari 
d’Oncovallès; Dra. Maite Coll Sivina, es-
pecialista en Oncohematologia pediàtrica 
de Hospital General de Granollers; i el 
Professor Josep Sánchez de Toledo i Co-
dina, responsable del Servei d’Oncologia 
i Hematologia Pediàtriques de la Vall 
d’Hebron. Durant el sopar es farà el sor-
teig d’un quadre de David del Hierro 

21 h Gra. Equipament juvenil
Espectacle ‘’La Rateta que escombrava 
l’escaleta’’. A càrrec de Söko Agency. Dan-
sa, performance, show, moments íntims i 
moments revolucionaris. Dins el cicle Dnit

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Presentació de les lectures del club de 
lectura “Clàssics al dia” amb Montserrat 
Lorente, professora de literatura

DIJOUS 22

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30. Activitat setmanal organitzada 
per l’Arxiu Municipal (c. de Sant Josep, 7, 
2n pis, sala de reunions). Més informació i 
inscripció, tel. 93 842 67 37 / 93 842 67 62, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

19 h Biblioteca Roca Umbert
Presentació del taller de poesia “Es-
campant els versos” Dinamitzat per Joan 
Gener, activista cultural

19 h La Troca. Roca Umbert
Inauguració del curs 2016-17 de la 
Universitat Popular de Granollers

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició ‘’Constitucions 
de Catalunya 1481-1706. Cada nació escull 
la seva pròpia llei (Unaquaque gens)’’. 
Obres del fons antic de la Biblioteca del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona

DIVENDRES 23

17 h La Troca. Roca Umbert
Diada de Sants Metges. 35è Aniversari 
Recuperació Gegants Vells. Jornada infan-
til amb inflables i jocs gegants

18 h Biblioteca Roca Umbert
Presentació del curs de Superlectors de 
la Biblioteca Roca Umbert, clubs de lectu-
ra per a nens i nenes. Inscripcions a partir 
del dia 20 de setembre a
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Nahid (Iran, 
2015). D’Ida Panahandeh. Dins el IX cicle 
“Elles dirigeixen”

21 h Terrassa del bar de Roca Umbert
Diada de Sants Metges. Concert de gralla 
a càrrec del grup El Paraigua

DISSABTE 24

10 h Roca Umbert
Fira de la música i l’educació ‘’Taral.la’’

10 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (0-15 mesos). “Minimú-
sics”, amb Albada Blay, pedagoga musical

11 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (16-36 mesos). “Minimú-
sics”, amb Albada Blay, pedagoga musical

17.30 i 18.15 h Museu Ciències Naturals
Planetari familiar de setembre. “El cel de 
la tardor”. Més info i reserves, 
tel. 93 870 96 51

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari de setembre. ‘’Saturn: El 
Senyor dels anells’’. Sessió reservada a 
adults i a infants de més de 9 anys 

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Genova is very nice. A càrrec de 
l’Institut del Teatre. Direcció: Roberto Ro-
mei. A partir del text Gènova 01 de Fausto 
Paravidino

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

DIUMENGE 25

9 h Plaça de Jaume I el Conqueridor
V Caminada Popular i botifarrada en aca-
bar. Més informació: Bar Supongo, tel. 93 
846 40 10. Organitza: AV Lledoner

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. Els 3 porquets. A càrrec de la Cia. 
Estaquirot Teatre

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Duo Tucan

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Nahid. D’Ida 
Panahandeh. Org.: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Genova is very nice. A càrrec de 
l’Institut del Teatre. Direcció: Roberto Ro-
mei. A partir del text Gènova 01 de Fausto 
Paravidino

DILLUNS 26

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Presentació de les lectures del curs del 
club de lectura ‘’Llegir el teatre’’, amb 
Francesc Viñas, professor de literatura. 
Inscripcions a partir del 20 de setembre a 
www.granollers.cat/inscripcionsbibliote-
ques. Més info a la Biblioteca Can Pedrals

DIMARTS 27

11 h Can Jonch. C. de Cultura per la Pau
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
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EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS
“Postals antigues de 
Granollers”
Fotografies de l’Arxiu 
Municipal 
Del 19/9 al 25/11
Inauguració: 19/9, 18 h

ANTIGA BOTIGA 
REGALS ESTHER
(Pl. de la Porxada 34)
“Art Dripping” de Mark 
Rios 
Organitza: Pam de Sis
Del 2 al 24/9
Inauguració: 2/9, 20 h 

CENTRE CÍVIC CAN 
BASSA
“Vinyetes: història del 
còmic en català”
Servei de Català de 
Granollers del CPNL
Del 19 al 30/9

ESPAI TRANQUIL 
BARBANY
“Espais de vida”
Míriam Subirana
Del 12/9 al 3/10

GRA. EQUIPAMENT 
JUVENIL
“Vinyetes: història del 
còmic en català”
Servei de Català de 
Granollers del CPNL
Del 6 al 16/9 

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Gols de tinta.
Futbol i vinyetes a 
Catalunya. Des de 1895 
fins avui”
Del 15/9 al 20/11
Inauguració: 15/9, 20 h

“Constitucions de 
Catalunya 1481-1706.
Cada nació escull 
la seva pròpia llei 
(Unaquaque gens)”
Del 22/9 al 6/11
 Inauguració: 22/9, 20 h

CONTINUEN...

ESPAI TRANQUIL 
BARBANY
“Personatges de Festa 
Major”
Fins al 7/9

GRA. EQUIPAMENT 
JUVENIL
“JovesxClima”
Col·lectiu Granollers 
en Transició (GenT) i 
diferents instituts de la 
ciutat 
Fins al 6/9

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Quaranta anys 
d’exposicions”
Fins a l’11/9 
“Ramon Llull. Llibre 
d’Amic e Amat“
Il·lustracions de Jean-
Jacques Laigre
Fins al 4/9
“Paisatges“
Col·lecció del Museu
Fins al 31/1/17
“Mirades i diàlegs. 
Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició permanent 

MUSEU DE CIÈNCIES 
NATURALS
“Formes i textures de 
la Natura”
Fins al 18/9
“Descobreix els 
ratpenats”
Exposició permanent
“Escarabats”
Fins al 31/12

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

 · ARXIU MUNICIPAL
Fins al 15 de setembre, de dilluns 
a divendres, d’11 a 14.30 h 
A partir del 16 de setembre, de 
dilluns a divendres, d’11 a 14.30 h, 
dimecres, de 16 a 18.30 h 

 · BIBLIOTEQUES DE 
GRANOLLERS
A partir del 12 de setembre
 · BIBLIOTECA ROCA UMBERT
Matí: dimecres i divendres,
de 10 a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres,
de 15 a 20 h i dissabte,
de 15.30 a 20 h
 · BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Matí: de dimarts a dissabte,
de 9.30 a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres,
de 15.30 a 20 h

 · CAN JONCH. CENTRE DE 
CULTURA PER LA PAU
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h 
Dimarts, dimecres i dijous,
de 18 a 20 h 

 · GRA, EQUIPAMENT JUVENIL
De dimarts a divendres,
de 9 a 14 h 
De dilluns a divendres,
de 16 a 20 h
Dilluns matí tancat
 · BAR DEL GRA
De dilluns a dijous, de 7 a 21 h 
Divendres de 7 a 23 h,  i dissabte 
de 17 a 23 h 

 · L’ADOBERIA. CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DEL 
GRANOLLERS MEDIEVAL
D’abril a octubre: Dissabte de 18 a 
21 h, i diumenge de 12 a 14 h 
De novembre a març: Dissabte de 
17.30 a 20.30 h, i diumenge de 12 
a 14 h 

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

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

 · ROCA UMBERT. FÀBRICA DE 
LES ARTS
 · BAR DE ROCA UMBERT
De dilluns a dijous, de 8 a 23 h 
Divendres de 8 a 02 h i dissabte de 
9 a 24 h 
 · ESPAI D’ARTS
Tancat fins a l’octubre
Horari d’hivern: de dimecres a 
dissabte, de 17.30 a 20 h 
 · LA TROCA 
Dimarts, dijous i divendres,
de 17 a 21 h 
 · LA TÈRMICA 
Dissabte de 18 a 20 h i diumenge 
d’11 a 13 h 

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

 · TEATRE AUDITORI DE 
GRANOLLERS
A partir del 7 de setembre, l’horari 
de taquilles és: dimecres, dijous
i divendres de 17 a 19.30 h

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

EQUIPAMENTS CULTURALS
HORARI D’ESTIU



Ara mateix teniu 450 agremiats, entre bars, 
restaurants i hotels.
En tres anys hem crescut en 150 i seguim creixent. 
Oferim assessorament fiscal i laboral, professio-
nals experimentats per ajudar el nou agremiat en 
l’estratègia de mercat, borsa de treball... i som 
interlocutors i intermediaris amb l’Ajuntament. 

Hi ha una reivindicació general del sector?
És molt diversa, en funció d’on està situat 
l’establiment. Hi ha el tema de terrasses, els hora-
ris de tancament, els problemes amb el veïnat, el 
rebut de les escombraries –que és molt car. 
És més fàcil que l’administració parli amb tercers 
–amb el gremi–, que amb l’afectat directament, 
que en fa una cosa personal. Nosaltres mediem i la 
relació és molt fluïda.

El 80 % dels bars i restaurants que obren 
a la comarca tanquen al cap d’un o dos anys. 
Hi ha molta valentia per obrir el negoci, però 
a l’hora d’assessorar-se costa. S’obren locals on 
altres han fracassat abans i ens pensem que a 
nosaltres ens anirà millor... Al gremi insistim que 
aquests emprenedors vinguin, s’assessorin, facin 
un pla de màrqueting... per augmentar les possi-
bilitats d’èxit. No pots obrir la porta i ser un més, 
hi ha molts restaurants! Com més especialitzat, 

 
David Vàzquez (Sttugart, Alemanya, 
1973) és el president del Gremi 
d’Hostaleria del Vallès Oriental. Xef 
i propietari del Restaurant DO de 
Granollers, la seva afició als fogons 
comença de ben jove. Amb 7 germans, 
la mare sempre cuinava i ell entrava a 
la cuina per dir-hi la seva. El principal 
objectiu que es van marcar amb la junta 
del gremi fa 3 anys va ser dinamitzar el 
sector i ser més presents al territori. 
L’organització del Gastrotapes, la 
implicació a l’OpenNight, la promoció 
de la gastronomia local... són només 
alguns exemples del que es cou al 
gremi. Però n’hi ha molts més.

més atractiu de cara al públic. Hem de competir 
perquè la gent ens recordi i ens tingui al cap. 
I no només has de ser un bon cuiner, has de tocar 
molts altres fils dins del negoci, encara més si és 
propi: estar present als mitjans, a les xarxes… 
La formació i l’experiència són molt importants. 
La formació és l’únic camí de l’èxit. 

Noteu una certa recuperació?
La baixada de la demanda va fer estralls entre 
2009 i 2011. La crisi és encara una realitat, tot i 
el repunt del consum. Qui tenia els costos molt 
controlats, ha subsistit; qui els tenia molt elevats, 
ho ha tingut més difícil. A Granollers, fa uns anys, 
les despeses de local eren com a passeig de Gràcia. 
Els lloguers eren de 4.000 i 5.000 euros, els tras-
passos, de 300.000 i 400.000 euros... De seguida 
ens oblidem de la crisi i encara cal prudència. 

El Gremi dóna suport a diversos projectes 
socials, com ara el d’El Gato Verde, que ara 
portarà l’espai gastronòmic del Teatre Auditori; 
o el de “Somriures a taula”, un receptari per a 
infants amb tractament oncològic.
El restaurant social El Gato Verde és un projecte 
d’allò més xulo, que esperem que al TAG tingui 
l’èxit i el ressò que es mereix, perquè està molt 
ben portat. Té tot el nostre suport. “Somriures a 

David Vàzquez
President del Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental

ENTREVISTA A
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“No pots obrir 
la porta i ser 

un restaurant 
més, n’hi ha 

molts! Com més 
especialitzat, 
més atractiu” 
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“Seria espectacular poder tenir a Granollers 
un grau formatiu d’hostaleria. La demanda hi és”

taula” és un projecte amb Rotary Granollers i Fun-
dació Reir, amb els quals ja vam col·laborar per la 
compra de 2 pisos tutelats. Ara els restaurants del 
gremi hem treballat amb ells elaborant receptes 
per acompanyar les famílies en l’alimentació dels 
nens amb càncer, amb els paràmetres mèdics de 
l’equip de Vall d’Hebron. 

La porta a la col·laboració entre el Gremi 
i el Circuit de Barcelona-Catalunya, una 
assignatura pendent, és ara ben oberta. 
Hem signat un acord que ha creat una sinèrgia i 
això ja és positiu. Aquest juny, hi ha hagut pro-
mocions especials durant els Grans Premis de 
F1 o Motociclisme, els restaurants s’han guarnit 
amb les banderes de quadres, hem estat pre-
sent a la Zona Tapes GP del circuit… Hem dit a 
l’Ajuntament que volem que l’activitat al circuit 
repercuteixi a crear un esdeveniment a Granollers, 
de tipus més familiar i cultural, diferenciat del que 
s’ofereix a Montmeló o Lloret. Es tracta de vincu-
lar esport, cultura i gastronomia. Fruit d’aquest 
acord, el 10 de setembre, 25è aniversari del cir-
cuit, el gremi fa un sopar per a 200-600 perso-
nes que se serveix a la mateixa pista. Cinc plats i 
postres, amb presència de producte de la comarca, 
a un preu d’entre 40 i 50 euros per tiquet.

Ets un gran defensor del producte de 
proximitat. I els showcooking que heu fet  
a la Porxada han tingut molt bona acollida. 
Per suposat, el producte del territori té un valor 
afegit. I la cuina en viu, té molta tirada. Tot el que 
hem fet a la Porxada –aquest any pràcticament 
l’hem ocupada cada mes amb activitats– té molt 
èxit i tens el retorn de la gent, també dels més 
joves, que t’expliquen que ho han provat de fer 
a casa. Quan jo vaig començar a la cuina, no era 
com ara. Era un ofici sense glamur. Hem tingut 
grans prescriptors: Ferran Adrià, Santi Santamaria, 
germans Roca..., que ens han posat de moda i en 
el punt de mira. 

Ets professor del curs d’auxiliar d’hoteleria del 
pla de Transició al Treball (PFI-PTT) per a joves 
de 16 a 21 anys, a l’Escola Vallès i al gremi. 
És el quart any que ho faig, aquí al restaurant. 
Són nois i noies que passen d’estar en una aula i 
experimentar fracàs escolar a estar en una cuina 

“Volem que 
l’activitat al 

circuit sigui un 
esdeveniment 

a la ciutat de 
tipus cultural 

i familiar, 
vinculant 

esport, cultura i 
gastronomia”

pelant ceba. I s’adonen que aquell producte acaba 
formant part d’un plat i que n’obtenen un resultat. 
I passen del “no valc per a res” a veure un camí 
professional possible. Hem de promoure aquest 
model dual, d’estar a l’entorn professional real, de 
poder veure el resultat de l’esforç. Jo el que els dic 
és que el que facin, que sigui amb il·lusió. El que 
és bo, a qui li agrada, és el que destaca. 
No els amago que és una professió sacrificada. 

Què és el millor i el pitjor d’aquest món?
La dificultat de conciliar l’horari laboral i el fami-
liar. Seria important racionalitzar-lo. Aquí al res-
taurant, comencem amb els dinars a la una, i a un 
quart de 5 encara en servim. I a la nit... hi ha gent 
que ens truca a dos quarts de 12 reservant taula! 

Com valores els cicles formatius de cuina i de 
restauració de l’institut M. Mata de Montornès? 
És fantàstic, el primer curs ha tingut un èxit 
rotund. És la reclamació que tenim nosaltres per 
a Granollers, un grau formatiu d’hostaleria, un 
mitjà i un de superior (que només es pot estudiar 
a Girona i a Barcelona), seria espectacular. Potser a 
través d’una col·laboració publicoprivada..., 
la demanda hi és. Pensem que el primer sector a 
crear ocupació amb l’inici de la recuperació, és el 
de serveis. I ens falta personal format.

En David a la cuina del seu 
restaurant, DO, situat al 
passeig de la Muntanya. El 
gremi l’ocupa moltes hores i 
el restaurant, encara més. 
Els perjudicats, la família i el 
temps d’oci. 
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Els grups municipals opinen

Dret a decidir 
independència

L’actual democràcia requereix millors 
mecanismes de participació, instruments 
reals d’expressió de la voluntat popu-
lar. No en tenim prou de votar cada 4 
anys, no ens resignem a obeir servilment 
lleis redactades per sotmetre la volun-
tat popular i protegir els poderosos. Les 
institucions públiques han d’anar més 
enllà de la gestió burocràtica del present 
i han de servir la gent tot desenvolupant 
les demandes i anhels populars, han 
de ser capaces d’assolir els reptes que 
reclamem, de resoldre conflictes encallats 
i superar situacions injustes. Mai haurien 
d’utilitzar-se les lleis com a obstacle a la 
llibertat d’un poble que ha manifestat 
repetidament que vol decidir el seu futur 
en llibertat. 
Què implica estar a favor del dret a 
decidir? Doncs evidentment treballar 
per fer-ne possible l’exercici. La resta 
són romanços. Més que de demagògia, 
podem qualificar d’impostura el paper de 
qui diu estar-hi a favor i alhora justifica 
la passivitat en l’obediència cega a una 
constitució hereva de la tradició franquis-
ta; un marc jurídic dissenyat per impedir 
l’opció política i legítima dels milions de 
catalanes i catalans que volem deslliurar-
nos del jou de l’Estat. Voler fer creure 
que podem resoldre el conflicte a través 
d’un referèndum acordat amb l’estat és 
una enganyifa per tapar-nos la boca i 
lligar-nos les mans. Parlar de desconne-
xió sense desobediència és o bé fruit de 
la mala bava de qui vol entabanar-nos i 
situar-nos a l’estació de l’agònica espera 
del “processisme’” sense fi, o bé, símpto-
ma d’una ingenuïtat pueril, patològica. 
L’Estat espanyol ens nega la veu i ens 
pren la paraula. Fem una crida a totes 
aquelles persones convençudes que els 
Drets Humans i les llibertats, individuals i 
col·lectives, estan per sobre les limitacions 
que imposa qualsevol legislació, a sumar-
se a la lluita per l’autodeterminació del 
nostre poble, dia a dia, d’Onze de Setem-
bre a Onze de Setembre, fins a conquerir 
el dret a la independència.

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

A corto plazo el equipo de gobierno nos 
invitará a todos los grupos municipales a 
empezar a trabajar en el presupuesto 2017 
y a aportarles nuestras propuestas.
Creemos que el presupuesto de Granollers, 
no sólo lo tienen que decidir las 25 perso-
nas que forman parte del pleno, Granollers 
es mucho más que 25 personas, Granollers 
somos aproximadamente 60.101 personas.
Es por ello que creemos que este año, una 
parte de la decisión de los presupuestos 
del 2017 debe decidirla el pueblo de Gra-
nollers.
Sin duda, la decisión más importante que 
toma un Ayuntamiento es la elaboración y 
confección de sus Presupuestos Municipa-
les.
Con ellos se decide cómo, dónde, cuándo 
y cuánto invierte la ciudad el dinero de 
sus vecinos y vecinas.
En estos momentos de desafección ciuda-
dana sobre la política y sus representantes, 
es más importante que nunca dar pasos 
desde una democracia representativa a la 
participativa.
Hay que abrir las decisiones municipales 
a la participación de los vecinos y vecinas 
y, de esta forma, seremos más eficaces en la 
gestión municipal.
HOY EN DÍA, LA DEMOCRACIA PARTI-
CIPATIVA NO PUEDE SER UNA OPCIÓN 
SINÓ UNA OBLIGACIÓN LEGAL.
Es por ello que este grupo municipal SE 
VA A VOLCAR Y PONER MANOS A LA 
OBRA A QUE TODA GRANOLLERS PAR-
TICIPE ESTE AÑO EN LOS PRESUPUES-
TOS DEL 2017. 
USTEDES NOS VERÁN POR LA CALLES 
DE GRANOLLERS CON UN BUZÓN 
AZUL, EN LA QUE PODRÁN HACERNOS 
LLEGAR TODAS SUS PROPUESTAS E 
INQUIETUDES. 
QUEREMOS UNOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS EN GRANOLLERS Y 
SI NO LOS HACEN ELLOS, SALDREMOS 
NOSOTROS BARRIO POR BARRIO A 
PREGUNTAR QUE NECESITA LA GENTE 
DE LA CIUDAD.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

Haciendo balance 

Una vez cumplido año y medio de nuestra 
labor en el Ayuntamiento, hacemos balance 
del trabajo realizado.
Algunas de las mociones y propuestas reali-
zadas son:
1. La necesidad de un plan de marketing de 

ciudad para atraer empresas y posicionar 
la marca Granollers.

2. Ayuda a las sociedades civiles.
3. Conciliación de la vida familiar y laboral. 

Es necesario sensibilizar a las empresas de 
la necesidad de racionalizar los horarios y 
adecuarlos al marco europeo. Esto lograría 
una mejora de la calidad de vida de los 
trabajadores y un aumento de la producti-
vidad.

4. Por el apoyo y bienestar de las personas 
afectadas por la enfermedad celíaca y un 
mayor conocimiento de la enfermedad 
que derive en un aumento del índice de 
diagnóstico y una mejora de la inte-
gración social de los afectados. Nuestra 
propuesta fue mucho más ambiciosa pero, 
el PSC nos instó a rebajarla en muchos 
puntos. Afortunadamente logramos un 
acuerdo de mínimos para asegurarnos 
este primer paso para conseguir un Gra-
nollers sensibilizado con los celíacos.

5. Instar a la Generalitat a la financiación mí-
nima de las guarderías públicas de Grano-
llers. Exigimos que la Generalitat cumpla 
con la educación pública asegurando el 
acceso a la misma a las personas en riesgo 
de exclusión social. Las guarderías públi-
cas deberían tener prioridad por delante 
de la apertura de embajadas o campañas a 
favor de la secesión.

6. Tratamiento biológico sostenible de las 
plagas de mosquito tigre para frenar su 
expansión y reducir el número de afecta-
dos por picaduras.

7. Apoyo a los afectados por accidentes y 
errores médicos, así como la necesidad 
de un cambio legislativo que aporte un 
marco legal más completo y una mayor 
protección a las víctimas.

8. Mejorar la comunicación entre barrios 
para dinamizar el comercio de proximi-
dad.

Aún nos queda mucho trabajo por hacer.
Estaremos encantados de escucharte. Ponte 
en contacto con nosotros.
Contamos contigo.

Grupo Municipal C´s
Facebook: Ciutadans Granollers
Twitter: @CsGranollers
e-mail: granollers@ciudadanos-cs.org

Buzón azul 
recogiendo propuestas 
en los 16 barrios 

Crida-CUPPP C’s
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És molt important prosseguir en la millora 
de la qualitat urbanística i la convivència 
a la ciutat, i en aquest sentit les polítiques 
d’habitatge sempre tenen una especial im-
portància. La disponibilitat d’un habitatge 
digne és un dret fonamental de totes les 
persones.
La llarga crisi econòmica que hem patit ha 
desballestat moltes famílies, que han vist 
amb patiment com no podien retornar crè-
dits hipotecaris, o no podien pagar lloguers 
en condicions normals de mercat.
I abans de la crisi, ens trobàvem amb uns 
preus desorbitats que feien difícil igualment 
l’accés a l’habitatge a un sector de la pobla-
ció. L’Ajuntament de Granollers va impulsar, 
conjuntament amb altres administracions i 
organitzacions socials, habitatges de promo-
ció pública que van facilitar-ne l’accés. 
Avui les condicions han canviat. Als proble-
mes descrits, cal sumar-hi dificultats també 
d’accedir a serveis de subministrament bàsic, 
energia i aigua, el que coneixem com a 
pobresa energètica. 
Les polítiques d’habitatge han estat sem-
pre claus en la gestió del govern munici-
pal, des de l’any 2012 amb el primer Pla 
de xoc i fins a l’actualitat s’ha accentuat 
l’acompanyament a les persones que patien 
problemes d’emergència habitacional. Els 
darrers anys des de l’Ajuntament s’han in-
crementat notablement les partides destina-
des a pal·liar els efectes de la crisi. Caldrà en 
els propers pressupostos mantenir aquest 
esforç.
Ha arribat el moment de començar a plante-
jar nous objectius en el Pla d’habitatge mu-
nicipal. L’Ajuntament destina l’1 % del pres-
supost municipal d’enguany, per a accions 
directes relacionades amb les polítiques 
d’habitatge. En els propers mesos es desen-
voluparan tres línies d’acció amb l’objectiu 
de facilitar l’accés al primer habitatge i per 
a garantir-ne el dret: l’ampliació del parc 
propi per disposar de més habitatges a 
lloguer assequible, les ajudes al lloguer 
per a joves i la subvenció d’actuacions de 
millora de l’accessibilitat als edificis. 
L’Ajuntament de Granollers ha mediat amb 
les entitats bancàries, que han estat part del 
problema i que han d’estar en la solució, 
per tal que allarguessin l’estada a l’habitatge, 
en cas de desnonament, i també ha instat, 
a través de multes coercitives, a les entitats 
bancàries que tenen habitatges desocupats 
durant més de dos anys, per tal que mobilit-
zin el seu parc d’habitatges.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Hi ha notícies que tenen més rellevàn-
cia mediàtica i d’altres que, pel con-
trari, passen desapercebudes. El passat 
mes de març, vam llegir a bastament 
sobre la signatura d’un conveni entre 
l’Ajuntament i la Universitat de Vic 
per tal d’implantar a Granollers dos 
graus universitaris (ADE i Màrqueting i 
Comunicació Empresarial) i un cicle for-
matiu de grau superior en Màrqueting i 
Publicitat (en format dual, és a dir, amb 
pràctiques en empresa). Aquest fet supo-
sava, per a l’equip de govern, convertir 
Granollers en “ciutat universitària”.
Des de la valoració molt positiva que 
implica el fet que una universitat com 
la de Vic “deslocalitzi” alguns dels seus 
estudis a Granollers, el grup municipal 
de Convergència i els Demòcrates vàrem 
valorar de forma prudent el fet que, de la 
mateixa manera que una flor no fa es-
tiu, dos graus no ens fan ciutat univer-
sitària. Sempre que hem pensat en aquest 
fet ha estat pensant en la (sí, una altra) 
gran oportunitat que vam deixar passar fa 
anys, quan es va configurar el mapa uni-
versitari al nostre País. Sense renunciar-hi, 
ara anem tard.
Aquest juliol hem rebut una segona 
notícia, més discreta: “la manca de 
matriculacions frena l’arrencada de la 
UVic a Granollers”. Del tot? No! Els dos 
graus universitaris no es faran a Grano-
llers per falta de demanda, però no així el 
cicle formatiu. Aquest sí que es farà. Per 
aquí, al nostre entendre, passa l’aposta 
estratègica formativa de la ciutat: per la 
Formació Professional. Els fets, tossuts, 
ens demostren allò que vam proposar al 
nostre programa electoral de 2015. En un 
moment en què el mercat laboral no pot 
incorporar tots els titulats universitaris, 
hem de bascular cap a la FP i, especial-
ment, en el seu format dual. Una branca 
formativa amb una taxa de fracàs 
baixíssima i amb una inserció laboral 
molt alta. Ara és la nostra oportunitat de 
convertir-nos en la capital de la FP!

Àlex Sastre i Prieto
Portaveu Grup Municipal de Convergència
i Demòcrates de Catalunya

Als darrers plens, hem reclamat amb certa 
insistència que les preguntes que el nostre 
grup municipal formula al Ple, tinguin 
resposta al mateix Ple, tal i com estipula la 
legislació actual. I ho hem fet perquè massa 
sovint les respostes es traslladen a les Comis-
sions Informatives, una pràctica gens pròpia 
d’un govern que s’autodefineix com obert i 
transparent i que, a més a més, incompleix 
les regles del joc.
Per entendre aquesta “dèria” nostra, que 
potser a alguns els deu semblar intrans-
cendent, és necessari saber exactament la 
diferència entre donar explicacions al Ple, o 
donar-les a una Comissió Informativa. I la 
diferència és ben clara: el Ple i les seves ac-
tes són públiques i, en conseqüència, estan 
a l’abast de qualsevol ciutadà o ciutadana, 
mentre que les Comissions Informatives, 
actes incloses, no ho són pas, de públiques. 
El que allà s’explica, doncs, no arriba a la 
ciutadania.
Quan fem una pregunta al Ple, la fem 
perquè volem una resposta pública a una 
determinada qüestió; si no fos així, ens 
adreçaríem directament a la Comissió 
Informativa, com ja fem de forma habitual. 
Sembla lògic, oi?
Així doncs, no entenem perquè l’alcalde Ma-
yoral insisteix a adreçar-nos constantment 
a les Comissions Informatives. Entenem 
que vulgui pensar-se la resposta, ja sigui 
perquè no disposa de tota la informació en 
aquell moment o perquè vulgui estudiar les 
paraules exactes que ha de fer servir. Però 
precisament per aquest motiu la llei preveu 
que l’alcalde pugui respondre al Ple següent.
En el fons, volem creure que es tracta de 
pura tossuderia, pròpia d’un govern amb 
majoria absoluta des de fa massa temps. 
Pensar una altra cosa significaria creure que 
volen amagar informació a la ciutadania.
Un últim apunt. Malgrat que l’alcalde, 
dèiem, ens deriva constantment a les Comis-
sions Informatives, les respostes es perden 
constantment pel camí de la burocràcia, 
sense que aquestes arribin mai si no les 
tornem a reclamar. Però seguirem sent insis-
tents, perquè creiem en la transparència de 
debò en tant que és un dret que legitima la 
democràcia i el bon govern, i perquè sense 
transparència no hi pot haver confiança.

Núria Maynou i Hernández
Regidora d’ERC-Acció Granollers

Habitatge, un dels 
factors de cohesió

Granollers, 
capital de la FPEn context

PSCCiU ERC-AG 
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Inscriu-te als cursos de la Xarxa de Centres Cívics!

Del 5 al 23 de setembre de 2016
Per internet: www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions
o bé personalment en qualsevol dels centres cívics de Granollers

Més informació:
www.granollers.cat/centrescivics

OCTUBRE 16
FEBRER 17

Ja ens pots seguir a
Facebook

@centrescivicsgranollers




