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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 Bassa i Francesc Cano

> Nascuts a Granollers. Periodistes

> Caps d’informatius de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

> David Bassa, Cap d’informatius de TV3

> Francesc Cano, Director d’informatius 
de Catalunya Ràdio

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 Joan Sampere. 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 ECOGRA
Divendres 4 de novembre, de 17 a 21 h. Dissabte 5, 
de 10 a 21 h. Diumenge 6, de 10 a 20 h
C. Joan Prim (entre Torras i Bages i Ramon Llull) 

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

FIRA LEGO
Dissabte 5 de novembre, de 10 a 20 h
Diumenge 6 de novembre, de 10 a 15 h
Roca Umbert. Nau Dents de Serra

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 5 de novembre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé, 40

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES 
NATURALS
Dissabte 5 i 19 de novembre
Tot el dia. Plaça de les Olles

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de novembre
De 9 a 14 h. Plaça de Can Trullàs 

FIRA DEL DISC
Divendres 11 i dissabte 12 de novembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS PER LA 
QUALITAT DEL VO. “Acostem el camp”
Dissabte 12 de novembre
De 9 a 21 h. Plaça de la Porxada

MERCAT DE VI I FORMATGE
Dissabte 12 de novembre
De 9 a 21 h Plaça de Perpinyà

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 19 de novembre
De 8 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

ASSOCIACIÓ D’ARTESANS 
ELABORADORS DE CATALUNYA
Dissabte 26 de novembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 26 de novembre
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA ABAC-GRA
Brocanters, Antiquaris i Col·leccionistes 
Dissabte 26 de novembre
De 9 a 15 h. Parc Firal

Aquest 2016 es compleixen 100 anys 
del naixement d’un il·lustre granollerí, 
Antoni Jonch i Cuspinera. Compromès 
amb la ciutat i el patrimoni històric 
i natural, se’l recorda perquè va ser 
director del Museu de Granollers en 
dues etapes (1946-58 i 1985-1992); pro-
fessor de ciències naturals al Col·legi 
Oficial de Segon Ensenyament (1947-1955); i 
director del Centre d’Estudis de l’Associació 
Cultural (1952-55). Des de 1958 fins a 1986 
Jonch va dirigir el Zoo de Barcelona. Més tard 
va promoure la creació de Museu de Ciències 
Naturals de Granollers que va obrir el 1987. 
Des d’aleshores aquest equipament desenvo-
lupa una tasca conservacionista, educativa i de 
recerca que sempre va inspirar Jonch. Entre 
altres distincions va rebre la Creu de Sant Jordi 
i l’Ajuntament de Granollers el va nomenar fill 
predilecte de la ciutat a títol pòstum el 1992, any 
en què va morir. 
La torre del carrer del Rec, on va viure sempre, 
va ser cedida al municipi pels seus hereus, per 
acollir Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.
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ANTONI JONCH VA SER EL CREADOR 
DEL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS 

DE GRANOLLERS. FOTO DE 1990. 
AUTOR DESCONEGUT

Durant el mes de novembre podeu donar llibres a les biblio-
teques de Granollers per col·laborar amb la Marató de TV3. 
Aquests “llibres solidaris” que aporteu es podran comprar 
entre els dies 12 i 17 de desembre, al preu simbòlic d’un euro, al 
vestíbul de les biblioteques Roca Umbert i Can Pedrals i dijous 
15 de desembre al mercat del dijous. Aquest és el 9è any que les 
biblioteques col·laboren amb la Marató, que es farà diumenge 18 
de desembre i estarà dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques. Dimecres 23 de novembre la Biblioteca 
Can Pedrals acollirà una xerrada, a les 19 hores, sobre aquestes 
malalties per a les quals es recaptarà fons per investigar-les. 
Durant el mes de desembre diverses entitats programaran altres 
actes de suport a aquesta causa.  L’any passat es van vendre 
1.527 llibres i es van recaptar 1.728 euros.

COL·LABOREU 
AMB LLIBRES 
A LA MARATÓ 
DE TV3
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REPORTATGE

Impostos i taxes no s’apujaran per 
cinquena vegada consecutiva

Els principals impostos i taxes per al 
2017 no s’incrementaran. És la cinquena 
vegada consecutiva que es congelen. 
Alhora, l’Ajuntament ha plantejat 
diverses bonificacions que pretenen 
reduir la càrrega impositiva a persones 
i famílies amb dificultats econòmiques; 
incentivar amb benificis fiscals bones 
pràctiques ecològiques, i esperonar 
l’activitat econòmica. Les ordenances 
fiscals van ser aprovades amb els vots 
favorables del PSC, CiU i Ciutadans i els 
vots contraris d’ERC, CUP i PP.

L’IBIU, les escombraries, l’impost de 
circulació, els principals impostos 
i taxes que imposa l’Ajuntament no 
s’apujaran l’any que ve. Tot i que els 
municipis tenen una capacitat limi-
tada per intervenir en els impostos 
s’han proposat diverses bonificacions 
que responen a la voluntat de reduir 
la càrrega impositiva a les persones 
i famílies que pitjor ho estan passant 
amb la crisi; incentivar les persones 
que fan bones pràctiques com fer servir 
un deteminat nombre de vegades la 
deixalleria o conduir vehicles menys 
contaminants o promoure la contrac-
tació indefinida i d’aturats de llarga 
durada amb una progressiva bonificació 
de l’IAE. Aquestes són les principals 
bonificacions:

IBIU

Borsa de Lloguer Municipal
Com a novetat respecte l’any passat 
s’inclou una nova bonificació del 50 % 
per a totes les persones físiques que 
posin habitatges a disposició de la 
Borsa de Lloguer Municipal, estiguin 
llogats o no. La Borsa de Lloguer 
Municipal és un servei de l’Ajuntament 
de Granollers que fa de mediador 
entre els propietaris/àries que tenen 
un habitatge per llogar a Granollers i 
el volen posar a disposició pública i les 
persones que volen llogar. Amb aquesta 
bonificació es consolida aquesta mesu-

ra adoptada en el si del Pla d’habitatge 
municipal. L’objectiu final és incremen-
tar el parc d’habitatges disponibles de 
lloguer a la ciutat. 

Famílies nombroses 
Les famílies nombroses poden optar a 
les bonificacions següents:
De 3 a 4 fills (o 2, si un és una persona 
amb minusvalidesa): 50 %.
De 5 fills o més (o 4, si un és una perso-
na amb minusvalidesa): 70 %.
El límit de la renda per gaudir d’aquesta 
bonificació és de 45.000 €, fins a 3 fills, 
que s’incrementarà en 15.000 € per a 
cada fill de més.
A més, com a novetat d’aquest any, es 
dotarà una partida de subvencions per 
equiparar les famílies nombroses amb 
les monoparentals per tal d’equiparar 
les bonificacions de l’IBIU.

Energies alternatives
L’Ajuntament bonificarà el 50 % de la 
quota de l’impost, durant cinc anys, als 
béns immobles destinats a habitatges, 
amb llicència d’obres municipal per 
instal·lar sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia solar.

Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica 

Bonificació del 75 % sobre la quota de 
l’impost, durant dos anys, i del 25 % 
durant 3 anys, comptats a partir de 

Apuntar un 
habitatge buit 

a la Borsa 
de Lloguer 

Municipal 
bonificarà un 
50 % el rebut 

de l’IBIU 
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Famílies nombroses i monoparentals podran gaudir 
de les mateixes bonificacions de l’IBIU

l’any següent al de la data de matricu-
lació per a tots els vehicles de propulsió 
elèctrica pura; els que utilitzin exclu-
sivament com a combustible biogàs, 
gas natural comprimit, metà, metanol, 
hidrogen o derivats d’olis vegetals i que 
acreditin que no poden utilitzar un car-
burant contaminant; els vehicles híbrids 
de benzina, amb emissions fins a 120 g/
km de CO2

Gaudiran d’una bonificació del 50 % tots 
els vehicles que facin servir benzina 
o bioetanol amb emissions fins a 100 
g/km de CO2 mentre que s’exclouen 
els vehicles dièsel que abans gaudien 
d’aquesta bonificació.
 
Impost de plusvàlues 

Es mantenen les bonificacions per la 
transmissió de l’habitatge habitual per 
causa de mort a favor dels descendents 
i ascendents. Aquestes bonificacions es 
calcularan en base al valor cadastral 
del sòl de l’habitatge. 
Respecte a les condicions de la bonifi-
cació, s’entendrà que es podrà acredi-
tar la convivència fins als 10 anys ante-
riors a la data de transmissió per causa 
de mort, tot i que el contribuent estigui 
empadronat en un centre assistencial 
en el moment de la mort.

Impost sobre Construccions

Obres de reforma
Bonificació del 50 % sobre la quota de 
l’impost, per les obres de reforma i 
rehabilitació de l’habitatge habitual. 
El límit de la renda per gaudir 
d’aquesta bonificació és de 35.000 € per 
unitat familiar unipersonal i de 50.000 € 
per a unitats familiars amb dos o més 
integrants. 
Bonificació del 30 % sobre la quota de 
l’impost per les obres de reforma, re-
habilitació i equipament dels elements 
comuns dels edificis plurifamiliars.
Bonificació del 95 % sobre el pressu-
post de les obres d’instal·lació de punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics, en 
edificis de nova construcció

Els vehicles 
amb motors 

més nets 
gaudiran de 

bonificacions 
en l’impost de 

circulació 

Impost sobre Activitats Econòmi-
ques (IAE)

Gaudiran d’una bonificació fins al 30 % 
sobre la quota municipal les empreses 
que incrementin en més d’un 5 % la 
mitjana de la plantilla amb treballadors 
contractats indefinidament, en relació 
amb el període impositiu anterior.
Aquests percentatge anual de bonifi-
cació, s’incrementarà en un 3 %, per 
cada treballador/a que sigui aturat/a de 
llarga durada, fins a un màxim del 40 
per cent.

Taxa d’escombraries

Els pensionistes jubilats, incapacitats, 
aturats, persones que cobren el PIRMI o 
tenen escassa capacitat econòmica po-
den accedir a la bonificació del 50 % o 
a l’exempció de la taxa d’escombraries. 
Segons el padró aprovat, l’Ajuntament 
va bonificar el 2016 647 rebuts que 
corresponen a gairebé 36.000 euros que 
es van deixar d’ingressar.

Ús de les deixalleries
Es manté la bonificació del 10 % per 
als habitatges particulars per a aque-
lles persones que acreditin haver fet 
ús de les deixalleries del municipi en 
cinc o més ocasions durant un any. 
Per a aquest concepte 1012 famílies 
han aprofitat aquesta rebaixa que ha 
significat que l’Ajuntament ha deixat 
d’ingressar 12.273,54 euros.

Zona blava

Com a novetat per al 2017, els vehicles 
elèctrics, híbrids endollables, amb pila 
de combustible i d’hidrogen que tinguin 
l’etiqueta “0 emissions”, que emet la 
Direcció General de Trànsit, podran 
aparcar gratuïtament en la zona blava.

Escoles bressol

S’inclou una nova tarifa per a famílies 
nombroses o monoparentals. El preu 
és de 142,25 euros mensuals (-15 % de 
descompte).
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Dins de l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà hi ha un espai 
específic adreçat a empreses 
i professionals per resoldre 
dubtes al voltant de la 
tramitació electrònica

L’OAC acull un espai per assessorar empreses 
i professionals que s’han de relacionar 
electrònicament amb l’Ajuntament 

que enviï l’Ajuntament podran no ser en paper: 
s’enviarà un correu electrònic, que caldrà facili-
tar a tal efecte, i/o un SMS per avisar que es té a 
disposició una notificació electrònica. 
L’objectiu és fer l’administració més simplifi-
cada i sostenible. En aquest sentit es preveu 
que durant el primer any d’aplicació de la Llei 
es redueixi un 25 % l’ús de fulls de paper a 
l’Ajuntament que ara és de 3.250.000. El repte és 
complex, segons l’alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, “es tracta d’anar anul·lant el paper”. 
La nova Llei 39/2015 del procediment admi-
nistratiu comú s’aplica a tot el sector públic: a 
l’administració general de l’Estat, les comuni-
tats autònomes i els ajuntaments.

Espai de suport a la tramitació electrònica

Com que aquest canvi legal és substancial tant 
per a l’administració com per les persones obli-
gades electrònicament, l’Ajuntament ha habilitat 
l’Espai de suport a la tramitació electrònica a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep ,7, 
bxs.), amb horari de dilluns a divendres, de 9 h a 
14 h i dimecres, també de 15 h a 17 h, així com 
un telèfon específic per aclarir dubtes, el 
93 842 66 49. Es tracta d’un servei, gratuït i 
sense cita prèvia, pensat per a aquelles perso-
nes que vulguin conèixer el funcionament dels 
diferents certificats digitals (i altres sistemes de 
signatura i identificació) i com tramitar electrò-
nicament amb l’Ajuntament de Granollers.
A més a https//seuelectronica.granollers.cat/
tramitacioelectronica trobareu tutorials, infor-
mació i sessions de formació que programa 
l’Ajuntament sobre aquest tema.

Des d’aquest mes d’octubre una nova Llei obliga 
que determinats col·lectius només puguin re-
lacionar-se amb l’Ajuntament electrònicament. 
És a dir, en la tramitació amb l’Ajuntament 
s’elimina la documentació en paper. Els “obli-
gats electrònics” són persones jurídiques com 
societats anònimes i limitades, entitats, pro-
fessionals col·legiats, i representants d’aquests 
grups esmentats. Les persones físiques i els 
autònoms resten fora d’aquesta obligació legal, 
tot i que també se’n poden beneficiar.
Com cal procedir, doncs, a partir d’ara si formo 
part del col·lectiu afectat per la Llei? Presentant 
les sol·licituds a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament 
de Granollers que es troba a https://seuelectro-
nica.granollers.cat on també es poden consultar 
les nostres dades personals. Caldrà disposar 
del DNI electrònic o qualsevol altre certificat 
digital acceptat per poder operar. 

Notificació electrònica

Un dels canvis més significatius de l’entrada 
en vigor de la nova Llei és que les notificacions 
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Granollers rep 377.000 € de fons 
europeus per projectes ambientals

En els propers tres anys es portaran a terme a 
la ciutat dos projectes europeus: COMPOSE i 
Thermos. El primer (Rural Communities engaged 
with Positive Energy) té com a objectiu incremen-
tar la quota d’energies renovables i l’eficiència 
energètica en zones periurbanes i rurals de la 
Mediterrània. 
En el cas de Granollers es focalitzarà en les 
necessitats de Palou a l’aplicació de mesures 
d’energies renovables en els espais públics. A 
més, s’incidirà en la sensibilització d’alguns 
edificis, augmentant la consciència d’eficiència 
energètica en les llars i la introducció de propos-
tes d’inversions per ajudar les energies renova-
bles en relació al potencial d’aquestes zones. 

Polígon Jordi Camp El segon projecte, Thermos, dissenya xarxes 
de distribució de calor als polígons industrials i 
està vinculat en el projecte més ampli de rea-
profitament energètic que promou l’Ajuntament 
de Granollers anomenat Ecocongost. L’objectiu 
últim és distribuir energia tèrmica en xarxa en 
els polígons del Congost i Jordi Camp i inclou el 
disseny, l’obra i la definició del model de gestió 
i negoci d’un sistema de producció, que connec-
tarà múltiples fonts energètiques locals (calor 
residual, calor a partir de la combustió de biogàs, 
calor produït en planta de cogeneració...) amb di-
ferents usuaris industrials. En una primera fase, 
s’analitzarà el disseny de la xarxa i es traçaran 
els requisits que ha de tenir sobre el terreny.

La flota de taxis de Granollers ha incorporat recentment el primer 
vehicle adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. El model dis-
posa d’una rampa a la part posterior que permet accedir fàcilment a 
les persones amb cadira de rodes. A més disposa d’altres cinc places, 
conductor inclòs. 
Rafael González és el taxista titular de la llicència que va veure la 
necessitat que Granollers disposés d’un vehicle d’aquestes caracterís-
tiques. Per demanar el seu taxi o qualsevol altre de la Cooperativa de 
Taxis de Granollers cal trucar al 93 870 30 28. Tots els taxis de Grano-
llers presten servei a l’àrea que inclou els municipis de Granollers, les 
Franqueses del Vallès, Lliça d’Amunt i Canovelles. A Granollers hi ha 
actualment 40 llicències de taxi i els vehicles tenen majoritàriament 
capacitat per a 5 i 7 places.

Primer taxi per a persones amb mobilitat reduïda a la flota de Granollers 

©
 E

N
R

IC
 B

AR
TE

L

7

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | NOVEMBRE DE 2016



Tres anys del Banc del Temps, la xarxa de gent 
que intercanvia habilitats i coneixements 

Dissabte 5 de novembre el Banc del Temps 
(BdT) de Granollers celebra el tercer aniver-
sari amb una festa a Roca Umbert, a la sala 
de l’Aplegador de la Troca, de 5 a 8 del vespre. 

XERRADA - COL·LOQUI

TENS UNA CLÀUSULA SÒL 
A LA TEVA HIPOTECA 
O UN ÍNDEX IRPH? 
EL BANC ET COBRA 
COMISSIONS I NO HI 
ESTÀS D’ACORD?
A càrrec de l’associació d’usuaris de bancs, 
caixes i assegurances de Catalunya, 
AICEC-ADICAE

ENTRADA LLIURE

Aula del Consum

Organitza:

L’esdeveniment comptarà amb tots els ingre-
dients festius, música en directe i tapes per a 
tothom, i té el suport de l’Ajuntament i el Gremi 
d’Hostaleria. 
El Banc del Temps, amb seu a Can Jonch, és 
una xarxa d’intercanvi de temps entre persones 
per donar, rebre i compartir habilitats, coneixe-
ments i serveis, de manera puntual. Fins al mes 
d’octubre, els 134 usuaris de l’entitat han arri-
bat als 144 intercanvis en un total de 362 hores. 
L’hora és, de fet, la unitat d’intercanvi, i no pas 
els diners. La persona interessada, major de 
16 anys, s’inscriu a l’entitat i dedica unes hores 
a oferir un servei (acompanyament, bricolatge, 
tasques domèstiques, formació, idiomes, lleure) 
a altres persones, i a canvi obté un crèdit de 
temps equivalent. Per edats, els usuaris de 55 
a 64 anys són els més nombrosos, seguits de la 
franja 35-44 i 45-54. Els acompanyaments i les 
classes són els intercanvis més habituals. 
Més info, bancdeltempsgranollers@gmail.com

Dimarts 15 de novembre de 2016, a les 19 h
a la sala d’actes de la Biblioteca Roca Umbert (carrer d’Enric Prat de la Riba, 77)

Sovint, els préstecs hipotecaris tenen clàusules abusives que poden fer que paguem 
més a finals de mes: la clàusula sòl o clàusula terra, que estableix un mínim a pagar en 
la quota, malgrat que els interessos ordinaris acordats amb el banc estiguin per sota o 
baixin; o l’índex IRPH, índex de referència que s’utilitzava en hipoteques d’interès varia-
ble que, en desaparèixer i aplicar-se’n un altre, pot fer pujar la quota mensual. 

També parlarem de les comissions bancàries, amb regulació de lliure mercat: ens convé 
conèixer-les i saber com funcionen, per decidir quina és la millor opció.

Vine i informa-te’n!

El novembre passat la sala de 
l’Aplegador de la Troca va acollir 
la festa de 2n aniversari del Banc 
del Temps
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La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de 
Granollers ha acordat per unanimitat iniciar 
l’expedient per atorgar la Medalla de la Ciutat 
2016 a Olga Pey i Rufí (Granollers, 1938) i a Joan 
Garriga i Andreu (la Garriga, 1945). 
Olga Pey ha estat i és una dona activa en el món 
cívic i cultural de Granollers, amb una àm-
plia trajectòria de més de 30 anys en el teatre 
amateur de Granollers, on va ser cofundado-
ra de la companyia Acte Quatre. Primer amb 
Quatre per Quatre i després amb Acte Quatre, 
l’Olga ha participat com a actriu amb moltes 
obres de teatre arreu de Catalunya, en mostres 
i concursos, orgullosa de contribuir a relacionar 
Granollers amb la cultura. Per a aquesta faceta 
ha rebut diversos reconeixements i premis, 
entre els quals el primer premi com a actriu de 
repartiment en el Concurs de grups amateurs 
de Teatre “Ciutat de Tàrrega” (2014).

Lligada al voluntariat

Destacades són també les col·laboracions 
voluntàries que ha fet amb Oncovallès-Fundació 
d’Ajuda Oncològica en què ha dirigit durant vuit 
anys un taller terapèutic d’expressió emocional, 
vinculat a la seva experiència com a actriu; i 
amb la parròquia de Sant Esteve de Granollers 
on encara exerceix com a catequista, tasca que 
fa més de quaranta anys que porta a terme. 
Professionalment va treballar els últims dotze 
anys, abans de la seva jubilació, a la Biblioteca 
de Can Pedrals de Granollers. Un cop jubilada 
va col·laborar com a voluntària en el programa 
Bibliosalut, el servei de lectura per als malalts i 
acompanyants de l’Hospital General de Grano-
llers.

Olga Pey i Joan Garriga, proposats 
per rebre la Medalla de la Ciutat

Joan Garriga, doctor en història contemporània 
i advocat, té una àmplia trajectòria en la inves-
tigació i divulgació de la història de la ciutat i 
de la comarca. Destaquen els seus treballs de 
recerca sobre la guerra civil i el franquisme, 
que han donat lloc a nombroses publicacions, 
entre els quals una vintena de llibres. En el 
més recent Cartes sense adreça al doctor Alfred 
Canal recupera i dignifica la memòria d’aquest 
eminent metge i ciutadà granollerí, de reco-
neixement internacional, represaliat pel règim 
franquista. Precisament abans d’exercir com a 
historiador Garriga va defensar diverses perso-
nes encausades pel govern de Franco.

Defensor de la memòria històrica

Garriga ha estat comissari dels actes de diver-
sos aniversaris commemoratius del bombardeig 
de Granollers i des de fa molts anys ha contri-
buït a donar a conèixer els efectes de la Guerra 
Civil i el franquisme al nostre país, insistint en la 
necessitat de recordar fets com el bombardeig 
de Granollers perquè no tornin a succeir més. 
Ha estat director de l’Institut Antoni Cumella, 
director del Centre d’Estudis de l’Associació 
Cultural, i director del Museu de Granollers i de 
la seva revista Lauro. 
Actualment, Joan Garriga continua investigant 
dins i fora de Catalunya a través de diverses 
col·laboracions amb mitjans de comunicació 
sobre temes de divulgació geogràfica, històrica 
i política. Entre d’altres, és membre del CEFID 
(Centre d’Estudis de l’Época Franquista i Demo-
cràtica, de la UAB), i des del seu inici és mem-
bre assessor de Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau.
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Olga Pey, tota una vida 
dedicada al teatre amateur i 
al voluntariat; Joan Garriga, 
historiador i divulgador de la 
Guerra Civil i el franquisme 

En el Ple del mes 
de novembre 

es presentaran 
els mèrits que 

acrediten la 
concessió de la 
Medalla que es 
lliurarà el mes 

de desembre
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El dia 25 de novembre se celebra el dia Inter-
nacional contra la Violència Masclista, sota 
el lema “Quan és difícil parlar, l’important és 
escoltar”. Es vol insistir, així, en la importància 
de donar acompanyamanent a les dones que 
pateixen aquest tipus de violència, que sovint 
queden atrapades en un cercle de por, vergonya 
i submissió del qual és difícil sortir. 
El CIRD, el Centre d’Informació i Recursos per a 
Dones, és el servei municipal de referència que 
atén i informa les consultes relacionades amb 
la condició de gènere, amb una atenció especial 
a les situacions de violència de gènere. Durant 
aquest any, ha atès 301 granollerines, 185 de les 
quals, per casos de violència masclista. Des del 
servei, es constata un augment de la visibilitza-
ció i de l’apoderament experimentat per la dona, 
que cada cop en pren més consciència, i lluita 
per canviar la situació i per reparar el dany patit 
per ella i els seus fills. En aquest sentit, des de 
2015 l’Ajuntament ofereix atenció psicològica 
infantil, una atenció que enguany han rebut 13 
nens i nenes. 
Recordem que en l’estudi d’igualtat de gènere 
fet a a Granollers el gener passat, prop d’un 
22 % dels enquestats afirmaven haver tingut 
notícia recent d’algun cas de violència masclista 
(desglossat, el 12,7% de dones n’havien tingut 
coneixement, per un 9 % d’homes).
El programa d’activitats del 25 N, que coordina 
el CIRD, aplega una desena d’activitats.

”Quan és difícil parlar, l’important és 
escoltar”, lema de la celebració del 25N

Dimarts 22 de novembre
• 18.30 h Museu de Granollers
 Xerrada: “Com afrontem la violència al 

llarg de la vida”. A càrrec de la Taula 
d’Igualtat de Gènere. Org.: AGEVO

Dimecres 23 de novembre
• 17.45 h Gra
 Lectura del manifest en la llengua de 

signes. Org.: Ajuntament, FECO
• 18 h Gra
 Representació de l’obra La corda, de Clàu-

dia Cedó. Projecte TeDebat

Dijous 24 de novembre
• 19 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
 Xerrada: “Islamofòbia de gènere”, 
    amb Brigitte Vasallo

Divendres 25 de novembre
• 18 h Plaça de la Porxada
 Acte central del Dia contra la Violència 

Masclista. Lectura del manifest i perfor-
mance. Org.: CIRD, Taula d’Igualtat

• 19 h Centre Cultural
 Cinefòrum: Mustang (França, 2015)
 Org.: CIRD, AC

Del 21 de novembre al 2 de desembre 
Gra. Exposició. Projecte Teatant iIgualtat

Cicle sobre la tirania de la bellesa 
“La tirania de la bellesa” és el títol del cicle de debat que organitza el 
CIRD, el Centre d’Informació i Recursos per a Dones, aquest mes de 
novembre, inclòs dins les activitats pel 25 N. Les conseqüències del pa-
triarcat en la imatge de les dones al llarg de la història centrarà aquest 
espai de reflexió que conduirà Mercè Borràs, especialista en història 
de les dones i professora de la Universitat Popular de Granollers (UPG) 
de la matèria Dones: l’altra història. Els temes de les 4 sessions seran: 
aproximació al patriarcat i al feminisme, la comercialització del sexe i 
el bombardeig de la publicitat (9 de nov.); la mirada de l’altre. Paul Poi-
ret i Coco Chanel, l’adéu als enagos i a la cotilla (16 de nov.); Tísiques 
al s. XIX, anorèctiques al XX. Les models: convencionals, andrògines, 
curvy (23 de nov.); i la cirurgia estètica. Nens model, on és el límit? Les 
promeses de la cosmètica i la bellesa natural (30 de nov.). 
Les sessions seran en dimecres, de 18 a 19.30 h, a Can Jonch. Centre 
de Cultura per la Pau. Les persones interessades, s’hauran d’apuntar 
al cicle sencer, que és gratuït, trucant al tel. 93 842 67 14. 
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3
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

9 a 14 h. Jornada. Empresa i emprenedoria
Go Europa! 
Donar suport a les empreses exportadores
Cambra de Comerç

4
9.30 a 13.30 h. Taller. Empresa i emprenedoria
Aspectes fiscals i comptables que els autònoms 
han de conèixer sobre el seu negoci
Granollers Mercat

9 a 14 h. Curs de 10 hores. Empresa 
i emprenedoria
Iniciació a l’Excel 
Cambra de Comerç 

9 a 14 h. Curs de 15 hores. Empresa 
i emprenedoria
Transmet il·lusió al teu equip i augmenta el seu 
compromís
Tècniques d’argumentació i motivació, foment del 
treball en equip i estratègies de gestió del conflicte
Cambra de Comerç

7
14.30 a 16.30 h. Taller. Comerciants
Aparadors d’il·lusió i emoció
Emporta’t noves idees per al teu aparador de Nadal 
Granollers Mercat

16 a 20 h. Càpsula Punttic. Empresa 
i emprenedoria
Receptes per l’èxit en models de negoci que 
funcionen
Tens una idea de negoci digital?
Granollers Mercat

9 a 18 h. Curs de 10 hores. Empresa 
i emprenedoria
Equips comercials d’alt rendiment
Cambra de Comerç

8
9.30 a 13.30 h. Taller de 4 hores. Empresa 
i emprenedoria
Coneix el que pots i no pots deduir en els teus 
impostos per a no tenir sancions d’Hisenda
Granollers Mercat

9 a 10.30 h. Trobada Cambra. Empresa 
Ajuda a la integració de la prevenció de riscos 
laborals 
Cambra de Comerç

9
14.30 a 16.30 h. Taller de 2 hores. 
Comerciants
Pop Up & Decoracions Efímeres
Potencia el teu punt de venda amb la creació d’espais 
singulars
Granollers Mercat

9 a 14 h. Jornada. Empresa
1r cicle tècnic: energia a la indústria. Estalvi i 
eficiència energètica a la indústria
Granollers Mercat

10
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

11
9.30 a 11.30 h. Taller. Emprenedoria
Crea la teva cooperativa. Una aposta de futur!
Granollers Mercat

14
9.30 a 12.30h. Taller de 6 hores. Empresa 
i emprenedoria
Imatge personal 360º
Adequa la imatge professional a l’activitat i entorn 
sense perdre la identitat
Granollers Mercat

14.30 a 16.30 h. Taller 4 hores. Comerciants
Paqueteria Creativa
Aprèn les tècniques més originals i atractives per 
donar un valor afegit al teu producte
Granollers Mercat

15
9 a 14 h. Curs de 5 hores. Empresa 
i emprenedoria
Fes gràfics interactius amb Excel
Cambra de Comerç

9 a 13 h. Curs de 8 hores. Empresa.
Retribucions variables
Implantar models d’incentivació i retribució variable 
que siguin un model de motivació, autofinançament i 
amb impacte positiu en resultats
Cambra de Comerç

17
9.30 a 12 h. formació. Emprenedoria
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

9 a 10.30 h. Trobada Cambra. Empresa 
i emprenedoria
Servei d’assessorament energètic
Presentació d’eines d’optimització tarifària d’electricitat
Cambra de Comerç

18
9.30 A 11 h. formació. Emprenedoria
Com tramitar una llicència d’activitats 
Granollers Mercat 

21
9 a 15 h. Curs. Empresa i emprenedoria
Eines de concentració i focalització (Mindfulness) 
Proporciona tècniques concretes d’atenció plena per 
estar més centrat en allò important
Cambra de Comerç 

22
9.30 a 13.30 h. Taller de 8 hores. Emprenedoria
Gestió i suport emocional en processos 
d’emprenedoria
Granollers Mercat

23
9.30 a 13.30 h. Taller. Empresa i emprenedoria
Gestió financera i negociació bancària, avui
Fonts de finançament alternatives
Granollers Mercat

24
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria.
Pla d’Empresa
Granollers Mercat

9 a 13 h. Curs. Empresa i emprenedoria
Estratègia Digital d’èxit
Formació per a empresaris i directius
Cambra de Comerç

25
9 a 14 h. Jornada. Empresa i emprenedoria
Crossing business. Jornada de cooperació i 
networking
Granollers Mercat

29
9 a 14h. Jornada. Empresa
1r cicle tècnic: energia a la indústria
Gestió, reutilització i revalorització de residus
Introducció a la simbiosi industrial
Granollers Mercat

30
9.30 a 13.30 h. Taller. Empresa i emprenedoria
Gestió financera i negociació bancària, avui
Fonts de finançament alternatives
Granollers Mercat

9.30 a 13h. Jornada. Empresa i emprenedoria
Oportunitats de negoci a la República Txeca 
Amb partners de la Xarxa de Boil Internacional 
d’aquest país
Granollers Mercat

16 a 19.30 h. Taller. Empresa i emprenedoria
Taller de Facturació electrònica: PIME factura, 
la solució de factures digitals gratuïtes
PIMEC - Granollers Mercat

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

Novembre 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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Granollers celebrarà el dia 30 de novembre 
el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. 
D’aquesta manera Granollers s’ha adherit a la 
proposta de l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores amb un programa d’actes que 
s’està acabant de perfilar. Entre les activitats 
que s’hi faran hi ha la lectura d’un manifest de 
compromís a favor de la Ciutat Educadora que 
llegirà l’alcalde de Granollers, tal i com ho faran 
alcaldes i alcaldesses de les ciutats que formen 
part de la xarxa internacional de ciutats educa-
dores. És una manera de fer pública l’adhesió 
a aquest model de ciutat i de governança local. 

Granollers 
celebrarà 
el Dia 
Internacional 
de la Ciutat 
Educadora

Amb l’inici del curs escolar s’ha constituït el 
Consell dels Infants, un òrgan de participació 
format per nens i nenes de 5è i 6è de primària 
que actuen en representació de les seves esco-
les. El Consell manifesta la seva opinió i incor-
pora la mirada de la població infantil, també 
intervé en debats, propostes i queixes respecte 
qualsevol actuació municipal. A la Sala de Plens 
de l’Ajuntament han assistit els nois i noies 
membres de l’òrgan que continuen del curs pas-
sat (que ara cursen 6è de primària) i els que ara 
han començat 1r d’ESO, que han passat el relleu 
als nous membres, de 5è de primària. En total, 
uns 40 infants han participat a la constitució 
d’aquest consell sectorial que dóna veu i escolta 
l’opinió i les necessitats dels ciutadans més jo-
ves. Un cop fet el relleu, l’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, ha fet l’encàrrec de treball per 
aquest curs. Cinc tasques ben concretes: donar 
a conèixer el Consell dels Infants de Granollers 
en el Simposi internacional “Infants i partici-
pació política. Els Consells d’Infants” que es 
celebrarà el 13 i 14 de desembre a Caixa Fòrum 
Barcelona. El Consell participarà activament 
en l’acte de Benvinguda del Reis Mags d’Orient 

El Consell dels Infants d’aquest curs 
ja ha començat a treballar
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També hi haurà una conferència a les 19 h al 
Museu de Granollers a l’entorn de la cultura 
i l’educació que pronunciarà Nicolás Barbie-
ri, professor i membre de l’IGOP (Institut de 
Govern i Polítiques Públiques) de la UAB. En 
aquest mateix acte es presentarà la 14a. Beca 
Maria Gaja, que convoca el Consell Escolar 
Municipal i l’Ajuntament, per promoure el 
desenvolupament d’un projecte educatiu amb 
voluntat innovadora, que fomenti valors cívics 
i democràtics i que alhora contribueixi al 
desenvolupament de Granollers com a ciutat 
educadora. 

la nit del 5 de gener, i haurà d’acompanyar al 
patge Gregori a les visites de les escoles. Una 
altra de les feines és analitzar i fer propostes 
per la celebració del Carnaval a Granollers. I, 
per últim haurà d’aportar propostes per millorar 
la comunicació del Consell dels Infants com a 
eix principal per donar-lo a conèixer. Aquests 
són els deures que té el Consell dels Infants del 
curs 2016-2017, que haurà de fer i presentar el 
mes de juny a l’audiència amb l’alcalde.
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7a Fira EcoGra de l’ecologia i l’alternativa, 
més de 60 expositors i activitats al carrer 
Joan Prim els dies 4, 5 i 6 de novembre
Els dies 4, 5 i 6 de novembre se celebra la 7a edició de l’Ecogra, la fira de 
l’ecologia i l’alternativa, organitzada per l’associació Comerç de Dalt. La fira, que 
fins ara se celebrava a la primavera, reunirà uns 65 expositors al llarg del carrer 
de Joan Prim, entre Torras i Bages i Ramon Llull. Els sectors presents seran 
l’alimentació, l’artesania, les teràpies, l’infantil, la cosmètica i higiene personal, 
la llar i energies renovables, la restauració i l’automoció, amb bicicletes i cotxes 
elèctrics. L’esdeveniment es complementa amb una programació d’activitats als 
espais de l’escenari i dels tallers, per a grans i petits. Entre altres propostes, hi 
haurà xerrades (educar amb consciència, els mites de la llet), tallers (compos-
tatge, biodansa), dansa (bollywood, dansa oriental, swing), ioga, concert amb The 
Deepest String, Dj amb Neus Barbany... i una festa Holi, que hi posarà el punt 
final de color. EcoGra obrirà divendres, de 17 a 21 h; dissabte, de 10 a 21 h i 
diumenge, de 10 a 20 h.  

El Centre d’Arts en Moviment s’estrena 
en la creació i producció d’espectacles

Unes mil persones, entre públic, companyies, en-
titats i col·lectius, van participar a l’octubre a les 
portes obertes del Centre d’Arts en Moviment de 
Roca Umbert. Amb un ampli ventall de propostes 
(de dansa, workshop, circ, tallers i classes ober-
tes), la programació va tenir una bona acollida i 
ha permès descobrir les possibilitats que ofereix 
aquest nou espai a la ciutat. Companyies profes-
sionals (la italiana Laminarie; Cia. Psirc, integra-
da pel granollerí Adrià Montaña, Anna Pascual 

Els ballarins Nora Baylach i 
Xavi Lucha, a l’espectacle 
T-shirt,T-shirt, Texit!, presentat 
en el marc de les portes 
obertes al Centre d’Arts en 
Moviment de Roca Umbert. 

i Wanja Kahlert), professionals de la ciutat (la 
coreògrafa Carmen Nàjera, els ballarins Nora 
Baylach i Xavi Lucha) i les escoles i asso-
ciacions locals de teatre i dansa (més d’una 
vintena), van fer les seves actuacions a la sala 
condicionada amb parquet i a la sala oberta, 
dos espais amplis i amb una alçada que ofereix 
múltiples possibilitats. Unes prestacions que 
s’encaminen a fer de cuina de propostes crea-
tives que després s’exhibiran en espais com el 
Teatre Auditori o el Teatre de Ponent. De fet, 
aquesta tardor el Centre d’Arts en Moviment ja 
s’ha estrenat com a espai de creació i produc-
ció, amb l’acolliment d’escoles i entitats com 
Arsènic o Artescena, i residències de ballarins 
i companyies com Jordi Cortés, Psirc o Roser 
López Espinosa. Recordem que segueix oberta 
la convocatòria adreçada a professionals que 
vulguin preparar-hi el seu projecte (més info, 
www.rocaumbert.com/convocatories). 
Aquest mes, continuen les propostes al voltant 
del cos en moviment. Primer, l’estrena del 
darrer muntatge del Col·lectiu dels Silencis, 
Ca la Isaura: golfes de poble, carrers de cases, 
els dies 12, 13, 26 i 27 de novembre, i 3 i 4 de 
desembre. Després, els muntatges guanyadors 
de la 3a ed. del projecte Microteatre, el 18 i 19 
de novembre. I tancarà el mes Hand to hand, de 
la ballarina nascuda a Granollers Roser López 
Espinosa, un duet de dansa contemporània en 
forma de combat de judo, estrenat a Holanda. 
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIMECRES 2

20 h La Troca. Roca Umbert
Diada de Xics. Zumba per Xics
Org.: Xics de Granollers. Més info: xics.cat

DIJOUS 3

19.30 h Espai Gralla
Presentació llibre ¿Qué es el federalis-
mo? De Victoria Camps i Francesc Trillas 

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència. 
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30. Més info i inscripció, tel. 93 842 
67 37 , arxiu@ajuntament.granollers.cat
Aquesta activitat es repeteix els dijous 10, 
17 i 24 de novembre 

DIVENDRES 4

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

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Llibrepensadors. Per a 
joves de 12 a 16 anys

19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Nuestra her-
mana pequeña. De Hirokazu Koreeda 
Org.: Cineclub de l’AC

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar de música clàssica. 
“L’ànima del Klezmer”.
Edat recomanada: a partir de 5 anys

20 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. “L’ànima del Klezmer”. 
Un concert en record de Carles Riera

20 h C. de Joan Prim (Fira Eco-Gra)
Sorteig dels premis del joc Endevina-la! 

DISSABTE 5

10 h Roca Umbert
HispaLUG. Fira LEGO 10è aniversari

10 h Roca Umbert
Rutes enigmàtiques dins la Setmana de 
Turisme Industrial de Catalunya. Inscrip-
cions a www.xatic.cat

17 h La Troca. Roca Umbert
Celebració del 3r aniversari del Banc del 
Temps. Tarda festiva i culinària

La segona i tercera setmana de novembre, el col·lectiu Granollers en 
Transició (GenT), que, des de 2014, treballa per construir un model de 
ciutat amb un sistema energètic més sostenible, presenta el 1r Cicle de 
Cinema en Transició: “No m’expliquis pel·lícules i actua”. El cicle consta 
de tres pel·lícules, la presentació d’un llibre i una proposta d’acció 
col·lectiva al carrer. (Vegeu la programació a l’agenda, els dies 8, 11, 13, 
15 i 17 de novembre). La darrera activitat d’aquest cicle de tardor que 
proposa GenT serà l’EnaMURa’t, una acció participativa que consistirà 
a deixar impreses totes les inquietuds que el cicle hagi generat en un 
mural que es pintarà, de manera col·lectiva al carrer Joan Prim. 

Diada dels Xics de 
Granollers
El segon cap de setmana de novembre la colla 
castellera de la ciutat celebra la Diada i en-
guany, també, commemora el 25è aniversari 
de l’entitat. Activitats obertes a la participa-
ció de tothom, especialment als assajos a la 
Troca i les actuacions castelleres a la plaça de 
la Porxada. Els Xics actuen dissabte 12, a les 
18.30 h amb Manyacs de Parets i Castellers de 
Montcada. Diumenge, és el torn de l’actuació 
més esperada, a les 11.30 h, amb els Minyons 
de Terrassa i Castellers de Sants.
Els Xics també organitzen activitats diverses 
adreçades al públic familiar, podeu consultar-
les en aquesta agenda.
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17.30 h GRA. Equipament juvenil
Passatge del Terror. Per a joves de 12 a 
30 anys. Recollida de tiquets: 2, 3 i 4 de 
novembre, de 16 h a 20 h al Gra.
Org.: Actores del Terror. 

18 h Sala Francesc Tarafa
Concert d’intercanvi amb els cors Allegro 
Amics de la Unió i Cor del Conservatori de 
Luxemburg.
Org.: Societat Coral Amics de la Unió

18 h Espai d’Arts
Taller familiar “Google Street View” sobre 
l’exposició “Un món paral·lel” a càrrec 
d’Ermisenda Soy. Per a famílies amb in-
fants de 4 a 10 anys. Cal inscripció prèvia 
a espaidarts@rocaumbert.cat

18 h i 20 h La Tèrmica. Roca Umbert
Conferència “La Tèrmica, un monument 
al carboni” amb Marc Boada, divulgador 
científic

21 h Teatre de Ponent
Teatre. Diari d’una miliciana, de Jaume 
Miró Adrover. Direcció: Toni Galmés

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Dansa d’Agost. 
En acabar, conversa sobre l’espectacle

21 h Centre Cívic Nord
Castanyada i teatre amb el grup “Les 
Quatre Estacions”
Org.: AV Hostal (Comissió PA)

22 h Sala NauB1. Roca Umbert
Concert amb Green Valley i Maranta. 
Entrades a www.rocaumbert.com/naub1

23 h Casino de Granollers
Festa dels anys 80 amb Dj Jose Resina i 
Dj Mariano

DIUMENGE 6

12 h Museu de Granollers
Taller familiar ‘’Noms d’indrets de Gra-
nollers dibuixats’’ a càrrec de Raquel Gu, 
dibuixant

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. El llop i les 7 cabretes. amb la Cia. 
Xip Xap. Edat recomanada: de 3 a 7 anys

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Duet Dava

18.15 h Teatre Auditori de Granollers
Presentació dansa Ballem d’It Dansa  

19 h Teatre de Ponent
Teatre. Diari d’una miliciana de Jaume 
Miró Adrover 

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Nuestra her-
mana pequeña. De Hirokazu Koreeda
Org.: Cineclub de l’AC

19 h Casa de Cultura Sant Francesc
Cantem! amb el Cor de Cambra de 
Granollers
Org.: Societat Coral Amics de la Unió

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Ballem. Conversa amb la compa-
nyia després de la funció.

DILLUNS 7

17 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil: “La Fi-
gurín”, amb Assumpta Redondo i Carme 
Ballús
Col·l.: CNLVO

DIMARTS 8

11 h Can Jonch
Ajuda’ns a identificar fotografies anti-
gues de Granollers
Més info i inscripció, tel.93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat)

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. “Quina capsa!”
Dins la setmana del Turisme Industrial 

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries: Estats 
Units: una independència de “sentit 
comú” o de “poble escollit”, a càrrec de 
Diego Sola, llicenciat en Història 
Org.: AGEVO

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició, veredicte i 
lliurament del premi Paco Merino

19.45 h La Troca. Roca Umbert
Diada de Xics. Assaig de dimarts
Org.: Xics de Granollers. Més info: xics.cat

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. “Silent Running”, de 
Douglas Trumbull (1972)
Org.: Associació Cultural

DIMECRES 9

18 h Teatre Auditori de Granollers
Presentació de l’obra: “El cafè de l’òpera” 
Don Giovanni de W.A. Mozart

18.30 h Centre Cívic Nord 
Xerrada: “Com constituir-se com a  
associació” 
Formació per a entitats. Cal inscripció a: 
www.granollers.cat/centrescivics 

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura “Clàssics al dia”: “El cor 
de les tenebres”, de Joseph Conrad

19.45 h La Troca. Roca Umbert
Diada de Xics. Xerrada: 25 anys: el crei-
xement a debat. Factors, canvis i models
Org.: Xics de Granollers. Més info: xics.cat

DIJOUS 10

17.30 h Centre Cívic Nord
Taller de ioga per a famílies
Org.: Entre Mares Granollers

18.30 h Teatre Auditori de Granollers. 
Parlem de públics i creadors. Projecció 
del documental “National Gallery”
Tot seguit: Sopar-fòrum, moderat per 
Pepe Serra, director del MNAC

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks: “Cleopatra and the ancient 
word” Conversa en anglès a la biblioteca. 
Dinamitza: Cambridge School

20 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Diada de Xics. Assaig especial. En aca-
bar, a les 23 h, Concurs de tapes
Org.: Xics de Granollers. Més info: xics.cat

DIVENDRES 11

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

18 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Teatre: Ca la Isaura
Col·lectiu dels Silencis

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de Lectura infantil. Superlectors de 
7 i 8 anys

19 h i 22 h Centre Cultural 
Cinema en versió original.”Demain”
Org.: Cineclub de l’AC

19 h La Troca. Roca Umbert
Diada de Xics. Conta contes infantil mu-
sicat “Bona nit i tapa’t”
Org.: Xics de Granollers. Més info:xics.cat

19.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada sobre fotografia: Il·lumina’t
Org.: Associació Fotogràfica Jaume Oller

21 h La Troca. Roca Umbert
Diada de Xics. Assaig especial dels Xics, 
sopar i concert
Org.: Xics de Granollers. Més info: xics.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música. “Sopa de cabra”
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DISSABTE 12

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (0-15 mesos). “Minimú-
sics”, amb Albada Blay
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca a 
partir de 15 dies abans a www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques.

12.00 h Abacus (Cooperativa)
Taller: “Crea amb Fischer Tip”
Edat recomanada: a partir de 3 anys

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar.“ El meu veí Totoro”
Cal reserva prèvia a la biblioteca
Recomanada a partir de 4 anys 

17.30 h Plaça de la Corona
Diada de Xics. Cercavila des de la plaça 
de la Corona, c. Anselm Clavé, c. Sant 
Roc, Pl. Porxada
Org.: Xics de Granollers. Més info: xics.cat

18 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. “Onderstevoben (Capgirat)”
Dins el Festival El més petit de tots.
Edat recomanada: d’1 a 5 anys

18.30 h Casino de Granollers
Master Class Flamenc amb Farruquito i 
Feria Abril Granollers

18.30 h Plaça de la Porxada
Diada dels Xics. Actuació castellera de 
vigília amb Manyacs de Parets, Castellers 
de Montcada i Xics de Granollers
A les 21 h, a la Casa de Cultura Sant 
Francesc, botifarrada i a les 22 h concert 
dels músics dels Xics, “Engrallats”
Org.: Xics de Granollers. Més info: xics.cat

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

21 h Teatre de Ponent
Teatre. “El mirador de les paraules que 
no puc dir” de Bambú Cia de Teatre 

23 h Casino de Granollers
Festa de Country

DIUMENGE 13

11 h Museu de Granollers
Itineraris de ciutat“Les xemeneies de les 
fàbriques”
Cal fer reserva al Museu. Tel. 93 842 68 41

11.30 h Plaça de la Porxada
Diada dels Xics. Actuació castellera amb 
Minyons de Terrassa, Castellers de Sants 
i Xics de Granollers. Abans, pels carrers 
de la ciutat, Matinades dels grallers
Org.: Xics de Granollers. Més info: xics.cat

17 h i 18 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. “Vibubel·la Vivaldi” Cia. Pamipipa
Edat recomanada: de 0 a 4 anys

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Melody

18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera. “Don Giovanni” amb els Amics de 
l’Òpera de Sabadell

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. “Demain” de 
Cyril Dion i Mélanie Laurent 
Org.: Cineclub de l’AC

19 h Teatre de Ponent
Teatre. “El mirador de les paraules que 
no puc dir” de Bambú Cia de Teatre

DILLUNS 14

10 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Documental. “Freightened”. El preu real 
del transport marítim.
Amb motiu de la Setmana de la Ciència
Org.: UGranollers

DIMARTS 15

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries: “Wi-
lliam Shakespeare. Controvèrsia i con-
temporaneïtat” a càrrec de Montserrat 
Medalla, filòloga i professora jubilada 
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada. Tens una clàusula sòl a la teva 
hipoteca o un índex IRPH? El banc et co-
bra comissions i no hi estàs d’acord?

19.30 h Restaurant Anònims
Documental “In transition I”
Cicle No m’expliquis pel·lícules, actua!
Organitzen: Cineclub de l’AC, Granollers 
en Transició i Anònims 

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars.“In transition 1.0” 
d’Emma Goude
Org.: Associació Cultural

DIMECRES 16

18 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada: Tecnologia i adolescència

19.30 h Museu de Granollers
Conferència: “Escoles més democràti-
ques per millorar l’educació” a càrrec 
dels professors Joan Soler i Núria Simó, 
de la UVIc-UCC

DIJOUS 17

19.30 h Restaurant Anònims
Xerrada de Carlos Taibo. 
Cicle No m’expliquis pel·lícules, actua!
Org.: Cineclub de l’AC, Granollers en 
Transició i Anònims 

DIVENDRES 18

10 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura català fàcil: “Portes en-
dins”, de Carme Ballús
Col·l.: Consorci de Normalització Lingüís-
tica del Vallès Oriental

17.30 h Centre Cultural
Petit Cineclub: “The secret of kells” de 
Tomm Moore i Nora Twomey
Versió original en anglès subtitulada en 
català
Org.: Associació Cultural

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

19 h i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. “Le tout nou-
veau testament”de Jaco Van Dormael
Org.: Cineclub de l’AC

19 h Biblioteca Roca Umbert
Trobada amb... Albert Forns, autor de 
Jambalaia 

19.30 h Galeria el Sol. Carrer del Sol, 47
Inauguració de l’exposició d’aquarel·les i 
dibuixos de Pelegrí Monroig

20.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Divendres musicals 
Org.: Societat Coral Amics de la Unió

21 h Arsènic. Roca Umbert
Microteatre Representació de les obres 
simultàniament

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. “El bon pare”

DISSABTE 19

De 9 h a 20 h Plaça de la Porxada
Els Encants d’Oncovallès. Parades de 
roba i disfresses i tómbola de joguines

17.30 h i 18.15 h Museu de Ciències Nat.
Planetari familiar. Preparant la Nit de 
Reis. Els tres Reis Mags ja es veuen en el 
cel! 
Podeu reservar, trucant al : 93 870 96 51.

18 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Ballada de sardanes amb mitjans mecà-
nics
Org.: Agrupació Sardanista 
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20 h Museu de Granollers
Inauguració NASEVO, Taller de les olors

DIJOUS 24

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Trobada dels Superlectors Liles

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! de 8 a 12 anys amb Cambrid-
ge School

18 h Teatre Auditori de Granollers
Presentació de l’obra la Nit a càrrec de 
Bernat Vivancos

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Trobada dels Superlectors Verds

19 h Biblioteca  Roca Umbert
Escampant els versos amb Misael Alerm

19 h Can Jonch
Xerrada: Islamofòbia de gènere a càrrec 
de Brigitte Vasallo

DIVENDRES, 25

11 h Plaça de la Porxada
Dia Internacional contra la Violència 
Masclista Estands informatius

17.30 h Centre Cívic Palou
Passa’m la recepta: la cuina de 
l'Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany

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

18 h Plaça de la Porxada
Dia Internacional contra la Violència 
Masclista
Lectura del manifest, perfomance i 
encesa d’espelmes a càrrec de la Taula 
d’igualtat de gènere de Granollers

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Superlectors de 9 a 11 
anys.

19 h i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. “Mustang” de 
Deniz Gamze Ergüven(2015)
Org.: Cineclub de l’AC

19 h Centre Cultural
Cinefòrum Elles Dirigeixen: Mustang, 
(França 2015), de Deniz Gamza Ergüven. 
VO turca

21 h  Arsènic. Roca Umbert
Jam Teatre

21.30 h GRA. Equipament juvenil
DNIT: Concert amb Ariadna Rulló & The 
Electric Fog

18 h Carrer Torras i Bages cantonada 
amb Joan Prim
EnaMURa’t. Pintem el mural al carrer. 
Cicle No m’expliquis pel·lícules, actua!
Org.: Granollers en Transició

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. Venus i Mart en el cel de Gra-
nollers
Per a adults i infants de més de 9 anys. 
Podeu reservar trucant al: 93 870 96 51

20.15 h Teatre Auditori de Granollers
Presentació de l’espectacle: “El llac dels 
cignes” 

21 h GRA. Equipament juvenil
DNIT: monòleg “Animales y humanos 
salvajes”
Nit d’humor. Més info, www.grajove.cat

21 h Teatre Auditori de Granollers
Ballet clàssic. “El llac dels cignes” Cia. 
Ballet Nacional Rus

21 h Teatre de Ponent
Circ. “Maiurta” de la Cia Los Galindos

23 h Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Brams i Kòdul

23 h Casino de Granollers
Festa balls de saló

DIUMENGE, 20

10 h plaça de la Corona
Pedalada grafitera
Inscripcions a la mateixa plaça
Més info: www.granollerspedala.cat

12 h Centre Cultural
Visita comentada a l’exposició “Confluèn-
cies a partir del negre” a càrrec de Glòria 
Izquierdo i David Mateo

17 h Centre Cultural
Petit Cineclub: “The secret of kells” de 
Tomm Moore i Nora Twomey. 
Versió original en anglès subtitulada en 
català
Org.: Associació Cultural

17 h, 17.45 h i 18.30 h Teatre Auditori de 
Granollers
Teatre. “Little Night”
Dins el Festival El més petit de tots
Edat recomanada: de 18 mesos a 3 anys

18 h i 20 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre GPS. “Pluja”amb Clara Peya i 
Guillem Albà

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert de Santa Cecília: “Canigou. 
L’orgue de la Catalunya Nord” amb J.P. 
Baston, orgue (Catedral i Conservatori de 
Perpinyà), amb la col·l. d’Òmnium. 
Org.: Fundació Pro Música Sacra Granollers

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Choffers

19 h Teatre de Ponent
Circ. “Maiurta” de la Cia Los Galindos

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. “Le tout nou-
veau testament” de Jaco Van Dormael
Org.: Cineclub de l’AC

DILLUNS 21

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. “La fortuna de Sílvia”, de 
Josep Maria de Sagarra

DIMARTS 22

11 h Can Jonch
Ajuda’ns a identificar fotografies anti-
gues de Granollers
Més info i inscripció, tel.93 842 67 37 

17 h Can Jonch
Les tertúlies de l’Arxiu: “80 anys de l’inici 
de la Guerra Civil. Vivències a Granollers 
(1936-1939)”

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries: “Com 
afrontem la convivència al llarg de la 
vida” a càrrec de la Taula de la Igualtat de 
Gènere de Granollers
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de català fàcil: “Les cen-
dres del silenci” amb L. Botey i C. Ballús 
Col·l.: CNLVO

19 h. Restaurant Anònims
Xerrada: Avança la bici a Granollers? 
Valoració 2016 i perspectives de futur
Org.: Granollers Pedala

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. “Vides diverses” Fun-
dació Ecom
Org.: Associació Cultural

DIMECRES 23

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (0-15 mesos). “Massatges 
sonors”, amb Alquímia musical
Cal fer inscripció a partir de 15 dies abans 
de l’activitat

17.45 h GRA. Equipament juvenil
Lectura del manifest en llenguatge de 
signes amb motiu del Dia Internacional 
contra la Violència Masclista, a continua-
ció Obra de teatre del projecte TeDebat, 
“La Corda”, de Clàudia Cedó

19 h Biblioteca Can Pedrals
Xerrada: “Ictus” Marató de TV3 
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DIUMENGE 27
05.45 h Estació d’autobusos 
27a Matagalls – Granollers
Inscripcions del 2 al 24 de novembre. 
Més info: www.aeg.cat/matagalls.
Org.: AEG

10 h La Troca. Roca Umbert
Taller de danses de Sèrbia
Inscripcions: info@passaltpas.cat
Org.: Passaltpas

11 h Museu de Granollers
Itinerari: Granollers, ciutat bombardejada
Cal fer reserva al Museu. Tel. 93 842 68 41

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar de música clàssica. “La 
música secreta del Bernat”

18 h Casino de Granollers
Ball social amb David Magen

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. “La nit de Bernat 
Vivancos”Amb l’OCGR i el Cor Infantil 
Amics de la Unió.

19 h Teatre de Ponent
Teatre físic. “J’étais. Je suis. Je serai

DILLUNS 28
18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura: Literatura i arts. El corb, 
d’Edgar Allan Poe, amb Francesc Viñas

DIMARTS 29
18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries: “Els 
secrets geomètrics de Gaudí” amb Claudi 
Alsina, llicenciat en  Matemàtiques
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “Tragèdia. 
La lluita contra el destí” amb Mariano 
Fernández i Fèlix Rabal

DIMECRES 30
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Contes en anglès: Story Time. “Five mi-
nutes’ peace. Per a infants a partir 4 anys. 
Cal fer inscripció a partir de 15 dies abans 
de l’activitat Col·l.: Cambridge School

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (16-36 mesos). “Massat-
ges sonors”.Cal fer inscripció a partir de 
15 dies abans de l’activitat. 

19.30 h Museu de Granollers
Presentació de la Beca Maria Gaja
Conferència: “Ciutat, cultura i educació”
Dia Internacional de la Ciutat Educadora

20 h Museu de Granollers
Obertura exposició: Fotollibre. Aquí i ara

21 h Centre d’Arts en Moviment. Roca 
Umbert. Fàbrica de les Arts
Dansa Hand to Hand de Roser López 
Espinosa
Cal inscripció a: www rocaumbert.cat

22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Nueva Vulcano, Denegro 
Partizan i Obrigada. 10è aniversari El CUB 
Espai d’Assaig Musical i de RUMB

DISSABTE 26

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (16-36 mesos). Minimú-
sics, amb Albada Blay, pedagoga musical
Cal fer inscripció a partir de 15 dies abans 
de l’activitat

17 h La Troca. Roca Umbert
Taller de danses de Sèrbia
Org.: Passaltpas. 
Inscripcions: info@passaltpas.cat

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “Qua-
drats, rodons i acordions”, amb Glòria 
Gorchs. Per a infants a partir de 5 anys. 
Cal fer inscripció a partir de 15 dies abans 
de l’activitat.

17.30 h i 18.15 h Museu de Ciències Nat.
Planetari familiar. Preparant la Nit de 
Reis. 
Els tres Reis Mags ja es veuen en el cel! 
Podeu fer reserva, trucant: 93 870 96 51.

18 h Centre Cívic Can Bassa
Festa tradicional marroquina
Degustació de cuscús!
Org.: Associació Almaghfira

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. Venus i Mart en el cel de Gra-
nollers. Per a infants de més de 9 anys. 
Podeu fer reserva, trucant: 93 870 96 51. 

20 h Centre Cultural
Musical: “Bombardeig de pau 80 anys de 
la Guerra Civil”
Org.: Comissió Bombardeig de pau amb la 
col·laboració de Can Jonch

21 h Teatre de Ponent
Teatre físic. “J’étais. Je suis. Je serai.”

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

23 h Casino de Granollers
Festa de Salsa

EXPOSICIONS

AB GALERIA D’ART
“Llibres i més 
llibres” 
Joan Laborda
Del 13/10 al 9/12

BIBLIOTECA CAN 
PEDRALS
“Visions del 
Montseny” 
Fotografies d’Adolf 
Belio
De l’11 al 25/11

CENTRE CÍVIC 
NORD
Del 17/10 al 11/11
C.CÍVIC CAN 
BASSA
Del 14/11 al 2/12
 “(in) Visibles”. 
La transformació 
necessària d’una 
realitat que fa mal!
Amics del Xiprer

SALA CIUTAT
“Confluències a 
partir del negre”
Glòria Izquierdo i 
David Mateo
Del 20/10 al 8/1/17

ROCA UMBERT. 
ESPAI D’ARTS
“Un món paral·lel”
Comissariada per 
Joan Fontcuberta
Del 15/10 al 19/11

ROCA UMBERT. 
ESPAI D’ARTS 
NAU DE DENTS DE 
SERRA
La Casa de la Festa 
Major 
Mostra del festiari, 
de les colles i del 
grups folklòrics de 
la Festa Major de 
Blancs i Blaus
Del 28/11 al 3/12

GALERIA EL SOL, 
ANTIGA CASA 
MATAS
C. DEL SOL, 47
Exposició d’olis
Pepita Calvo. Del 
14/10 al 15/11 

Exposició 
d’aquarel·les i 
dibuixos de Pelegrí 
Monroig
Del 18/11 al 20/12

MUSEU DE 
CIÈNCIES 
NATURALS
“Cuida’t les dents”
Del 9/11 al 23/11
“Descobreix els 
ratpenats”
Exposició permanent
“Escarabats”
Fins al 31/12

MUSEU DE 
GRANOLLERS
NASEVO, Taller de 
les olors
Del 23/11 al 
22/1/2017
Fotollibre. Aquí i ara
Del 30/11 al 
29/1/2017
“Gols de tinta”
Futbol i vinyetes a 
Catalunya. Des de 
1895 fins avui
Fins al 20/11
“Constitucions de 
Catalunya 1481-
1706”. Cada nació 
escull la seva pròpia 
llei (Unaquaque 
gens)
Fins al 6/11
“Paisatges“
Col·lecció del Museu
Fins al 31/1/17
“Mirades i diàlegs.
Fons del Museu de 
Granollers
Exposició permanent

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS
“Postals antigues 
de Granollers”
Fotografies de l’Arxiu
Municipal Fins al 
25/11



Com es tria el contingut d’un informatiu? 
D.B. El contingut no es tria, l’actualitat informa-
tiva és la que és. Has de tenir criteri periodístic, 
el Consell de Redacció es reuneix, hi ha dies que 
l’encertes i altres que l’encertes menys. 
El que jo demano als informatius és intenció, has 
d’anar a buscar el que vols i com ho vols explicar. 
Els informatius han de ser creatius i intencionats.
F.C. El contingut es tria en ell mateix. La televi-
sió té esclavituds informatives perquè necessita 
imatge, i per explicar històries la tele és un mitja 
més amable. La ràdio està condicionada pel temps, 
formes i manera d’explicar-ho. Temes que es po-
drien explicar igual, quan hi poses imatge fa que 
llueixin més.

Què trobeu a faltar del periodisme de proximitat?
D.B. El periodisme de proximitat té un valor afegit 
perquè retrata la gestió del que passa a casa i 
requereix un plus de valentia periodística que no 
tothom té.
F.C. Del periodisme de proximitat hi ha una cosa 
molt bona que és la proximitat amb la font que 
al mateix temps és el gran problema que tens. És 
més fàcil canviar les coses des del periodisme de 
proximitat que no des del periodisme fet des de la 
perspectiva nacional. Si es publica a El 9Nou que 

 
Dos periodistes de Granollers, 

David Bassa i Francesc Cano, són, 

en aquests moments, els principals 

responsables del contingut informatiu 

de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA). 

David Bassa (Granollers, 1971) és el 

cap d’informatius de TV3 i Francesc 

Cano (Granollers, 1979) és el director 

d’informatius de Catalunya Ràdio. 

hi ha contenidors que molesten, en poc temps 
aquests contanidors desapareixen.
Nosaltres expliquem, tenim pes i influència, la 
gent es preocupa pel que fem, però la capacitat 
directa de pressió això ho té el periodisme de 
proximitat.

Des de les vostres redaccions, com us nodriu del 
periodisme de proximitat?
D.B. Tenim delegacions territorials a Girona, Tarra-
gona, Lleida... La força de la ràdio i de la televisió 
pública és la seva implantació territorial. Allò que 
diferencia els mitjans audiovisuals autonònimcs 
són les corresponsalies internacionals i les dele-
gacions territorials. Parles del territori, des del 
territori i això et dóna la força.

Els últims anys han desaparegut molts mitjans 
de comunicació locals i comarcals. Quin paper 
juguen els mitjans locals en el territori?
D.B Si han desaparegut és que hi havia una bom-
bolla. No té cap sentit que cada municipi tingui 
una tele i una ràdio. Hem de veure què i com 
consumeix la gent. S’ha demostrat que el públic 
no demana que cada municipi tingui una tele, una 
ràdio, un diari... En aquest sentit VOTV fent una 
informació més transversal s’ajusta més al que 
demanava la gent.

David Bassa i Francesc Cano
ENTREVISTA A
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“Els 
informatius han 
de ser creatius i 

intencionats” 
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“El periodisme de proximitat té un valor afegit perquè retrata 
la gestió del que passa a casa i requereix d’un plus de valentia 

periodística, que no tothom té”

F.C. Crec que una comarca sense una publicació 
periòdica de proximitat és una comarca demo-
cràticament malalta. En el cas d’El 9Nou ha exercit 
de cohesionador d’un imaginari de comarca. El 
mateix que han fet VOTV o Vallès Visió que ens re-
corden que els mitjans existeixen per a un motiu i 
és un altre dels valors que ens ha aportat.

I en el cas de les ràdios municipals? Quin és el 
seu futur?
F.C. Les ràdios locals són les grans escoles de 
ràdio d’aquest país. Històricament han estat molt 
importants i han fet un gran servei durant anys, 
però jo avui no m’atreviria a dir que mantenen el 
mateix sentit que tenien 20 anys enrere.
D.B. Jo crec que hi ha un tema global: ni les tele-
visions, ni les ràdios, ni els diaris locals, comarcals 
i nacionals tenen el mateix sentit avui que fa 10 o 
20 anys enrera. La globalització, la xarxa Inter-
net, ha canviat el consum informatiu i el consum 
d’entreteniment.
La televisió abans era la caixa tonta que veies 
assegut al sofà, ara, els nostres fills miren la tele 
a través de la tauleta o el mòbil. Els consums han 
canviat i els mitjans s’han d’adaptar a aquests 
canvis de consum.
F.C. Per a nosaltres, la ràdio, la digitalització ens 
dóna noves oportunitats d’arribar a la gent. Qui 
consumeix ràdio ho continuarà consumint igual. 
El model de consum de televisió sí que canvia, 
perquè fas un consum a la carta. En ràdio això s’hi 
afegirà però no substituirà el model de consum. 
Amb el tema de la ràdio local tens dues opcions, 
com que la ràdio l’has de fer 24 hores i en directe 
perquè el model de consum de ràdio és aquest, 
o gastes molts diners, o la fas malament. I amb 
la conjuntura dels últims anys la decisió que han 
pres molts ajuntaments, els que no han tancat les 
ràdios municipals, és fer-la malament, no inten-
cionadament, sinó fer una ràdio tan amateur que, 
des del punt de vist d’interès general, és relatiu.

El futur passaria per espais multiplataforma... 
Com “El Club de la Mitjanit”, que comparteixen 
Esport3 i Catalunya Ràdio? 
D.B. És una aposta. Estem experimentant amb 
aquest canvi de paradigma del consum. Busquem 
fórmules amb formats semblants, si fem una 

tertúlia esportiva a Catalunya Ràdio i una a TV3, 
ho fem en els dos mitjans. Estem en un moment 
d’aprenenatge.
F.C. Intentem fer sinergies entre dos mitjans d’una  
mateixa empresa. Tenim l’obligació de provar-ho i 
impulsar un projecte així.

Què en penseu del paper de les xarxes socials en 
els mitjans de comunicació?
F.C. A la ràdio les xarxes socials ens permet in-
teractuar d’una forma diferent amb la gent. Crec 
que ens dóna més possibilitat de fer entendre a la 
gent que els escoltem a les xarxes, però la reper-
cussió a antena de les xarxes penso que és més 
present a la televisió. Pels nous models de consum 
que estem incorporant les xarxes ens van bé per 
explotar el contigut que generem. Nosaltres mi-
rem les audiències i també l’anàlisi de xarxes.
D.B. Les xarxes ens obliguen als mitjans de comu-
nicació a fer un pas endavant en fer els continguts 
i alhora la xarxa és una competència, Twitter tam-
bé informa i ens en beneficiem. Per això el nostre 
repte és aportar un valor afegit, explicar el perquè 
està passant el que està passant.
F.C. Les xarxes ens obliguen a ser millors i més 
ràpids. 

Com veieu la ciutat de Granollers des de la dis-
tància...
D.B. Molt canviada. És una sensació curiosa, ara no 
hi visc, hi vinc a passejar i la zona de vianants és 
més gran, és molt viva. Granollers sempre ha sigut 
una gran botiga, on a les 9 h del vespre s’apaga 
tot. En 15 anys ha canviat moltíssim i veus cons-
tantment canvis en les botigues.
F.C. Jo ara no hi visc. Hi tinc la família.

Quin és el tret distintiu de la ciutat...
D.B. i F.C. La Festa Major, clarament. Cada any hi 
venim

I d’aquí uns anys, com us imagineu Granollers...
D.B. Granollers exerceix de capital de comarca, 
s’ha enfortit molt i ha guanyat molt en oferta.
F.C. A mi m’agrada el concepte “Granollers ciutat 
educadora” i tot l’impuls que el propi ajuntament 
es reivindiqui d’aquesta manera... des del punt de 
vist familiar Granollers és ideal.
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Els grups municipals opinen

Ciutat pel clima?

El govern de Granollers ha convertit la 
ciutat en un aparador d’esdeveniments 
supramunicipals, amb l’objectiu de projec-
tar el nom de l’alcalde i d’alguns regidors 
als mitjans. Coneixent el PSC-PSOE, no és 
d’estranyar que hagi estat designada Gra-
nollers seu de la trobada de «Ciutats pel 
Clima», xarxa integrada dins la Federación 
Española de Municipios y Provincias, da-
rrer bastió del PSOE. 
Granollers «ciutat pel clima» amb 
índexs de contaminació més enllà del 
doble dels màxims recomanats per 
l’Organització Mundial de la Salut; amb 
governants que aposten per ampliar el Cir-
cuit, construir un parc temàtic del motor 
i un kàrting gegant a les terres agrícoles 
de Palou; que demanen més carreteres, 
mentre diuen no poder fer res contra la 
contaminació perquè és responsabilitat 
de les administracions que gestionen les 
infraestructures que ens envolten; que 
col·laboren estretament amb empreses 
del motor, unes de les principals causants 
del canvi climàtic. «Ciutat pel clima», 
que recupera només el 30% dels residus 
mentre el 90% dels que produeix són 
reciclables.
Reclamem al govern que vagi més enllà 
de declaracions i que apliqui immediata-
ment polítiques en favor de la vida de les 
persones i dels ecosistemes. Perquè volem 
que Granollers esdevingui ciutat pel clima 
reclamem una reducció dràstica dels 
residus, augmentant-ne el reciclatge a tra-
vés de la recollida selectiva porta a porta i 
d’una taxa que premiï aquelles que reduïm 
o recuperem els residus que produïm. 
Reclamem una aposta per l’economia 
verda, ètica i solidària en les contracta-
cions i polítiques de compres del muni-
cipi. Reclamem l’aturada de l’ampliació 
del Circuit i de les activitats de lleure i 
d’espectacle contaminants. Reclamem 
que es doni la màxima protecció al sòl 
agrari, als espais naturals i als boscos de 
Granollers. Perquè volem ser una ciutat 
pel clima reclamem un pla per reduir el 
trànsit a la ciutat i que es creï una taula 
pel transport públic, la mobilitat soste-
nible i la bicicleta. 

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

El 4 de diciembre de 2017 es la fecha estable-
cida por la legislación española a partir de la 
cual son exigibles los requisitos de accesibilidad 
en todos los entornos construidos existentes 
susceptibles de ajustes razonables. 

TENGAMOS ENTORNOS URBANOS ACCESI-
BLES 

La consecución de la accesibilidad universal 
en los entornos construidos y urbanizados de 
Granollers es una tarea pendiente de este ayunta-
miento, puesto que hay muchas aceras, pasos de 
peatones y edificios municipales pendientes de 
ser accesibles.

TENGAMOS PARQUES INFANTILES ADAP-
TADOS

Granollers necesita parques infantiles de 
integración, inclusivos, adaptados, accesibles, 
que permita que niños con y sin discapacidad, 
puedan jugar juntos. 

Estimado equipo de gobierno, muchos de 
ustedes tienen niños pequeños, estoy seguro que 
han pasado horas en los parques infantiles de 
Granollers jugando, disfrutando y riendo con sus 
pequeños.

Pues ahora se los pido un favor, que cierren  los 
ojos un momento,.......... imaginen ustedes que 
son un padre y madre de Granollers que tiene 
un hijo con una discapacidad física o intelec-
tual y que quieren jugar, disfrutar y reír con su 
pequeño.

¿NO PUEDEN VERDAD? ¿POR QUÉ? PORQUE 
NO HAY NINGÚN LUGAR ADAPTADO DONDE 
HACERLO EN GRANOLLERS.

Les pido que se cuestionen que cada vez que nos 
digan que “lo estamos estudiando“ que sepan 
que hay niños que cada día, mes y  año se están 
haciendo mayores y dejan de ser niños. Hace un 
año que todos ellos podrían estar disfrutando de 
estos parques infantiles.
Hagamos realidad una necesidad que tienen 
nuestros niños y familias.

TENGAMOS TRABAJADORES FORMADOS EN 
LENGUAJE DE SIGNOS

Formemos a trabajadores públicos en lenguaje 
de signos, para atender a cualquier ciudadano 
con discapacidad auditiva.

LES PEDIMOS QUE INVIERTAN ESTE 2017 
EN ACCESIBILIDAD 

#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

Fum, només això

“62 diputados más otros 10, serían 
mayoría absoluta”. “Nosotros tenemos 
mayor número de votos”. “Ellos no 
cuentan”. “Sí que cuentan”. “Pero noso-
tros tenemos más diputados por lo que 
hemos ganado”. “1.619.658 votos son 
un 39,55%”. “Nosotros hemos triplica-
do en número de escaños”. “Si sumas 
1.619.658 a 336.093 votos, ya no es lo 
mismo”. “No es justo que cuentes esos 
votos…”

Si aún le estás dando vueltas a estas 
cifras, es que no lo has entendido. 

¿¿…..??

La realitat és que no ha guanyat ningú. 
Hem perdut tots.

Les xifres a les quals els hauríem d’estar 
donant voltes són unes altres… 
Et proposem algunes: índex d’atur, reta-
llades en sanitat, cost del 9N, retallades 
en educació, inversió en ambaixades i 
política exterior, comissions il·lícites, 
diners guardats en comptes suïssos.

.....  

Això és el que és realment important, la 
resta és només una cortina de fum.

Grup Municipal Ciutadans Granollers
ciutadans@ajuntament.granollers.cat

Mejoremos 
en accesibilidad 
en 2017

Crida-CUPPP C’s
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La ciutat és un projecte col·lectiu i la suma 
de molts esforços. És també l’espai de la 
convivència, de la construcció de la civilitat, 
també de la cohesió.
És l’espai dels drets i també és l’espai dels 
deures. El lloc del respecte, que ens permet 
construir comunitat. Hem treballat aquest 
tema amb constància informant, educant 
(un dels eixos del model de ciutat educado-
ra) i també sancionant.
Amb una figura que va adquirint un paper 
important, l’agent cívic que conjunta-
ment amb els tècnics municipals han estat 
reunint-se amb les comunitats de veïns, 
primer en el marc del Pla de Barris i dissor-
tadament quan el govern de la Generalitat el 
va eliminar, en solitari des de l’Ajuntament, 
amb actuacions de transformació urbana, 
però sobretot desplegant un programa de 
bon veïnatge que busca la dinamització de 
les relacions entre persones i comunitat, 
d’estímul de bones pràctiques i de foment 
del bon veïnatge. 
Es tracta de contribuir, també, a fer de les 
escales, espais de convivència, de recordar 
els drets i deures de les comunitats de veïns 
i d’Identificar conflictes i acompanyar en la 
seva resolució.
Què pretenem fer? Crear l’Oficina de 
Suport a les Comunitats de Veïns per estar 
al costat de les comunitats i dels presidents 
d’escala per identificar, junts, el problema i 
compartir solucions. Potenciar la mediació.
Elaborar un pla de suport a la convivència i 
el civisme en les comunitats veïnals, treba-
llant per la gestió i millora de la convivència 
veïnal i les bones relacions de veïnatge.
Eradicar actituds incíviques buscant l’aliança 
amb la gent que vol una ciutat endreçada, 
neta i tranquil·la.
Fomentar l’arrelament al municipi de les 
persones nouvingudes, mitjançant el teixit 
associatiu, la participació en esdeveniments 
socials i l’entramat ciutadà.
Consolidar una oferta estable d’activitats de 
formació i sensibilització envers la igualtat 
de gènere.
Promoure la protecció dels animals de 
companyia, fomentar la tinença responsa-
ble i l’adopció i fer actuacions de control 
d’animals al carrer.
Reforçar els centres cívics com a espais de 
referència als barris de la ciutat.
En definitiva el civisme com un valor de 
la ciutat que cal fomentar, però, cada dia 
més, s’ha de gestionar.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El mes d’octubre s’han aprovat les 
ordenances fiscals del 2017, que són el 
conjunt d’impostos municipals, taxes i 
preus públics. Fa temps que diem que els 
granollerins i granollerins paguen molt, 
i sovint tenen serveis, com la neteja, que 
no van en consonància amb allò que 
contribueixen. Les nostres propostes a 
les ordenances persegueixen 3 objectius: 
perseguir una major justícia pel que fa 
al pagament d’impostos i taxes, estimu-
lar l’activitat econòmica i la creació de 
llocs de treball i fomentar el civisme.
Hem demanat equiparar les famílies 
monoparentals amb les nombroses 
en el moment del pagament de l’IBI, 
agrupat en trams segons el valor cadas-
tral. També una bonificació del 50% de 
la grua en la retirada d’un cotxe per 
a aquelles persones aturades que no 
siguin reincidents, i la gratuïtat de la 
zona blava fins a les 9 del matí i durant 
l’agost. I per ser més justos, l’exempció 
de la taxa de residus comercials per 
a aquelles empreses amb domicili al 
mateix habitatge on ja es paga taxa 
d’escombraries domiciliàries.
També es vol estimular l’activitat econò-
mica i la creació de nous llocs de treball 
de qualitat. Una bonificació del 50% en 
l’impost d’obres per reforma en iniciar 
un negoci. Un increment de les bonifi-
cacions en l’IAE sempre que les empre-
ses incrementin la seva plantilla amb 
contractacions indefinides, amb un plus 
si el contractat és aturat de llarga dura-
da. I per potenciar el comerç, la gratuïtat 
de la zona blava durant els dissabtes, amb 
l’obligatorietat de l’ús d’un disc horari.
Finalment, per afavorir el civisme. Bus-
car mesures de compensació pel bon 
ús de la recollida de voluminosos i una 
rebaixa del 50% en la revisió mèdica 
al Centre de Medicina de l’Esport per a 
tots aquells corredors que participin al 
programa “Comença a fer la Mitja”.
Quan es tracta de pagar, justícia i benefici 
de ciutat!

Àlex Sastre i Prieto
asastre@ajuntament.granollers.cat
680 644 330

Són moltes les persones que, per una raó o 
altra, coneixen els abusos i males pràctiques 
de la banca al nostre país, i sabem de perso-
nes que s’han vist afectades, ja sigui per les 
preferents, per clàusules terra o per un desno-
nament. Una forma de fer menyspreable que 
ha posat i posa en situació de vulnerabilitat a 
centenars de milers de persones.
Però hi ha una estafa que s’ha silenciat durant 
molts anys i que afecta 300.000 famílies cata-
lanes. Parlem de l’IRPH, un índex de referència 
de préstecs hipotecaris que havia de ser molt 
estable, però que va acabar sent un índex gens 
transparent i negociat per les mateixes entitats 
financeres directament, les quals sempre 
l’han situat per sobre de l’euríbor. D’aquesta 
manera, les quotes hipotecàries calculades amb 
l’IRPH oscil·len entre els 300 i els 400 € men-
suals més que les referenciades amb l’euríbor. 
Aquesta situació ha portat a gran part de les 
famílies afectades a patir una de les pitjors 
conseqüències que ha portat la crisi, la de 
viure un desnonament quan, d’haver tingut un 
interès de mercat més regulat, haurien pogut 
mantenir la seva llar.
En definitiva, l’IRPH és un índex absolutament 
manipulable que ha esdevingut un autèntic 
frau. I precisament per aquest motiu al 2009 
la Unió Europea va ordenar al govern espanyol 
suprimir-lo. Però, en comptes d’això, l’Estat 
espanyol ha acabat eternitzant una situació que 
suposa un autèntic deteriorament de moltes 
economies familiars. 
Les administracions locals tenim molt a dir i a 
fer envers aquesta situació, com ara impulsar 
un document de compromís ètic que reguli 
les relacions entre l’Ajuntament i les entitats 
financeres. Som conscients que una ciutat com 
Granollers, amb un endeutament que supera el 
35 milions d’euros, hores d’ara no pot limitar 
la contractació de crèdits amb la banca ètica, 
però el nostre Ajuntament sí que pot establir 
relacions de forma preferent amb aquelles 
entitats que subscriguin aquest compromís.
D’altra banda, cal donar una major visibilitat 
al problema per tal que la societat en prengui 
consciència i els afectats i afectades han de 
conèixer de quins mecanismes disposen per 
revisar aquesta clàusula. Per aquest motiu, és 
absolutament imprescindible fer una major 
difusió de la tasca del Servei d’Intermediació 
en Deutes de l’Habitatge (SIDH), que compta 
amb un servei per ajudar, assessorar i super-
visar les persones afectades pels abusos del 
sistema bancari en la contractació de les seves 
hipoteques, com ara l’IRPH.

Pep Mur i Planas
Portaveu d’ERC- Acció Granollers
www.pepmur.cat

Civisme i convivènciaQuan es tracta de pagarIRPH, una estafa silenciada
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05.11.16 green valley  maranta
19.11.16 brams  kòdul
25.11.16 nueva vulcano 

 denegro partizan  obrigada
17.12.16 nit de llops

21.01.17 ‘77  the grassland sinners
28.01.17 mazoni  el petit de cal eril

www.granollers.cat/escenagran
www.rocaumbert.cat/naub1
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