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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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després de 39 anys de 
docència a l’Escola Pia

> Forma part del Consell 
Assessor de Can Jonch i ha 
guanyat la beca Maria Gaja 
en dues edicions
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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
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POLICIA LOCAL 93 842 66 92 

POLICIA NACIONAL estrangeria 93 861 48 50
 DNI o passaport 93 861 48 50
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(AVARIES)

FECSA-ENDESA (AVARIES) 800 760 706

GAS NATURAL (AVARIES) 900 750 750
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www.granollers.cat/apps

App per a 
mòbil:

> A la web municipal 
també trobareu tots 
els butlletins editats 
per poder-los 
consultar en PDF Serra de Llevant. Fotografia: Pere Cornellas.

ESPAIS AMB HISTÒRIA

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

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

www.granollers.cat

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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Agnès Boixader
llicenciada en filosofia i lletres 

i professora de secundària
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MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de març
De 9 a 13 h. Plaça de la Corona

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 4, 11, 18 i 25 de març
De 9 a 14 h. Plaça de Can Trullàs 

FIRA ESTOCS DE GRAN CENTRE
Dissabte 4 de març
De 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h. Illa de vianants

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 4 de març. Tot el dia. C. d’Anselm Clavé, 40

FIRA AGROALIMENTÀRIA. COL·LECTIU 
ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 4 i 18 de març. Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA DEL DISC
Divendres 10 i dissabte 11 de març
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

FIRA D’ARTESANS
Divendres 10 i 24 de març. Tot el dia. Plaça de la Corona

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 11 de març, pl. Maluquer i Salvador
Dissabte 18 i 25 de març, pl. Perpinyà
De 9 a 14 h

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 12 de març
De 9 a 14 h. Carrer de Rafael de Casanova

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 18 de març. D’11 a 21 h. Plaça de la Porxada

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 18 de març
De 9 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

FIRA DE BRUIXES I BRUIXOTS
Dissabte 25 de març. Tot el dia. Carrers del Rec al Roc

FIRA ABAC-GRA 
Brocanters, antiquaris i col·leccionistes 
Dissabte 25 de març. De 9 a 14 h. Parc Firal

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 25 de març
Tot el dia. Pl. de Maluquer i Salvador

OPEN NIGHT. GRAN CENTRE
Divendres 31 de març
De 20 a 0 h. Illa de vianants

Fa 85 anys que Manuel Fontdevila 
(Granollers, 1887 – Buenos Aires, 
1957), va ser nomenat Fill Pre-
dilecte de Granollers. Fontdevila 
va ser periodista i dramaturg. El 
1914 és enviat com a reporter a 
cobrir la Primera Guerra Mundial. 
Pocs anys després va aconseguir 
dos dels seus primers èxits tea-
trals: L’auca de la cupletista (1919) 
i Les dones del music-hall (1920). 
Més tard estrena La dona verge, 
que va superar les cent representacions. Va ser 
nomenat director de El Heraldo de Madrid. L’abril 
del 1937 marxa a l’exili a Buenos Aires.
L’escriptor Josep Pla el va definir com a “perio-
dista brillant, polemista ferotge, cònsol de Gra-
nollers a Madrid, escèptic congènit, “salvador 
de diaris”, noctàmbul empedreït, escriptor de 
prosa àgil, lacerant i rònica, cul de cafè i badoc 
de la vida, liberal, catalanista, amic d’Eugeni 
Xammar i Lluís Companys...”

85

PORTADA DEL LLIBRE DE QUIM 
TORRA QUE NARRA LA VIDA DE 

MANUEL FONTDEVILA (EN LA 
IMATGE, EL QUE PORTA ULLERES)

Amador Garrell i Soto (1916-2000) va néixer i va viure sempre 
a Granollers ‘la ciutat dels meus amors’. Artista polifacètic, va 
excel·lir en múltiples disciplines: músic, pintor, dibuixant, dis-
senyador gràfic… En totes elles hi va saber donar la seva empre-
mta personal. Amb motiu del centenari del seu naixement es vol 
acabar de recuperar per a la ciutat la seva figura i el seu llegat, 
amb un seguit d’actes destinats a abordar totes les disciplines 
artístiques que ell va conrear, amb la complicitat d’institucions 
públiques i privades. 
Fins al 30 d’abril es pot visitar al Museu l’exposició Amador Garrell 
i Soto. El món a través de Granollers. Un recorregut per tota la 
seva trajectòria artística que mostra la diversitat de tècniques i de 
temes de la seva obra. Plantejada en quatre eixos temàtics, ens 
mostra els interessos que conformaren el món de Garrell, el dels 
seus consemblants i els de tota la ciutat, que tant el van inspirar. 
Tots són imprescindibles per recuperar una part important de la 
història de Granollers.
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REPORTATGE

La gestió de l’arbrat de ciutat

De mica en mica els arbres ornamentals 
van poblant les voreres dels carrers. 
A banda de l’estètica, les espècies 
que es planten ara estan pensades 
per resistir les condicions de la ciutat, 
per tenir una esporga més controlada 
i un manteniment menor. Des de fa 
uns anys Granollers va establir quins 
arbres s’havien de protegir pel seu valor 
natural però també com han de ser tots 
els arbres que es planten de nou o es 
substitueixen. Tots ells, uns 19.000 a 
tota la ciutat, ens ajuden a respirar un 
aire més net, una tasca inestimable.

Tot sovint passejant pels nostres carrers obser-
vem com els arbres, a mesura que van creixent, 
rebenten les voreres amb la força de les arrels. 
Ho fan a la recerca d’aigua i aire, encotillats 
en escocells estrets i, de vegades, arriben a 
perforar les canonades dels subministres que 
passen per sota terra. Avui sabem que les espè-
cies que es va triar per posar a les ciutats fa 30 
anys o 40 anys no eren les més adequades. Amb 
l’arribada de la democràcia es busca un urba-
nisme més amable i aquest fet fa que es plantin 
molts arbres amb poc criteri. 
Les espècies triades eren les que hi havia en 
el mercat més proper, de creixement ràpid i de 
gran desenvolupament, indicats per fer fusta o 
paper: oms, com a l’avinguda de Sant Esteve; 
plàtans, com a la plaça de la Corona; pollan-
cres, com els que hi havia al carrer de Girona, 
pins, com al carrer de Lluís Companys...
Durant anys arquitectes i constructors eren els 
qui escollien els arbres, sovint els més econò-
mics. Aquesta és una herència que s’ha de ges-
tionar i que ja es corregeix en les noves urbanit-
zacions gràcies al fet que els ajuntaments han 
incorporat persones enteses en arbrat. 

Accions en arbres de creixement ràpid

Als arbres que avui creen problemes com els 
esmentats, se’ls han de fer podes severes per 

controlar el creixement, perquè estaven plan-
tats en llocs on no hi cabien. Aquestes podes 
tan dràstiques provoquen unes ferides que no 
cicatritzen, fet que comporta que s’hi instal·lin 
els fongs que minen les estructures internes 
i fan que els arbres deixen de ser resistents. 
Quan les branques van quedant buides per dins 
per acció dels fongs hi ha risc que caiguin i facin 
mal a persones i/o aixafin vehicles. Per això 
gradualment es contenen aquests arbres amb 
podes dràstiques o es substitueixen.

Ordenança de l’arbrat

Què es té en compte avui a l’hora de triar una 
espècie que visqui bé a la ciutat? Granollers 
disposa d’una ordenança de l’arbrat que regula 
la bona elecció, conservació, supervivència i 
seguretat de l’arbrat, especialment el viari. De-
termina les mides dels arbres, dels escocells, 
el tipus d’arbre que s’ha de plantar en funció de 
l’amplada de la vorera... 
També defineix quins arbres no estan permesos 
en àrees infantils o quins no ho estan en les 
voreres i zones pavimentades de la via pública 
perquè es trenquen fàcilment o per les caracte-
rístiques de les seves arrels.

Els arbres que es planten ara

Avui es planten arbres ornamentals, que facin 

Els arbres 
absorbeixen 

l’excés de CO2 de 
l’atmosfera i ens 
ajuden a respiar 
un aire més net

Inaugurat el 1974, el parc 
Torras Villà és el més antic de 
la ciutat. Un veritable pulmó 
verd amb més de tres-cents
arbres i més de dos mil 
arbustos. Els seus espais 
tranquils conviden a passejar-
hi i conèixer les més de
100 espècies diferents 
d’arbres que conté
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Granollers té més de 19.000 arbres 
a carrers, places i parcs

goig i aportin qualitat ambiental; que siguin 
longeus; que no tinguin arrels agressives que 
malmetin el subsòl; que no s’hagin d’esporgar 
o, com a màxim, alguna esporga en el període 
de formació de l’arbre; fàcils de conservar, que 
no requereixin de tractaments fitosanitaris; re-
sistents a l’ambient urbà i un fet també impor-
tant: que no provoquin al·lèrgies com sí que ho 
fan el pi, el plàtan o el pollancre. 
En aquest grup d’arbres que estan embellint la 
ciutat avui hi ha les pereres de flors, les freixes, 
els carpins (al carrer de l’Enginyer), les prune-
res (en el tram que es va renovar del carrer de 
Girona), les magnòlies, la sabonera de Japó, els 
gingkos (a la carretera del Masnou), els lledo-
ners (a Can Mònic), les fotínies...
Actualment es substitueixen a Granollers uns 
300 arbres l’any dels més de 9.000 que hi ha 
als carrers. Anteriorment es tallaven els arbres 
i durant un any quedava buit l’escocell. Ara el 
mateix any en què es tala un arbre es reposa.

Tractaments fitosanitaris, els mínims

Fa uns anys, els arbres de la ciutat es tractaven 
amb productes fitosanitaris de manera siste-
màtica a fi d’eliminar plagues com el pugó o el 
tigre del plàtan, o malalties com l’oïdi. Actual-
ment, amb una major consciència mediambien-
tal, l’objectiu és reduir al mínim els tractaments 
fitosanitaris, de manera que Granollers gasta 
menys de 10.000 euros l’any en aquest concepte 
per a tot l’arbrat de la ciutat, un 50 % menys 
respecte anys enrere. Quan es fa el tracta-
ment és fa per evitar que la malaltia perjudiqui 
l’arbre. 
Un altre sistema que es potencia és combatre 
plagues afavorint l’existència d’insectes que les 
eliminen.

Poda en verd

L’hivern s’ha associat tradicionalment a l’estació 
en què s’esporguen els arbres. Però cada ve-
gada més s’estan invertint aquests termes. Ara 
es poden a l’hivern els arbres que no hi caben, 
els que poden causar risc i els que fan fruit, un 
miler, mentre que a la primavera i a l’estiu es 
fa una poda en verd, molt lleugera, per dirigir 
algunes branques i, sobretot, per treure alguna 
branca que pugui impedir la visió en semàfors o 
que tapi llums. Així cada campanya s’esporguen 
a Granollers uns 2.400 arbres. 

Aquest 2017 es 
gastaran 80.000 

euros, la gran 
majoria per 

substituir arbres 

Criteris de reg

No tots els arbres es reguen per un igual. No-
més els joves, els acabats de plantar, es reguen 
perquè s’estableixin bé. Per això en obres noves 
es fa una xarxa de reg gota a gota. A partir del 
tercer any, jels arbres solen trobar la manera 
d’obtenir aigua, a través de la condensació que 
es produeix sota el paviment. 
Quan es planteja una plantació, a part del valor 
estètic, es valora que les espècies siguin gai-
rebé autosuficients; és a dir, que optimitzin al 
màxim tots els recursos disponibles, en espe-
cial l’aigua.

Arbrat i canvi climàtic

La única manera de mitigar el canvi climàtic és 
tenir arbres amb capçades grans. Uns arbres 
implantats a la ciutat que no necessitin de gaire 
manteniment a partir del tercer any i amb 
capçades de 30 m2 de superfície fan una feina 
que, asseguren els experts, no té preu. 
Els arbres són valuosos per les ombres que ens 
ofereixen i perquè eliminen els contaminants 
atmosfèrics que provoquen la indústria i el 
trànsit rodat, com l’ozó, el diòxid de nitrogen o 
les partícules en suspensió. A més, converteixen 
el CO2 en oxigen i milloren la qualitat de l’aire.
Cal, doncs, que tothom entengui aquesta 
valuosa funció dels arbres.
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El carrer de Marià Sans serà de 
plataforma única i incorporarà arbres

En marxa les obres d’ampliació del Centre Audiovisual de Roca Umbert

L’ampliació del Centre Audiovisual de Roca Umbert, 
que ha començat fa poques setmanes, anirà destinada 
a acollir empreses i autònoms de l’àmbit audiovisual, 
digital, creatiu i tecnològic. Així podran compartir espai 
empreses de producció i enginyeria audiovisual, empre-
ses de base tecnològica, professionals de l’àmbit de les 
xarxes i del món d’Internet.
L’ampliació que s’està fent i que abasta una superfície 
de 850 m2 millorarà les capacitats modulars i els serveis 
a les empreses i oferirà més espais comuns i de relació 
entre els residents. Alhora també incorporarà solucions 
tècniques de control d’accés i de sistemes de seguretat 
del recinte.
En una de les naus que s’està rehabilitant hi haurà cinc 

sales amb capacitat per acollir sis llocs de treball i una 
per a dotze llocs de treball, el magatzem, una sala de 
locució i un office. L’altra nau serà un espai diàfan i en un 
extrem s’hi construirà quatre sales de reunions i els ser-
veis, també hi haurà una sala oberta amb capacitat per 
a uns 40 llocs de treball. L’espai de treball amb màxima 
ocupació es preveu per a 82 llocs de treball.
La intervenció intenta posar en valor la singularitat ar-
quitectònica de l’espai industrial de Roca Umbert i trans-
formar-lo per adaptar-lo a les noves necessitats d’avui 
dia, amb les infraestructures necessàries per desenvolu-
par la nova activitat sense perdre aquesta essència.
La posada en marxa de l’ampliació del Centre Audiovisual 
es preveu per l’inici de l’any que ve.

ris amb mobilitat reduïda que s’oferiran en un 
entorn proper al carrer. 
El pas de vehicles es restringirà únicament a 
veïns i usuaris del carrer per tal de disposar 
del màxim espai possible per al vianant. També 
es senyalitzaran itineraris per a usuaris amb 
deficiència visual mitjançant l’aplicació de pavi-
ments tàctils i diferents colors i es renovaran i 
soterraran els serveis existents. 
Segons preveu el Programa d’Actuació Muni-
cipal, les llambordes que ara formen el terra 
del carrer es reutilitzaran com a subbase per a 
d’altres carrers que s’han d’urbanitzar, alhora 
que es renovarà la xarxa d’aigua.

Aquesta 
actuació tindrà 

un aspecte 
similar a la que 

ja tenen els 
carrer Tarafa, 

Museu, Anníbal 
i Catalunya

El carrer de Marià Sans serà de plataforma 
única, segons el projecte executiu que ha 
aprovat l’Ajuntament. D’aquesta manera aug-
mentarà l’espai útil disponible per als vianants 
d’aquest cèntric carrer situat entre el c. d’Agustí 
Vinyamata i el c. de l’Enginyer. A més, amb 
aquesta intervenció, millorarà la connectivitat i 
l’accessibilitat viària del carrer, amb la supres-
sió de barreres arquitectòniques i facilitant el 
creuament del carrer al vianant; es renovarà el 
disseny per respondre a les necessitats actuals 
del carrer; es pacificarà el trànsit rodat de la 
zona i s’afavorirà el benestar i la vida social.
L’adequació del carrer preveu també la plan-
tació d’una vintena d’arbres per millorar la 
qualitat ambiental i la incorporació de mobiliari 
urbà. S’hi eliminarà l’espai destinat a càrrega i 
descàrrega i l’aparcament reservat per a usua-

Projecte executiu d’adequació 
del carrer Marià Sans
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L’Ajuntament engega un programa educatiu de tarda 
per als estudiants que fan jornada compactada

L’Oficina Jove del Vallès Oriental organitza fins al juliol el cicle de 
xerrades “Informa-te’n i fes camí”, amb continguts de l’àmbit associa-
tiu, acadèmic, lleure, mobilitat, solidaritat i cooperació internacional. 
Aquest mes de març s’han programat dues sessions: la primera, el 
dimecres 15, abordarà les beques i els ajuts universitaris, tipus que es 
convoquen, els terminis i com s’han de sol·licitar. Anirà a càrrec de 
tècnics de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca de la 
Generalitat (AGAUR); la segona, el dia 29, parlarà del nou decret del 
lleure. Formadors d’Educa, escola de professions educatives, socials i 
culturals, explicaran les novetats del decret, en una xerrada per a les 
entitats de lleure, esportives i que treballen amb infants i joves. “Vull 
treballar de monitor, com ho he de fer?”, és el títol de la xerrada que 
es farà el dia 19 d’abril. Adreçada a joves a partir de 18 anys, es 
parlarà dels requisits, habilitats i competències que demana el mercat 
laboral. Seguint en l’àmbit laboral, la sessió de maig donarà pistes als 
joves que vulguin treballar a l’estiu, sobre recerca de feina i els 
sectors amb més demanda. A “Viatjar low cost”, el 24 de maig, la 
viatgera Celia López compartirà fórmules i recursos per viatjar de 
manera econòmica. El 14 de juny, la també viatgera Núria González 
explicarà la seva experiència per Sud- amèrica i Mèxic amb motxilla.I 
el 12 de juliol, la darrera xerrada farà una aproximació a les entitats de 
lleure, sobretot, a la tasca que desenvolupen els monitors i monitores. 
Totes les xerrades són gratuïtes i sense inscripció prèvia. Es faran a les 
i a les 6 de la tarda al Gra (pl. Església, 8). 

Beques i ajuts universitaris, a la 
xerrada de l’Oficina Jove del Gra

L’Ajuntament de Granollers, amb el suport de la Diputació de Barcelona, 
ha impulsat una oferta de tallers formatius i lúdics per a joves de 12 a 16 
anys, en horari de tarda. D’aquesta manera se’ls ofereix una alternati-
va educativa pensada especialment per a aquells joves que fan jornada 
compactada a l’institut. Els tutors i tutores dels centres són claus a l’hora 
de facilitar que els joves tastin les diferents opcions que s’ofereixen: 
dansa, oficis de l’art, aprendre a moure’s en bicicleta per la ciutat, l’art en 
joc, fotografia, escriptura, cinema, teatre i electrònica. 

Engrescar a tot l’alumnat

Tota l’oferta, que es coneix com a Etcètera, és possible gràcies a la 
col·laboració dels centres educatius de secundària i de tots els equipa-
ments culturals, socials i esportius. 
“No vol ser un curset més, si no que pretenem generar noves dinàmiques 
entre els nois i les noies, des de la proximitat”, va explicar en la presen-
tació del nou programa l’alcalde, Josep Mayoral. Els preus econòmics 
d’aquesta oferta han de facilitar l’accés a tot l’alumnat. 
Els tallers comencen aquest mes de març.
La Diputació de Barcelona seguirà aquest projecte pilot engegat a Grano-
llers amb la idea d’estendre’l a d’altres municipis de la província.

ACTUALITAT
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Granollers celebra el Dia de les Dones 
amb activitats culturals i de reivindicació

L’acte central 
tindrà lloc a 

la Porxada el 
diumenge 12 de 

març, a les 12 
del migdia 

Granollers commemora el 8 de Març, Dia Interna-
cional de les Dones, amb un programa d’activitats 
coordinat des del CIRD, Centre d’Informació i 
Recursos per a Dones. Una quinzena d’activitats 
organitzades per diferents entitats configuren un 
programa que tindrà l’acte central el diumenge 
12 de març a les 12 del migdia a la Porxada. La 
Taula d’Igualtat de Gènere llegirà el manifest i 
s’escenificarà Molta roba i poc sabó, una obra de 
microeatre de la cia. Projecte Lilith. De 25 minuts 
de durada i basada en textos de Montserrat Roig, 
la representació mostrarà dones diferents: la 
dona pobra, la rica, la que no vol ser mare, la que 
sí que ho vol ser, la que no vol parella, la dona 
dependent, la histèrica, la mare de família exem-

plar..., en un còctel de poesia, periodisme i teatre. 
El programa inclou diverses xerrades. De l’àmbit 
laboral, UGT organitza “Com fer plans d’igualtat 
a les empreses” (7 de març, 12 h, seu de la UGT); 
Can Muntanyola acollirà el IV Networking de 
Dones Emprenedores (8 de març, 9.30 h); i també 
a Can Muntanyola, es farà la xerrada “Finances 
i emprenedores. Et mereixes el teu propi èxit 
professional”, amb Silvia Ribas, coach financera 
(15 de març, 10 h).

Xerrada sobre el rol de la dona a la premsa

Altres propostes culturals són la tertúlia de 
l’Arxiu “Mestres de Granollers, les dones a 
l’ensenyament”, amb la participació de Rosario i 
Eva Rodríguez Castro, mestres i filles de mestra, 
testimonis de dues generacions d’educadores 
(7 de març, 17 h, Can Jonch); la xerrada “Dones 
i premsa: la mirada (masculina) dels mitjans”, 
amb la periodista Berta Flores, organitzada pel 
CIRD (9 de març, 18 h, Can Jonch); i la xerrada 
“Vasalisa, el rastreig dels fets, la recuperació de 
la intuïció”, amb Conxa Morello, facilitadora de 
grups de dones per a la reflexió (9 de març, 19 h, 
llibreria La Gralla). Les propostes teatrals també 
tenen un espai al programa: es representarà 
l’obra Indòmita del Projecte Lilith (11 de març, 20 h, 
Tèrmica de Roca Umbert). I a Teatre de Ponent, 
tres títols: Les noies del calendari (4 de març, 
21 h; 5 de març, 19 h), Las madres presas (18 de 
març, 21 h; 19 de març, 19 h) i Ens havíem bara-
llat tant (25 de març, 21 h i 26 de març, 19 h). 
Fins al 16 de març, s’exposarà a Can Jonch “Les 
filles de Durga”, fotografies d’Eva Parey sobre 
la dona a la ciutat índia de Mumbai. La fotògrafa 
farà una xerrada el dia 14 (18 h, Can Jonch). 

XERRADA

LA DEVOLUCIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL 
EN LES HIPOTEQUES

Dilluns 13 de març de 2017, a les 18 h.
Sala d’actes de la Biblioteca Roca Umbert (c. Prat de la Riba, 77)

ENTRADA LLIURE

Aula del Consum

Amb una vegada no n’hi 
ha prou. Vine a donar sang
Autocar del Banc de Sang i Teixits

Dimarts 7 de març, de 17 a 21 h 
Plaça de Can Trullàs
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Durant aquest mes de març l’Ajuntament de 
Granollers programa un seguit d’activitats amb 
motiu de la celebració a la ciutat de l’Assemblea 
General de l’Associació Internacional de Ciutats 

L’Assemblea General de l’Associació Internacional 
de Ciutats Educadores, a Granollers

Educadores (AICE), que tindrà lloc el 24 de març 
al Teatre Auditori. 
Granollers és una de les 15 ciutats que forma 
part del Comitè Executiu que s’encarrega de di-
rigir, gestionar i representar l’AICE. L’Associació 
Internacional de Ciutats Educadores es va fun-
dar l’any 1994 i està formada per 478 ciutats de 
36 països diferents de tots els continents.
La trobada serà un bon moment per compartir 
i prendre de nou el pols al projecte de ciutat 
educadora, amb espais de reflexió i debat.

El llegat de la Marta Mata

Dilluns 6 de març a les 19 hores s’inaugura al 
Centre Cultural una exposició que repassa “El 
llegat de la Marta Mata” amb projectes edu-
catius que han estat referència. D’altra banda 
els dies 23 i 24 hi haurà taules debat, al Teatre 
Auditori, sobre les ciutats i l’educació. Vegeu la 
programació a www.granollers.cat/educacio.

Novena Trobada de la Xarxa 
Estatal de Ciutats Educa-
dores, celebrada al Teatre 
Auditori de Granollers, l’any 
2009.

ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS

EBM Giravoltes 
Ctra. de Caldes, 52
93 861 65 65
Dimecres 26 d’abril, de 18 a 20 h 

EBM El Teler  
C. Corró, 349   
93 849 64 40
Dimarts 25 d’abril, de 18 a 20 h

EBM Tortuga
C. Garrotxa, 8
93 870 93 52
Dilluns 24 d’abril, de 18 a 20 h

ESCOLES BRESSOL I LLARS 
D’INFANTS PRIVADES

LLI L’Alzina 
C. Corró, 187
(cantonada RamonBerenguer III)
93 849 52 84
Dissabte 25 de març, de 10 a 13 h
Dissabte 1 d’abril, de 10 a 13 h

LLI Mare de Déu de Fàtima
Ctra. de Caldes, 19
93 849 38 83
Dissabte 25 de març, de 10 a 13 h

EB Els Rossinyols
C. Menéndez Pelayo, 2-4-6
93 870 84 76
Visites concertades

EB Els Barrufets
Pl. Espanya, 52-56
93 013 91 01
Dissabte 4 de març, de 10.30 a 13 h

LLI El Món Màgic 
C. Vallès, 39 - Francesc Macià, 60
93 870 68 99
Visites concertades

LLI Xerric-Xerrac 
C. Bruniquer, 5, baixos
93 879 48 48
Visites concertades

LLI El Petit Príncep 
C. Corró, 159-161
93 840 32 09
Dissabte 11 de març, de 10 a 13 h
Dissabte 10 de juny, de 10 a 13 h

LLI Pinotxo 
C. Josep M. de Segarra, 25
93 879 33 50
Dissabte 25 de març, de 10 a 13.30 h
Visites concertades durant el curs

EB Petits Exploradors 
C. Sant Josep de Calassanç, 150, bxs.
93 768 45 88
Dissabte 1 d’abril, de 10 a 14 h

JORNADES DE PORTES OBERTES

a les escoles bressol i llars d’infants

Curs 2017 / 2018
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Formació digital
reduïm la bretxa digital

març-maig 2017

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 OBERTA

CURSOS 8 h - 20 €*

Inicia’t en l’ofimàtica 
Del 20 al 29 de març
Dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h
Descobreix les possibilitats dels programes d’ofimàtica. Aprèn 
a crear documents de text, fulls de càlcul i presentacions de 
diapositives senzilles.

Inicia’t en les xarxes socials
Del 20 al 29 de març
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Descobreix les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, 
etc. Aprèn com configurar els comptes i com utilitzar-les per a 
comunicar-te amb altres persones.

Inicia’t en la informàtica
Del 19 d’abril al 3 de maig
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Inicia’t en les funcions bàsiques de l’ordinador i del sistema 
operatiu. Aprèn a crear i guardar informació a l’ordinador, i 
comença a navegar per internet.

Inicia’t en l’ús internet 
Del 8 al 17 de maig
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Inicia’t en les funcions bàsiques d’internet i en l’ús del correu 
electrònic. Aprèn a cercar, emmagatzemar i intercanviar 
informació amb seguretat. Inicia’t en la descàrrega d’arxius, 
programes i aplicacions. 

AULA DIGITAL OBERTA 

Assessorament gratuït 
Del 2 de febrer al 6 d’abril i del 20 d’abril al 25 de maig
Dijous, de 16.30 h a 18.30 h
Servei gratuït de suport a l’autoaprenentatge de competèn-
cies digitals. Un espai on practicar progressivament els temes 
informàtics que més t’interessin amb l’acompanyament d’una 
formadora i on podràs resoldre els teus dubtes digitals.

PÍNDOLES
Twitter bàsic (90 min) 3,75 €*
Dijous 2 de març, de 18.30 h a 20 h
Inicia’t en la xarxa social Twitter. Començaràs a fer piulades, 
repiulades, posar etiquetes (hashtags), etc. Porta el teu dispo-
sitiu mòbil a la formació.

Inicia’t en l’edició de vídeos (3 h) 7,5 €*
Dijous 9 i 16 de març, de 18.30 h a 20 h
Aprèn a editar vídeos amb Movie Maker i altres programes 
gratuïts, afegint música i text, i comparteix-los en línia.

Documents al núvol (3 h) 7,5 €*
Dijous 23 i 30 de març, de 18.30 h a 20 h
Gestiona els teus documents al núvol amb Google Drive, 
Dropbox o SkyDrive. Podràs crear, emmagatzemar i consul-
tar els arxius des de qualsevol dispositiu i compartir-los amb 
altres persones.

TALLERS 8-12 anys - gratuït

Explorem l’art: visites virtuals, eines Google 
i altres recursos 
Divendres 3 de març, de 17.30 h a 19 h
Explorem les col·leccions d’art de tot el món amb les visites 
virtuals a museus, eines i projectes de Google i altres recur-
sos en línia.

Apps divertides per aprendre idiomes 
Divendres 7 d’abril, de 17.30 h a 19 h
Descobrim recursos en línia per aprendre idiomes de forma 
divertida. Cal portar un mòbil o tauleta Android amb capacitat 
per instal·lar-hi apps.

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

Organitza: Col·labora:
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Curs de manipulació d’aliments 
en xinès
L’Ajuntament de Granollers conjuntament amb la Diputació de Barce-
lona, organitzarà els propers 13 i 14 de març, un curs bàsic en xinès 
sobre manipulació d’aliments adreçada a establiments regentats per 
persones originàries de la Xina.
Aquest curs, que s’impartirà en mandarí, tractarà temes d’higiene 
i de seguretat alimentària en el sector de la restauració i el comerç 
minorista. 
A banda de les accions formatives adreçades a col·lectius específics, 
l’Ajuntament de Granollers també organitza periòdicament cursos 
amb els mateixos continguts per a les persones interessades que 
desenvolupen la seva activitat professional en el sector alimentari.
La formació i capacitació del personal manipulador d’aliments és un 
requisit que recull la normativa sanitària i és un dels eixos fonamen-
tals per garantir la seguretat alimentària. Aquesta formació cal que 
sigui continuada i específica al lloc de treball i als seus riscos asso-
ciats.
Aquesta acció està emmarcada dins del programa que l’Ajuntament 
de Granollers porta a terme per tal de garantir la seguretat dels 
aliments que es manipulen i serveixen/comercialitzen en els establi-
ments de la ciutat.

Subvencions 
per a barris 2017
Subvencions destinades a 
donar suport a les iniciatives 
culturals i socials de les 
entitats veïnals en temes 
d’interès general per a llurs 
barris durant aquest any 2017.

Consulteu-ne les bases a 
https://seuelectronica.
granollers.cat/ (apartat 
Subvencions, ajuts i beques)

El passat 31 de gener, amb acord del Ple 
municipal, Granollers es va adherir a la cam-
panya unitària “Casa nostra, casa vostra” per 
denunciar la situació que pateixen les persones 
refugiades i migrants, aconseguir la sensibilit-
zació i mobilització de la ciutadania i demanar 
polítiques d’acollida reals i efectives a les insti-
tucions, sota el lema “Volem acollir”.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolu-
pament, l’Associació Catalana de Municipis i 

Granollers dona suport a la campanya 
“Casa nostra, casa vostra”

la Federació de Municipis de Catalunya, han 
impulsat el suport del municipalisme català a 
“Casa nostra, casa vostra” convocant la troba-
da més d’un centenar d’alcaldes, alcaldesses i 
altres càrrecs electes locals. Una trobada que 
es va fer a Barcelona prèvia a la manifestació 
del 18 de febrer.
La campanya unitària “Casa nostra, casa vostra” 
és una iniciativa que va sorgir a finals de 2016 
d’un grup de persones del món de la comuni-
cació que van coincidir als camps de refugiats 
de la frontera de Grècia amb Macedònia fent 
projectes professionals o de voluntariat, i que 
van decidir denunciar la situació que havien vist 
mitjançant una campanya oberta a la societat 
civil i les entitats.

L’Ajuntament treballa per l’acollida de 
persones refugiades des de 2015

El pressupost municipal destina 20.000 € per 
l’acollida de persones refugiades. A més, des de 
fa anys, es destina l’1 % del pressupost a temes 
vinculats a cooperació, i que es poden enfocar 
en l’àmbit de les persones refugiades, en el cas 
que sigui necessari.

Trobada del món local de 
suport a “Casa nostra,casa 
vostra” al Comptador Me-
morial “Som i serem Ciutat 
Refugi” de Barcelona, situat a 
la Platja de la Barceloneta
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21
9 a 14 h. Formació. Emprenedoria
Treballa el teu NETWORKING professional 
(BEN FET) i aconsegueix CONTACTES 
efectius
+ del 80% dels teus projectes, col·laboracions i 
negocis et vindran pel teu networking
Granollers Mercat

22
9 a 14 i de 15 a 18 h. Formació bonificada de 
8 hores
La fidelització dels clients ja no existeix: 
hem de ser competitius 
Facilitar una eina pràctica per fer un escàner 
de la organització per dotar-la de la màxima 
competitivitat comercial
Cambra de Comerç

16.30 a 20.30 h. Jornada. Empresa 
i emprenedoria
Worldcafè: impulsant la col·laboració i les 
oportunitats del sector digital a Granollers
Sessió dinàmica de col·laboració innovadora 
que genera comunitat entre professionals
Punttic Muntanyola - Granollers Mercat

23
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar 
una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

28
16 a 19.30 h. Workshop de 8 hores. Empresa 
i emprenedoria
Vine a fer de storyteller: crea el vídeo 
de la teva història empresarial
Punttic Muntanyola - Granollers Mercat

29
10 a 14 h. Jornada. Empresa i emprenedoria
La Matinal de la Reempresa
Amb networking per a la compravenda 
d’empreses
Granollers Mercat

30
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificada de 10 hores
Gestió telefònica: millora la imatge de 
l’empresa
Adquirir coneixements i habilitats que donin 
un valor afegit a l’atenció al client
Cambra de Comerç

31
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa 
i emprenedoria
Utilització simple i eficient del certificat 
digital, signatura i facturació electrònica 
a l’empresa
Eines i mecanismes per facilitar la seva 
implantació
Granollers Mercat

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

Març 2017

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

1
9 a 14 h. Formació bonificada de 15 hores 
Eines avançades d’Excel
Conèixer totes les possibilitats que dona el 
programa informàtic Excel amb la finalitat 
d’augmentar la productivitat i millorar la qualitat 
de la feina en el dia a dia
Cambra de Comerç

2
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria
Com comunicar el teu projecte emprenedor
Integra l’estratègia digital al teu projecte 
emprenedor
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificada de 20 hores
Administratius import-export, actualització 
i pràctiques de gestió 
Actualitzar els coneixements administratius de 
les operacions de compra-venda internacional 
Cambra de Comerç

7
9 a 14 h. Formació bonificada de 35 hores
Gestió eficient de persones (RRHH) per a 
Pimes 
Adquirir una visió i uns coneixements generals 
bàsics per a una gestió de persones respon-
sable que ens faci millorar els resultats de 
l’empresa o del projecte
Cambra de Comerç

8
9.30 a 13.30 h. Jornada. Emprenedores i 
empresàries
IV Networking de DONES EMPRENEDORES
Ponències de casos d’èxit d’emprenedoria 
femenina i sessió de networking per ampliar la 
xarxa de contactes i sinèrgies professionals
EMPENTA

9
9.30 a 12 h. Formació Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capitalit-
zació de l’atur
Granolllers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificada de 16 hores
Community manager
Formació per saber gestionar la marca d’una 
empresa en la comunitat on-line
Cambra de Comerç

13
9 a 14 h. Formació bonificada de 15 hores
Inicia’t a la venda 
Facilitar més eines i seguretat en les tasques 
comercials. Conèixer veritables referents molt 
útils. Ajudar en el clar objectiu de VENDRE MÉS 
I MILLOR
Cambra de Comerç

15
10 a 12 h. Xerrada. Emprenedores
Finances i emprenedores
Ets mereixedora del teu propi èxit professional
Granollers Mercat

16
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa
Granollers Mercat
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Una vintena d’activitats per recordar 
Amador Garrell i Soto

Per recordar el músic, pintor, dibuixant i dissen-
yador gràfic, Amador Garrell i Soto, aquest és el 
programa d’actes per commemorar el centenari 
del seu naixement.

27è Festival de Jazz de Granollers
Del 20 de gener al 24 de març de 2017

Exposició al Museu de Granollers
“Amador Garrell i Soto. El món a través de Gra-
nollers”
Del 16 de febrer al 30 d’abril 

Cicle conferències, al Museu
3 visions d’Amador Garrell i Soto
• Mariano Fernández “Amador Garrell i Soto, 

humanista”
 Dijous 9 de març, 19 h
• Enric Satué. “Amador Garrell, artista poli-

facètic”
 Dijous 16 de març, 19 h
• Donat Putx. “Amador Garrell i la introducció 

del jazz a Granollers”
 Dijous 6 d’abril,19 h

Visites guiades a l’exposició, amb A. Sebastià
5 de març, a les 12 h i 1 d’abril, a les 18 h

Llibre recull d’articles i escrits
Presentació de La pols de l’oblit. Editorial Alpina
Dimecres 15 de març, 19.30 h. Fonda Europa

Concert–homenatge a l’Orquestra Selecció
Big Band de Granollers amb la participació de 
Jazz Granollers i l’Associació Cultural 
Divendres 13 d’octubre, 21.30 h. Pati del Casino

Presentació del
Programa d’Actuació Municipal de Granollers 2017

Divendres 10 de març, a les 7 del vespre
Sala d’actes del Museu de Granollers (c. Anselm Clavé, 40-42)

Granollers, febrer de 2017
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Del 27 de febrer al 19 de maig, a l’Ajuntament de Granollers (plaça de 
la Porxada, 6, planta baixa) es pot visitar l’exposició “Antics escenaris 
de teatre”. En aquesta mostra, l’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) 
presenta fotografies d’antics espais de teatre de la capital del Vallès 
Oriental. Les fotos d’aquesta exposició són de Josep Bosch, Pere Cor-
nellas, Joan Font, Amadeu Mauri, Tomàs Torrabadella i Patrici Valls, a 
més d’autors desconeguts, dels fons de l’AMGr.
Com és habitual, a l’espai de l’exposició, hi trobareu el full de sala de la 
mostra, a més de postals d’aquesta i d’anteriors exposicions de fotos 
de l’Arxiu. Són imatges del final del segle XIX i del segle XX; d’abans de 
la inauguració del Teatre Auditori de Granollers, que va tenir lloc fa 15 
anys, el febrer del 2002.

D’altra banda, al vestíbul del Teatre Auditori de Granollers es troba 
exposada la mostra fotogràfica “15 anys, 15 moments” que fa un repàs 
de la història del Teatre Auditori a través de les representacions escè-
niques més destacades. L’horari de visita d’aquesta exposició és els 
dimecres, dijous i divendres de 17 a 19.30 h, i una hora i mitja abans de 
totes les funcions, fins al mes d’abril.

Gossos, Setembre, Montefusco, Albert Lax, 
ToteKing i Pure Nigga, a la Nau B1

Després de l’actuació dels Manel, continuen els 
concerts de la nova temporada de la Nau B1, la 
sala de concerts de Roca Umbert. 
El 4 de març serà el torn del Gossos, que venen a 
presentar el seu tretzè disc, Zenit, un treball que 
repassa i combina temes d’un grup que forma 
part de la vida de tota una generació. A la tarda 
els fans podran conversar amb els músics de 
Manresa, en una xerrada que conduirà l’activista 
Joan Gener. (18 h). Abans de Gossos, actuaran 
els granollerins Setembre, en aquests moments, 
immersos en la composició del seu segon disc. 
El compositor i vocalista Enric Montefusco, 
fundador de la desapareguda Standstill, actuarà 
el 18 de març per presentar Meridiana, un àlbum 

autoeditat amb què inicia la seva carrera en 
solitari, fidel a la idea d’entendre la música 
com a catarsi. El precedirà el músic granollerí 
Albert Lax, en ple procés de llançament del seu 
primer disc, una aposta que manté l’esperit 
intimista i que explora noves sonoritats. 
Tancarà el mes, el dia 25 de març, la proposta 
de hip hop de ToteKing i el seu 78. El raper 
continua primant el sentit de l’humor com a 
escapatòria a la mediocritat generalitzada. 
Abans, sonarà el hip hop reggae del grup cano-
vellí Pure Nigga i tancarà la nit el DJ Nexxa.
Venda d’entrades anticipada a: 
www.granollers.cat/escenagran (10 € / 14 €, a 
taquilla). Els concerts comencen a les 22 h. 

Entrades 
anticipades a: 

www.granollers.
cat/escenagran

Antics escenaris de teatre, nova exposició de l’Arxiu Municipal

Teatre del Centre Catòlic, ca. 1898.
Fotografia i fons de Tomàs Torrabadella i Fortuny
Arxiu Municipal de Granollers
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIMECRES 1

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

11 h Plaça de la Porxada
Vetlla de Sa Majestat Carnestoltes Durant 
tot el dia 

12 h Plaça de la Porxada 
Minut de silenci com a mostra de condol 
per la mort de Sa Majestat Carnestoltes

17.30 h Plaça de la Porxada
Aixovar funerari, plorem per Sa Majestat 
Carnestoltes
Col·l.: Margaret Escola Estudi de Perru-
queria

18 h Plaça de la Porxada
L’últim àpat de carnaval
Org.: AV Granollers Centre

18.30 h Plaça de la Porxada
Arribada de la Vella Quaresma i cercavila 
de comiat de Sa Majestat Carnestoltes

19 h Plaça de la Porxada
Amortallament i cremació a la pira fu-
nerària de Sa Majestat Carnestoltes
Col·l.: Institut Celestí Bellera

21 h Restaurant El Mirallet 
Concert d’Edna Sey Quartet 
Org.: Jazz Granollers

DIJOUS 2

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència. 
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30. Lectura i síntesi de cartes rebudes 
i emeses a l’Ajuntament durant els anys 30
Més infoi inscripcions: 93 842 67 37 i al 
correu: arxiu@ajuntament.granollers.cat
Org: Arxiu Municipal de Granollers. 
Aquesta activitat es repeteix setmanalment

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Descobreix l’Scrabble en català. 
Org.: CNL Vallès Oriental, Federació Inter-
nacional de Scrabble en Català, Biblioteca 
Roca Umbert i Ateneu de Granollers

19 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Passi documental “La identificació dels 
desapareguts. Un repte conjunt”a càrrec de 
Roger Heredia
Org.: Can Jonch. Centre Cultura per la Pau

Quart cicle formatiu per a entitats
Aquest mes tindrà lloc la sessió formativa sobre gestió de projectes i 
activitats per a associacions, que organitza la Xarxa de Centres Cívics. 
Es treballarà sobre com definir projectes, objectius i activitats i com fer-
ne seguiment i avaluació. Tindrà lloc el dimecres 29 de març, de 18.30 a 
20.30 h, al Centre Cívic Can Bassa, cal inscriure’s a www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions o presencialment a qualsevol centre cívic.

La Biblioteca Can Pedrals s’adhereix 
a “Biblioteques amb DO” un projecte 
de dinamització cultural que pren com 
a punt de partida l’encreuament entre 
la cultura del vi i altres expressions 
culturals.
Durant el mes de març Can Pedrals, 
com a ambaixadora de la DO Alella, 
organitza una programació especial on 
el vi, com a element significatiu de la 
nostra cultura, serà el protagonista. 
Entre d’altres actes, les sessions del 
mes de març dels clubs de lectura 
de la biblioteca, dels dies 3, 13 i 20 
de març, es tancaran amb la presen-
tació i tast d’un vi significatiu de la 
DO Alella. A càrrec de Pep Pou dels 
Bardissots, elaboradors de vins, i amb 
la col·laboració del Gremi d’Hostaleria 
del Vallès Oriental.
D’altra banda, el dissabte 18 de març 
en el Mercat del dissabte a la plaça de 
la Corona, a les 12 hores tindrà lloc 
una xerrada i tast “La cultura del vi i la 
DO d’Alella” a càrrec de Lluís Tolosa, 
sociòleg, escriptor i divulgador de la 
cultura del vi. Per assistir, cal recollir 
invitació a la Biblioteca Can Pedrals, a 
partir del 6 de març.
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19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre Venjança d'Andreu 
Claret, Columna Edicions. Presenta: Esteve 
Plantada i autor

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l'exposició “Nines del 
món”. Col·lecció d' Antònia Pericas

DIVENDRES 3

16.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura jove “Debat a bat” Per a 
joves de 12 a 16 anys
Inscripcions: www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller sobre petits animals “Insectes i 
aranyes a les vostres mans! ”
Divendres 3, 10, 17, 24 i 31 , sessions a les 
17.30 h i a les18.30 h 
Reserves des d'una setmana abans

18 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura “Llibrepensadors” adreçat 
a joves de 12 a 16 anys
Més info.: Biblioteca Roca Umbert

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Trumbo, de Jay 
Roach. L’activitat es repeteix a les 22 h

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. “Una altra pel·lícula” de David 
Mamet

22 h Casino de Granollers
Concert de Hays / Teepe / Miralta Trio 
Org.: Jazz Granollers

DISSABTE 4

12 h Plaça de la Corona
Avui cantem pels carrers. Recorregut des 
de la Corona fins a la Porxada. Especial 
dedicat al grup Els Esquirols
En cas de pluja, directament a la Porxada

13.30 h Centro Cultural Andaluz
Celebració del dia d'Andalusia, amb “po-
taje” a les 13.30 h i actuació dels grups del 
Centro Cultural Andaluz de Granollers

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. “Giselle” de la Cia. Ballet de Sant 
Petersburg

21 h Teatre de Ponent Teatre 
Teatre Les noies del calendari d’Acte Quatre

22 h Nau B1
Concert amb els grups Gossos i Setembre 

DIUMENGE 5

12 h Museu de Granollers
Visita guiada de l’exposició d’Amador Gar-
rell i Soto “El món a través de Granollers”

13 h Escola Salvador Espriu 
La calçotada dels Xics
Els tiquets es poden comprar els dimarts i 
divendres durant l’assaig
Org.: Xics de Granollers

18 h Parròquia de Sant Esteve 
Concert del Cor Tessàlia El Via Crucis de 
Franz Liszt. Cor Tessàlia de Barcelona

18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle Afronora, de la Big Band de 
Granollers 

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Trumbo, de Jay 
Roach

19 h Teatre de Ponent Teatre
Teatre. Les noies del calendari. Acte Quatre

DILLUNS 6

19 h Centre Cultural 
Inauguració de l’exposició “El llegat de la 
Marta Mata”

DIMARTS 7

10 h UGT VO (c. Esteve. Terrades 30-32)
Sessió formativa teòrica i pràctica per a 
persones amb responsabilitats sindicals 
a les seves empreses. “Com fer plans 
d'igualtat a les empreses”, a càrrec de 
Noelia Igareda González

17 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Les tertúlies de l’Arxiu: “Mestres de Gra-
nollers, les dones a l'ensenyament”, amb 
Rosario i Eva Rodríguez. Amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte,” Tres contes amb tris-
tras”, amb Cia. Patawa

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries.“Gernika 
de Picasso”, amb Josefa Morón

20 h Centre Cultural 
Dimarts singulars. Aguas tranquilas, de 
Naomi Kawase. 

DIMECRES 8

9.30 h Can Muntanyola (Camí del Mig, 22)
IV Networking de Dones Emprenedores, 
dirigit a totes les dones emprenedores, 
empresàries o amb projecte de negoci

17.30 h Centre Cívic Can Gili
Taller per fer la decoració de les diferents 
activitats del 50è aniversari del barri de 
Can Gili
L’activitat es repeteix els dimecres i diven-
dres fins al 24 de març
Org.: Xarxa de Centres Cívics

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada sobre beques i ajuts universitaris

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia: Memòries d’Adrià, de Mar-
guerite Yourcenar, club de lectura dinamit-
zat per Montserrat Lorente
Més info i inscripcions: Biblioteca Can 
Pedrals

19 h Centre Cultural
Debat “El llegat de la Marta Mata”

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre A la colònia hidràuli-
ca i altres contes, de Sílvia Romero i Ole
Presentat per Carme Ballús i autora 

DIJOUS 9

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Xerrada “Quina educació volem?”
Org.: Entre Mares
Més info.: entremares.granollers@gmail.com

18 h Espai Tranquil de Barbany
Punt d’informació Camí de Sant Jaume, 
amb Joan Mercader 

18 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Conferència “Dones i premsa: la mirada 
(masculina) dels mitjans” amb Berta Flores

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks: “Queen Victoria and chan-
ging personal morality”
Inscripcions a: www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques
Dinamitza i col·l.: Cambridge School

19 h Museu de Granollers
Any Garrell. Cicle de conferències. “Tres 
visions d'Amador Garrell i Soto” a càrrec 
de Mariano Fernández

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Xerrada commemoració del Dia de la dona, 
“Vasalisa, el rastreig dels fets, la recupera-
ció de la intuició” amb Conxa Morello 

DIVENDRES 10

18 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors 7/8 Club de lectura infantil 
de 7 a 8 anys
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18 h Centre Arts en Moviment. Roca Umbert
Curs “Keep moving” amb Mercedes Boro-
nat. Cal inscripció prèvia a:  
arsenic.espaidecreacio@gmail.com

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Pastel de pera 
con lavanda, d’Éric Besnard
L’activitat es repeteix a les 22 h

19.30 h Centre Cívic Nord
Il·lumina’t: trobada mensual social i foto-
gràfica Més info: www.afjaumeoller.cat
Org.: Associació Fotogràfica Jaume Oller

DISSABTE 11

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (0-15 mesos) “Coixí de 
contes”, amb Montse Dulcet
Inscripcions a partir de 15 dies abans a: 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

19 h Casino de Granollers 
Concert amb Combo Feel Good + Combo 
New Monday + Emsembla Jazz Orquestra
Org.: Jazz Granollers

20 h La Tèrmica. Roca Umbert
Teatre Indòmita, de Cia. Projecte Lilith
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

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

21 h Teatre de Ponent 
Titelles per a adults Identitats de Rocamo-
ra Teatre

DIUMENGE 12

12 h Plaça de la Porxada
Acte central del Dia Internacional de les 
Dones. Lectura del manifest a càrrec de la 
Taula d’Igualtat de Gènere
Microteatre Molta roba i poc sabó, a càrrec 
de la companyia Projecte Lilith
Lliurament de premis de la XXI Certamen 
Literari “De Dona a Dona”
Org.: CIRD
Col·l.: Taula Igualtat de Gènere Granollers

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar música clàssica La música 
màgica

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de música clàssica Stabat Mater de 
Pergolesi, amb OCGr i cor infantil amics de 
la unió

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Pastel de pera 
con lavanda, d’Éric Besnard

19 h Teatre de Ponent 
Titelles per a adults Identitats de Rocamo-
ra Teatre

DILLUNS 13

18 h Biblioteca Can Pedrals
Reduccions, club de lectura i cuina amb 
Pep Salsetes. “Època medieval: el moment 
on neixen les nostres arrels culinàries”
Més info i inscripcions: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h Centre Cultural
Debat “L’ofici de mestre/a”

DIMARTS 14

11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Trobada. Ajuda’ns a identificar fotografies 
antigues de Granollers. Grup de treball de 
l’Arxiu Municipal
Més info i inscripció, per telèfon o per 
correu electrònic 93 842 67 37, arxiu@ajun-
tament.granollers.cat
L’activitat es repeteix el dimarts 28

18 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Xerrada sobre l’exposició “Les filles de 
Durga”, a càrrec d’Eva Parey
Org.: CIRD
Col·l.: Can Jonch, Centre Cultura per la 
Pau

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “150 
anys del naixement d'Enric Granados”, 
amb Joan Vives

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Inauguració de l'exposició de fotografia 
d'Humbert Batlle

DIMECRES 15

10 h Can Muntayola (Camí del Mig, 22)
Xerrada “Finances i emprenedores. Et 
mereixes del teu propi èxit professional”, 
a càrrec de Sílvia Ribas, educadora i coach 
financera per a dones.
Org: Can Muntanyola. Centre de Serveis a 
les Empreses. Ajuntament de Granollers
Col·l.: CIRD

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. “El ratolí Valentí desco-
breix el vi”, amb Cia Patawa 

19.30 h Fonda Europa
Presentació del llibre d’articles La pols de 
l’oblit d’Amador Garrell i Soto 

DIJOUS 16

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura per infants de 7 a 10 anys, 
trobada dels Superlectors Liles 

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura per infants d'11 a 14, 
trobada dels Superlectors Verds

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura de novel·la. Un cel de plom, 
de Carme Martí. Dinamització a càrrec de 
Maite Roldán
Més info i inscripcions: www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

19 h Museu de Granollers
Any Garrell. Cicle de conferències “Ama-
dor Garrell, artista polifacètic” a càrrec 
d'Enric Satué

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre El matí i la mare que 
el va parir, a càrrec dels autors 

20 h Centre Cultural
Dimarts singulars. Five Days to Dance, de 
José Andreu i Rafael Molés
Sessió en col·laboració amb el Servei 
d’Educació de l’Ajuntament de Granollers

20.30 h GRA. Equipament juvenil
La casa del músic. Jam session
Org.: ASGRAM. Més info: www.grajove.cat

DIVENDRES 17

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Taller de reciclatge creatiu per famílies 
amb infants de 6 a 12 anys. “La Corba 
camina i recull”
Inscripcions a partir de 15 dies abans a: 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

17 h Centre Cívic Can Bassa 
DiverDivendres: Música en família, a 
càrrec de Maira Cortés
Per a famílies amb infants de 3 a 6 anys 
Inscripció prèvia a partir del 10 de març al 
telèfon 93 870 62 03 i al Centre Cívic Can 
Bassa. Places limitades
Org.: Xarxa de Centres Cívics

18 h Espai Tranquil de Barbany
Presentació del llibre Camino a lo profun-
do, amb Enrique Collado

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de música clàssica, Concert fami-
liar el vent de l’orquestra

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Captain Fantas-
tic, de Matt Ross. 
L’activitat es repeteix a les 22 h 

20 h Teatre Auditori de Granollers
Concert El vent de l’orquestra, amb 
l’Orquestra de Cambra de Granollers

21 h GRA. Equipament juvenil
DNIT, Teatre: La Llum, de la Cia Filomenta 
Teatre. Més info.: www.grajove.cat
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20 h Sala Francesc Tarafa
Conferència "Ser feliç a la feina". Ecologia 
de vida, a càrrec de Iolanda Vicent

20 h Centre Cultural
Dimarts singulars The Singing Revolution, 
de James Tusty i Maureen Castle Tusty

DIVENDRES 24

15.15 h Teatre Auditori de Granollers
Conferència “Ciutat i educació” amb Fede-
rico Mayor Zaragoza

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Superlectors 9/11. Club de lectura infantil 
de 9 a 11 anys

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Taula d’alcaldes “El dret a la ciutat. Repte 
de les ciutats al segle XXI“

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. I, Daniel Blake, 
de Ken Loach
L’activitat es repeteix a les 22 h

20 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre GPS. Deixeu-me en pau, només tinc 
15 anys
L’activitat es repeteix les 20 h, 20.20 h, 
20.40 h, 21 h, i 21.20 h dels dies 24, 25 i 26

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert. Mostra el teu talent 
Adreçat a joves de 12 a 30 anys. 
Més info i inscripcions a: www.grajove.cat

22 h Casino de Granollers
Concert d’Albert Marquès feat. Zack 
O’Farrill, Live in the South Bronx 
Org.: Jazz Granollers

DISSABTE 25

9 h Carrer d’Anselm Clavé
Tómbola de joguines solidàries i Encants
Org.: Oncovallès

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (16-36 mesos). “Músiques 
de barret!”, amb Anna Farrés
Inscripcions a partir de 15 dies abans: 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques 

10.30 h Sala Francesc Tarafa
Festa del premi Sambori. Demarcació 
Serralada Litoral 
Org.: Òmnium Vallès Oriental

19.30 h Centro Cultural Andaluz
Dansa flamenca. Visita de les entitats de 
Tordera i Palafolls

21 h Teatre de Ponent 
Teatre Ens havíem barallat tant!, d’Ivan 
Padilla

22 h Casino de Granollers
Concert ESMUC Jazz Project, Univers 
Coleman
Org.: Jazz Granollers

DISSABTE 18

9 h Centre Arts en Moviment. Roca Umbert
Taller de dansa i teatre dirigit a persones 
amb sensibilitat per la dansa. Direcció i 
organització, Carmen Nájera
Cal inscripció prèvia: workshopnajera@
gmail.com

12 h Plaça de la Corona
La Cultura del vi i la DO d’Alella. Xerrada i 
tast a càrrec de Lluís Tolosa
Cal recollir invitació a la Biblioteca Can 
Pedrals a partir del 6 de març
Org: Ajuntament de Granollers i Biblioteca 
Can Pedrals
Col·l.: Consell Regulador de la Denomina-
ció d'Origen Alella i el Gremi d'Hostaleria 
del Vallès Oriental

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar Març, “El cel de la pri-
mavera” Sessions a les 17.30 h i a les 
18.15 h. Reserves a partir del 6 de març
L’activitat es repeteix el dissabte 25

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “Explora-
dors! Per aire...”, amb Glòria Gorchs
Inscripcions a partir de 15 dies abans a: 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari Març, “Júpiter a la vista!”
Reserves a partir del 6 de març. 
Places limitades
L’activitat es repeteix el dissabte 25

19.30 h Centro Cultural Andaluz 
Dansa Flamenca. Visita de l'entitat de 
Palau

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

21 h Teatre de Ponent Teatre 
Teatre Las madres presas, de Manuela 
Ortega Espinosa 

22 h Nau B1
Concert Enric Montefusco + Albert Lax

DIUMENGE 19

10 h Plaça de la Corona 
Pedalada del Patrimoni Industrial
Inscripcions 10 h i sortida a les 10.30 h
Més info.: www.granollerspedala.cat

12 h L’Adoberia
Itineraris de ciutat. Visita a l’Adoberia de 
Can Ginebreda
Lloc de trobada: L’Adoberia. Plaça de 
l’Església, 7. Cal fer reserva prèvia

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles El petit elefant, de Centre de Tite-
lles de Lleida

18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera. Manon Lescaut, de Giacomo Puccini

19 h Teatre de Ponent 
Teatre Las madres presas, de Manuela 
Ortega Espinosa 

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Captain Fantas-
tic, de Matt Ross

DILLUNS 20

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Llegir el teatre. La senyora Florentina i el 
seu amor Homer, de Mercè Rodoreda. Amb 
Francesc Viñas. Més info: www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques

DIMARTS 21

18 h Biblioteca Roca Umbert 
Conferència “El fil de la història. La Revo-
lució Industrial”, a càrrec de Diego Valverde
Més info: Biblioteca Roca Umbert

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Cuba, 
un immens país petit”, amb Vicenç Lozano

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre La senyora Stendhal, 
de Rafel Nadal. A càrrec de l’autor

20 h Centre Cultural 
Dimarts singulars. Au revoir les enfants, de 
Louis Malle. 

DIMECRES 22

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (0-15 mesos). “Coixí de 
contes”, amb Montse Dulcet
Inscripcions a partir de 15 dies abans a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques 

DIJOUS 23

18.30 h Teatre Auditori de Granolellers
Taula Debat “El dret a la ciutat. Cohesió, 
inclusió”

19 h Biblioteca Roca Umbert
Escampant els versos. Compartim la lec-
tura Romancero gitano, de Federico García 
Lorca. Dinamitzat per Joan Gener
Més info a la Biblioteca Roca Umbert
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18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada sobre el nou decret de lleure, 
adreçada especialment a membres i enti-
tats de lleure, esportives i /o que treballin 
amb infants i joves

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada: “Vull treballar de monitor/ora 
Com ho he de fer?”

18.30 h Centre Cívic Can Bassa
Formació per a entitats: “Gestió de projec-
tes i activitats per part de les associacions”
Inscripció prèvia a: www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions o presencialment 
a qualsevol dels Centres Cívics

DIJOUS 30

16 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Taller de nutrició “Els beneficis dels sucs 
verds” i taula informativa amb motiu del 
dia Mundial de càncer de còlon
Org.: Oncovallès

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! de 8 a 12 anys. Practica 
l’anglès jugant!
Inscripcions a partir de 15 dies abans de 
l’activitat a: www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques
Col·l.: Cambridge School

18 h Dracs (c. Sta Esperança, 7)
Reflexions meditades, amb Xavier Guix 

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre Un home cau, de 
Jordi Basté i Marc Artigau, a càrrec dels 
autors

DIVENDRES 31

18 h GRA. Equipament juvenil
Karaoke: Let’s sing together! 
Més info a: www.grajove.cat
Org.: col·lectiu jove Let's Sing Together

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. La ritournelle, 
de Marc Fitoussi. 
L’activitat es repeteix a les 22 h

20 h Carrers del centre de Granollers
Open Night 2017. Granollers Batega
Org.: Gran Centre Granollers

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre Claudia de la Cia. La conquesta del 
pol sud

21 h Centre Cívic Nord
Sopar-espectacle amb el grup Flors i 
Violes 
Més info i venta de tiquets al Centre Cívic 
Nord: 93 840 60 69
Org.: AV Hostal - Comissió PA

22 h Nau B1
Concert amb Tote King&DJ Nexxa +Pure 
Nigga. El Vacile, los Versos i la Vida. Las 3 V 
del Tote

DIUMENGE 26

11.30 h Plaça de la Porxada
Sardanes. 69è concurs de colles, amb la 
Cobla Sant Jordi

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Música “Dins la panxa del llop”, de De Pa-
per. Edat recomanada: de 2 a 5 anys

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. I, Daniel Blake, 
de Ken Loach

19 h Teatre de Ponent
Teatre Ens havíem barallat tant!, d’Ivan 
Padilla

DILLUNS 27

18 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura, literatura i arts. La mort a 
Venècia, de Thomas Mann, amb Francesc 
Viñas
Més info.: www.granollers.cat/inscripcions-
biblioteques

DIMARTS 28

18.30 h Museu de Granollers
Conferència Aules Universitàries. “Història 
de l'hospital de Granollers i la seva presèn-
cia vedruna”, amb Dolors Sitjes

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Taller de pràctica filosòfica. "Distopies", 
amb Mariano Fernández i Fèlix Rabal 

DIMECRES 29

17.30Z h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (16-36 mesos) “Músiques 
de barret!”, amb Anna Farrés 
Inscripció a partir de 15 dies abans a: 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time, “Rabbit’s Nap”
Inscripcions a partir de 15 dies abans a: 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
Col·l.: Cambridge School

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Antics escenaris de teatre”
Fins al 19 de maig

CENTRE CULTURAL
“El llegat de la Marta Mata”
Del 6 al 26 de març

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu
Exposició permanent
“Paisatges”
Exposició permanent
“El món a través de Granollers”
D’Amador Garrell i Soto. Dibuixos, pintu-
res i grafismes.
Fins al 30 d’abril de 2017

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
Exposició permanent
“Escarabats”
Fins al 9 de juliol 
“Paisatges geològics de Catalunya
Fotografies de Jordi Lluís Pi
Fins al 2 d’abril

CAN JONCH
“Les filles de Durga” d’Eva Parey
Fins al 16 de març

ESPAI D’ARTS
“Geopresències”
Del 18 de febrer al 25 de març

GRA. EQUIPAMENT JUVENIL
“Vinyetes: història del còmic en català”
Del 7 al 30 de març

GALERIA EL SOL
“Homenatge a Manel Clot”
Durant el mes de març

VESTÍBUL TEATRE AUDITORI
“15 anys, 15 moments. TAG”
Fins al 30 d’abril

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“Personatges anònims” d’Isidre 
Soldevila
Del 3 al 17 de març

CENTRE CÍVIC CAN BASSA
Exposició “El voluntariat té un punt. Tú 
tens un punt”
Fins al 10 de març



Com ha anat canviant amb els anys la feina, o 
vocació, de professora? 
En la vocació l’essència és la mateixa, aquesta feina 
la tries perquè tens ganes de fer-la, hi ha una part 
de motivació i de “missió”. Pel que fa a la profes-
sió, sí que ha canviat. El que passava al finals del 
70 no té res a veure amb l’actualitat. No és que ara 
sigui més difícil, però sí que hi ha la immediate-
sa i la necessitat d’adaptar-se més ràpidament, el 
mateix que passa a la societat. 

I els nois i noies, han canviat? 
Sí, però no. Un adolescent ho era als anys 70, 
als 80, als 90... i ara. L’essència és la mateixa, 
l’adolescent és un ésser una mica perdut que està 
deixant la infantesa i busca el seu lloc al món. 
Però ara ho mostra d’una manera diferent, més 
subtil, i em preocupa. Hi ha nanos que se senten 
molt sols –malgrat totes les xarxes socials– i que 
no saben com enfrontar-se a un món que canvia 
contínuament. 

L’escola està immersa en la renovació. 
Aquesta innovació en l’àmbit educatiu era 
una urgència, penso que portem 20 anys 
d’endarreriment. Estem en un món competitiu i 
individualista, de trepitjar els altres... Crec que la 
humanitat està condemnada al fracàs si seguim 

 
Agnès Boixader (la Nou de Berguedà, 
1952) viu i treballa a Granollers des 
de 1983. Ha dedicat tota la seva vida 
professional a la docència: l’any que 
ve farà 40 anys que és professora 
a l’Escola Pia de Granollers. És 
llicenciada en filosofia i lletres, mestra 
de català i doctora en didàctica. 
Fa classe d’història,ètica i ciències 
socials, sempre amb adolescents: li 
agrada poder acompanyar els nois 
i noies en aquesta etapa de la vida 
i enriquir-se incorporant la seva 
mirada sobre el món. Aquest és el seu 
darrer curs, es jubila, i ja té diversos 
projectes i voluntariats al cap.

per aquí. Resistències sí, sempre n’hi haurà, com 
n’hi ha per adaptar-se a un món gasós i volàtil, 
amb poca seguretat. El canvi passa perquè l’escola 
tingui parets que permetin el trànsit cap a la ciutat 
i al revés, i de la família cap a l’escola i viceversa; 
cal diluir aquestes parets i ajudar-se mútuament. 

El paper de les famílies, quin hauria de ser? 
Penso que els pares s’haurien de plantejar què vol 
dir deixar els nens a l’escola. Quan tens un fill i 
busques llar d’infants, sovint primes la proximitat 
més que el projecte educatiu. Crec que els pares 
haurien de confiar més en l’escola i l’escola en els 
pares i, per això, s’haurien de conèixer més. Les 
comunitats d’aprenentatge són una bona expe-
riència. Com diu el proverbi africà, tota la comu-
nitat educa. 

Les noves maneres de buscar la informació, 
d’aprendre i de comunicar-nos (Internet, mò-
bils...) s’estan incorporant adequadament? 
El que passa a l’escola passa a la societat. Són 
tecnologies que afavoreixen la immediatesa, que 
està renyida amb la reflexió que comporta un 
acte educatiu seriós. Són eines que han d’entrar a 
l’aula, els alumnes són nadius digitals, però han 
de ser educats en l’ús que en fan. Magnifiquen els 
problemes i les virtuts que ja existeixen.

Agnès Boixader
llicenciada en filosofia i lletres, doctora en didàctica i professora

ENTREVISTA A
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“Hi ha nanos que 
se senten molt 
sols –malgrat 

totes les xarxes 
socials– i no 

saben com 
enfrontar-se a un 

món canviant” 
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“La ciutat és la 
3a estructura 

d’acollida, 
després de la 

família i l’escola.
Hem de procurar 
acollir tot el que 

ho vulgui ser” 
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“La persona que es diu educadora s’ho ha de creure, 
transmets a través del testimoniatge; 

hi ha d’haver aquest compromís personal”

Dius que la teva preocupació és “com educar-
nos per fundar una democràcia sòlida i flexible, 
per ser ciutadans actius, participatius i 
compromesos”. 
A inicis de gener vaig estar a Pamplona amb 
professors de secundària explicant com treballem 
aquí els temes del bombardeig, memòria, pau... 
i vaig explicar que per educar en això, la persona 
que es diu educadora s’ho ha de creure i ho ha de 
fer. Transmets a través del testimoniatge, si no la 
transmissió no arrela. Hi ha d’haver aquest com-
promís personal i això els nanos ho noten. 

Cada dia entres a l’aula plantejant-te com so-
prendre els alumnes... 
Si he d’estar una hora o dues amb ells, penso com 
ho haig de fer per enganxar-los, amb el contingut 
no n’hi ha prou. Amb els anys en vas aprenent. 
Fer una salutació, posar una cançó, llegir una cita 
d’un llibre, explicar una anècdota... Una cosa que 
els pugui emocionar i que els enganxi a la vida; 
llavors pots començar a treballar coneixements. El 
més plaent és veure un nen amb els ulls esbatanats 
o la mirada vidriosa, llavors saps que allò té sentit. 

Com interesses els alumnes en la història?
És molt fàcil, ara. La història del món contempo-
rani de 1r de batxillerat parteix de qüestions vives, 
de problemes del món actual. Som on som perquè 
ha passat el que ha passat. L’any passat vam fer la 
tercera guerra mundial, ¿qui sap que estem en la 
3a guerra mundial? Ells ho saben. Vam veure que 
estem en una situació de guerres, de refugiats... 
Potser estem en una situació de guerra i no ens 
n’hem assabentat. Vaig aprendre tant com ells! 

I com treballes la memòria històrica? 
L’any 1998, l’any de l’Esperança Aguirre i el De-
cret d’Humanitats, em vaig plantar i vaig decidir 
procupar-me només que els alumnes estimin la 
història i coneguin l’essencial. Vaig començar a 
pensar com ho podia fer... La història és vida. 
Quines vides estimem i com s’han desenvolupat. 
Es tracta de connectar l’alumne amb la família, 
l’entorn, les seves emocions i la seva història fa-
miliar. Hi ha alumnes amb besavis, que els poden 
parlar de l’estraperlo, del mercat negre... Els alum-
nes els visiten a casa i els entrevisten.

Et preocupa també la tria i ús que fem de les 
paraules, perquè, dius, “amb les paraules cons-
truïm el món”. 
Les paraules no són innòcues; des de l’educació 
n’hauríem de treballar i fer servir més algunes, 
com compassió, deferència, tacte, inclusió... 
Es parla molt de programar, de competències, 
d’objectius, de gestionar emocions. Les emocions 
no es gestionen, es tenen, la cartera es gestiona! 
L’escola ha de fer un canvi brutal de llenguatge. 

Granollers es defineix com a ciutat educadora. 
Queda molta feina per fer? 
S’han fet coses molt maques, però com a desig 
m’agradaria que es pensés més en les persones, 
i menys en el trànsit i el consum. L’important és 
ser...; voldria més espais per seure, per anar en bici 
els petits, per a la conversa espontània... El tipus 
d’asfaltat, l’arbrat, les dimensions de les voreres, 
tot és important. Ens falta una ciutat més amable, 
més verda. Penso que anem en bona direcció, Gra-
nollers té unes bones dimensions per a tot això. 

I pel que fa a l’acollida? 
Tenim un dèficit, però no en trobo el deslloriga-
dor. Cal visibilitzar el que és invisible, els que s’ho 
passen malament. La ciutat és la tercera estructura 
d’acollida, després de la família i l’escola. Hem de 
procurar acollir tot aquell que vulgui ser acollit. 

Fotos esq. i dreta: Agnès 
Boixader a la plaça de la 
Corona, un espai carregat 
d’històries i vivències per als 
alumnes de l’Escola Pia
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Els grups municipals opinen

Prou excuses, 
volem acollir!

Gràcies a la mobilització i esforços de 
la gent, reclamant al carrer respecte pels 
drets humans, s’han obert espais de 
suport i solidaritat que han empès els 
ajuntaments i la Generalitat a no restar de 
braços plegats. Malauradament, cap dels 
partits polítics que han governat l’Estat 
han fet cap esforç per facilitar l’arribada 
i l’acollida a les persones que fugen de 
la guerra, la misèria i els desastres am-
bientals. Ben al contrari, han legislat per 
posar traves a l’arribada de persones que 
migraven cercant futur i menjar. Proves 
d’això són la Llei d’Estrangeria aprovada 
per PP, PSOE i CiU, les tanques de Ceuta i 
Melilla, o la Llei de Dret d’Asil de Za-
patero, que, segons informava Amnistia 
Internacional, converteix la sol·licitud 
d’asil en una cursa d’obstacles, excloent 
les catàstrofes i la fam dels motius per a la 
demanda d’asil.
Amb l’Estat en contra ho tenim difí-
cil per acollir com ens hem proposat. 
També és cert que tampoc han fet tot el 
que podrien els governs que s’han succeït 
a la Generalitat, massa sovint parapetats 
rere un conflicte de competències per 
amagar la manca de voluntat o la pròpia 
incapacitat.
Reclamem la derogació d’una Llei 
d’Estrangeria que nega el dret d’acollir 
als municipis catalans. Només des de la 
independència podrem tenir una polí-
tica d’acollida i migracions pròpia que 
respecti els drets humans. Denunciem la 
deshumanització d’una Europa que des-
tina més recursos a blindar les fronteres 
que a cooperació internacional. Una UE 
que liberalitza el trànsit de capitals mentre 
tanca amb murs Bulgària, Hongria, Àus-
tria i Espanya per impedir la circulació de 
persones que cerquen dignitat.
Perquè som una ciutat acollidora dema-
nem a l’Ajuntament que posi els mitjans 
necessaris perquè cap persona, que hagi 
arribat a Granollers fugint de la fam, 
de la guerra o de desastres ambientals, 
no hagi d’estar remenant contenidors 
per sobreviure, dormint en aixoplucs 
improvisats i malvivint en la misèria.

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

MOCIONES EN EL PLENO 
Moción es una propuesta que se hace al Pleno del 
Ayuntamiento para que se tome una decisión so-
bre ella. El Partido Popular de Granollers se ofrece 
para llevar las propuestas que usted desee y dar 
una respuesta acerca de lo acontecido.

RUEGOS Y PREGUNTAS AL EQUIPO 
DE GOBIERNO
Para que su voz llegue al Ayuntamiento nos com-
prometemos a llevar su solicitud o pregunta de 
la forma más directa posible y exponerla en los 
plenos mensuales del ayuntamiento los últimos 
martes de cada mes. 
Le informaremos en todo momento del estado de 
dicha acción realizada por el equipo de gobierno 
o su contestación.

PARTICIPEN Y ASISTAN COMO PÚBLICO A 
LOS PLENOS
Les recordamos que los plenos son los últimos 
martes de cada mes y empiezan a las 19.30 horas.

ESTAMOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA LO 
QUE NECESITEN
Nos pueden encontrar en la 3a planta del Ayun-
tamiento de Granollers, en la Porxada, por las 
mañanas. Nuestro teléfono directo del despacho 
es 93 842 67 08, llámenos. Si quieren venir 
por las tardes díganoslo y quedamos. Nuestro 
email del ayuntamiento es este: pp@ajuntament.
granollers.cat.

NOS ACERCAMOS ALLÍ DONDE NOS 
NECESITEN
Si tienen alguna idea, propuesta de mejora, queja 
o problema, nos acercamos donde ustedes digan 
a verlos en persona. 

ESTAMOS EN REDES SOCIALES 
Tenemos presencia en Facebook (Populars Grano-
llers) y Twitter (@ppgranollers).

TENEMOS UN WHATTSAPP 
Este es nuestro teléfono 619186115, nos tienen a 
su disposición los 365 días del año.

BOLETINES DE ACCIÓN POLÍTICA 
EN VUESTROS BUZONES 
Son muchas las propuestas que hacemos de 
mejoras en los barrios, pronto os las haremos 
llegar mediante boletines de acción política, para 
que sepan qué se está haciendo desde nuestro 
grupo municipal para mejorar nuestra ciudad y la 
calidad de vida de todos.

#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

“Volem acollir, 
no volem manipular”

El pasado 18 de febrero se celebró una mul-
titudinaria manifestación en Barcelona bajo 
el lema de “volem acollir”. Acto de denuncia 
que apoyamos públicamente y a la que asis-
tieron gran número de afiliados y simpa-
tizantes de Cs. Queremos que el gobierno 
cumpla con su compromiso de acoger a 
17.000 refugiados. Que no se olvide que 
muchos españoles, no hace mucho tiempo, 
también tuvieron que huir de la barbarie de 
la guerra. 
Nos alegramos que la manifestación haya 
sido un rotundo éxito, pero lamentamos 
que una vez más asociaciones y partidos 
políticos independentistas hayan intentado 
sacar tajada política de una reivindicación 
que es de todos. 
Viene siendo habitual desde hace años 
que se paseen esteladas en todo acto de 
reivindicación social. Y en esta ocasión, las 
banderas fueron acompañadas por carteles 
con mensajes tales como: “Espanya tanca 
fronteres” o “Fem república per garantir 
els drets humans” ¿Saben ustedes cuántas 
plazas de acogida para refugiados ofreció la 
Generalitat al gobierno central? Nada más y 
nada menos que 301, que dista mucho de 
las 4.100 plazas que dice Puigdemont haber 
propuesto recientemente por carta al comi-
sario europeo de inmigración… 
Por otra parte, ¿por qué hablan por todos los 
catalanes? ¿Es que no hay muchísimos cata-
lanes no independentistas que también están 
en contra de la política de acogida llevada 
a cabo hasta el momento por los gobiernos 
europeos? ¿Por qué siempre “España” tiene 
la culpa de todos los males? Dentro de poco 
escucharemos que cuando pierde el Barça la 
culpa también la tendrá “España”. 
Llevan gobernando Cataluña, una de las re-
giones con mayor autogobierno del mundo, 
durante toda la democracia, ¿no les queda 
algo de autocrítica?  
Por favor, dejen ya de escudarse en la su-
puesta falta de competencias para tapar sus 
malas gestiones, su inoperancia, sus casos 
de corrupción, sus chiringuitos políticos. 
Dejen de avivar el victimismo y de alimentar 
el odio entre catalanes. Hay días que son de 
todos, en los que el objetivo debería ser su-
mar y no excluir. Hay días que no deberían 
instrumentalizarse políticamente. 
 “Volem acollir, no volem manipular”. 

Grupo Municipal Cs Granollers
Mail: granollers@ciudadanos-cs.org 
Facebook: @CiutadansGranollers 
Twitter: @CsGranollers

Trabajamos para ti 
Crida-CUPPP Cs
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Granollers vila oberta. Sempre hem 
volgut que sigui així, i ara més que mai 
davant del drama humà que significa ha-
ver de marxar del teu país per conflictes 
bèl·lics, persecució política i religiosa... 
Hem de ser una ciutat acollidora.
Aquesta no és una crisi d’immigrants, 
sinó una crisi de refugiats i humanitària. 
Aquesta crisi que estem vivint és un dels 
principals reptes als quals Europa ha de 
fer front i posa de manifest les deficièn-
cies de la política d’asil de la UE. Amb 
unes xifres esfereïdores, milions de per-
sones desplaçades a tot el món i milers de 
morts o desapareguts en la seva travessia 
pel Mediterrani per arribar a Europa.
La crisi dels refugiats, amb totes les seves 
derivades, està afectant els pilars funda-
cionals de la UE, com la solidaritat o la 
lliure circulació de persones. Europa i tots 
els seus estats membres tenen l’obligació 
moral, però també legal, d’acollir i 
integrar aquestes persones que fugen de 
la guerra i la persecució als seus països i 
es juguen la vida per arribar a Europa a 
demanar asil. Parlem de persones a les 
quals nosaltres, com a comunitat in-
ternacional, tenim l’obligació de donar 
acollida i protecció. 
La gestió d’aquesta crisi s’ha caracteritzat 
per una successió d’accions unilaterals i 
no coordinades. No s’ha trobat tampoc 
una resposta global i l’acord per reubicar 
els refugiats, a partir de l’establiment de 
quotes als països membres. 
De fet, l’Estat, l’any 2015, es va compro-
metre a rebre 10.772 persones refugia-
des. Compromís que no està complint.
D’altra banda, l’arribada massiva de re-
fugiats està avivant els discursos racistes, 
xenòfobs i populistes de molts partits a 
Europa, que culpen els refugiats de tots 
els mals. Els socialistes rebutgem aquests 
posicionaments i defensem que els refu-
giats són les víctimes i no una amenaça.
L’Ajuntament de Granollers treballa per 
l’acollida de persones refugiades des de 
setembre de 2015, amb Creu Roja, entitat 
acollidora de persones sol·licitants d’asil, 
aprovant un protocol d’acollida i reser-
vant recursos pressupostaris per poder 
acollir dues famílies sol·licitants d’asil. 

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El passat mes de novembre el ple va aprovar 
el pressupost municipal per al 2017, amb 
l’abstenció d’aquest grup. Aquest és un 
d’aquells plens on es posen damunt la taula 
i es debaten molts dels reptes que té Gra-
nollers: a curt termini -l’any següent- però 
també aquells de mirada llarga, els que 
vénen i van molt més lluny que 365 dies. 
Un d’aquests temes el va posar aquest 
grup sobre la taula: el projecte de Roca 
Umbert. Per tots és conegut el projecte 
cultural que representa per a la ciutat. Un 
projecte cultural que va començar ja fa més 
d’una dècada i  on l’Ajuntament ja hi ha 
invertit, només en els exercicis 2008-
2017, més de 12 milions d’euros. Al pres-
supost 2017, la partida és de 2.000.000 € 
comptant la transferència per gestionar la 
societat Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
(1,1 milions), la urbanització de la Tèrmica 
(500.000 €) i l’ampliació del centre au-
diovisual (400.000 €).  
Davant aquestes xifres, que no són menors, 
ens fem un plantejament: Roca Umbert 
és un projecte molt interessant per a la 
ciutat, que ve de lluny i que anirà més 
lluny d’aquest mandat. És un projecte de 
ciutat, i com a tal, requereix un consens en 
la seva execució per part de la gran majoria 
dels grups, ja que possiblement l’haurà de 
gestionar un govern diferent a l’actual.  
I també fem una sèrie de demandes: 
tenint en compte el caràcter estratègic de 
l’equipament, anem a planificar-lo en el 
futur.  Definim quins elements falten per 
completar-lo, quin volum d’inversions 
(aproximat) requeriran i quina calenda-
rització preveiem per a completar-les. No 
es tracta, ni molt menys, d’aturar o frenar 
el projecte: es tracta de  deixar de tenir la 
sensació que no sabem on ni quan acaba 
ni quants recursos municipals més con-
sumirà. 
És allò que tantes vegades hem explicat des 
d’aquest grup:  prou improvisar, espe-
cialment amb els projectes estratègics 
de ciutat. Definim i planifiquem a partir 
del consens dels diferents colors polítics.  
Granollers hi sortirà guanyant!

Àlex Sastre
Portaveu
asastre@ajuntament.granollers.cat
680 644 330

Estem constantment rebent missatges en 
els mitjans de comunicació que la nostra 
salut es veu afectada per la contami-
nació atmosfèrica. Hi ha estudis que 
l’associen amb un augment de malalties 
cardiovasculars i cerebrovasculars, de 
problemes respiratoris, fins i tot que pot 
afectar el desenvolupament cognitiu dels 
infants. Però hi ha contaminació atmos-
fèrica a Granollers? I a la província de 
Barcelona? 
A programes de televisió, al telenotícies, 
a les tertúlies, a dossiers de premsa, a 
entrevistes, en parlem... Però sabem 
què és la contaminació atmosfèrica? 
Coneixem que són les partícules en sus-
pensió? I el diòxid de nitrogen? I l’ozó? 
Com es produeixen i quan? És degut a la 
mobilitat, a les indústries, a l’agricultura 
o altres sectors? Tenim molta o poca 
contaminació? I com ens afecta? Des del 
grup municipal d’ERC-Acció Granollers 
és un tema que ens preocupa. 
Sabem, com molts ciutadans i ciutada-
nes, que les administracions municipals i 
supramunicipals estan proposant accions 
i actuant per frenar la contaminació 
atmosfèrica. Com també coneixem els 
avisos de l’alerta de la Unió Europea. A 
més, sabem que la nostra preocupació 
també és compartida per altres granolle-
rines i granollerins que volen saber com 
pot millorar la seva qualitat de vida. Qui-
nes pràctiques públiques s’apliquen per 
reduir la contaminació i quina afectació 
tenen? I què podem fer els ciutadans, des 
dels petits gestos, per frenar-la?
Per respondre aquestes preguntes i més, 
us convidem el proper divendres 24 
de març a les 19 h a la Sala Tarafa de 
Granollers (c. Corró, 47) on tindrà lloc 
una xerrada amb investigadors i activis-
tes experts sobre salut i contaminació 
atmosfèrica. 

Us hi esperem!

Grup Municipal d’ERC-Acció Granollers
erc-ag@ajuntament.granollers.cat
938426711 
@ERCGranollers

Volem acollirRoca Umbert: 
expliquem-ho bé!

Què respirem 
i com ens afecta?

PSCCiU ERC-AG 
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