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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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> Mariano Fernández, professor de 
filosofia, ha fet classes a l’institut 
Antoni Cumella 22 anys. Jubilat, 
presideix la Universitat Popular de 
Granollers, nascuda el curs 2014/15 

> 360 diplomes, 21 professors i 600 
classes impartides el curs 2016/17

> Ara proposen una universitat d’estiu 
amb un cicle sobre postveritat. 
La 2a quinzena de juliol obren les 
inscripcions per al nou curs

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 

La passada de rajoles a la Festa Major de Blancs i Blaus 2016
Fotografia: Toni Torrillas
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Mariano Fernández
 president de la Universitat Popular de Granollers

Festa Major
Blancs i Blaus 2017

DEL 26 D’AGOST AL 3 DE SETEMBRE
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Ja han passat 25 anys 
des que Granollers va 
tenir l’honor de ser 
subseu olímpica dels 
Jocs de Barcelona 
92. La ciutat va estrenar un any abans el Palau 
d’Esports que va acollir la competició d’handbol, 
tant en categoria masculina com femenina. 
L’Equip Unificat, amb jugadors de les antigues 
repúbliques soviètiques excepte els estats bàl-
tics, com Talant Dujshebaev i Oleg Kisselev, que 
després dels Jocs va fitxar pel BM Granollers, va 
guanyar la competició masculina. La femenina va 
ser per a Corea del Sud. 
Més enllà dels resultats, gràcies als Jocs 
Olímpics, Granollers va poder disposar d’una 
instal·lació tan important com el Palau d’Esports 
i va bastir una planta hotelera pràcticament 
inexistent a la ciutat. Uns 500 voluntaris i volun-
tàries van contribuir a que aquest esdeveni-
ment continuï perdurant 
en l’imaginari de 
moltes per-
sones, com un 
motiu d’orgull. 

25 

800 PERSONES, ENTRE PERSONAL 
CONTRACTAT PEL COOB I VO-

LUNTARIS, VAN TENIR UN PAPER 
DETERMINANT EN EL BON 

FUNCIONAMENT DELS JOCS. 
FOTO: PERE ESPAULELLA/AMGr

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 1 de juliol
Tot el dia. C. d’Anselm Clavé, 40

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol
Dissabte 5, 12, 19 i 26 d’agost
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol
Dissabte 5, 12 i 19 d’agost
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 1, 15, 22 i 29 de juliol, pl. de Perpinyà
Dissabte 8 de juliol, pl. de Maluquer i Salvador
Dissabte 5, 12 i 19 d’agost, pl. de Perpinyà
De 9 a 14 h

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 1 i 29 de juliol
Tot el dia. Pl. de Maluquer i Salvador

FIRA DEL DISC
Divendres 7 i dissabte 8 de juliol
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

FIRA D’ARTESANS
Divendres 7 i 21 de juliol / 4 i 18 d’agost
Tot el dia. Plaça de la Corona

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 8 de juliol
D’11 a 21 h. Plaça de la Porxada

MOSTRA DE CERVESA ARTESANA 
DEL VALLÈS ORIENTAL
Dissabte 15 de juliol
D’11 a 22 h. Plaça de la Corona

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
Dissabte 29 de juliol i 26 d’agost
De 9 a 14 h. Parc Firal

L’EXJUGADOR DEL BM GRA-
NOLLERS ALEJANDRO VIAÑA 
VA SER UN DELS PORTADORS 
DE LA TORXA, ACOMPANYAT 
PEL SEU NÉT CHRISTIAN 
MALMAGRO QUE MÉS TARD VA 
JUGAR PROFESSIONALMENT A 
L’HANDBOL. ELS ACOMPANYAVA 
EL REGIDOR FRANCESC RUBIO. 
ERA EL 16 DE JUNY DE 1992

LA CELEBRACIÓ DELS JOCS VA 
POSSIBILITAR QUE GRANOLLERS 

TINGUÉS AQUEST EQUIPAMENT 
ESPORTIU DE PRIMER ORDRE 

FOTO: PERE ESPAULELLA/AMGr 

EL PALAU D’ESPORTS VA ACOLLIR 
LA FASE PRELIMINAR DE LA 

COMPETICIÓ D’HANDBOL 
MASCULINA I FEMENINA. 

FOTO: ANTONIO ALCALDE/AMGr
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REPORTATGE

S’obre a la Tela la Biblioteca 
i aula d’estudi Antoni Jonch

Granollers posa a disposició un 
nou servei per a les persones 
interessades en les ciències naturals: 
la Biblioteca i Aula d’estudi Antoni 
Jonch. Uns fons d’entre 6000 i 7000 
llibres principalment d’ornitologia 
i botànica que es pot consultar a 
l’edifici de la Tela. L’estrena d’aquest 
espai ha coincidit amb el 30è. 
aniversari de la creació del Museu 
de Ciències Naturals de Granollers, 
que va dirigir el mateix Jonch després 
de plegar com a director del Zoo de 
Barcelona i fins a la seva sobtada 
mort el 6 de juny de 1992.

Coincidint amb el 30è. aniversari de la creació 
del Museu de Ciències Naturals de Granollers, 
la ciutat ha volgut tributar un nou homenatge 
a qui va ser impulsor d’aquest equipament tan 
extraordinari: el naturalista granollerí Antoni 
Jonch i Cuspinera. Es tracta de la Biblioteca i 
Aula d’estudi Antoni Jonch, un espai de l’edifici 
de la Tela on el 1987 s’hi va traslladar un in-
cipient museu que va fer realitat el somni del 
mateix Jonch i d’un grup de joves que, primer 
des del Centre de Documentació de l’Associació 
Cultural i després de l’Àrea de Ciències Natu-
rals del Museu de Granollers, van canalitzar la 
seva passió per l’entorn natural en aquest nou 
equipament.

La pedagogia, un dels puntals del museu

La voluntat de tirar endavant aquest projecte 
insòlit per a l’època i per una ciutat de la mida 
de Granollers es deu a qui era l’alcalde, Josep 
Pujadas. Qui millor que Antoni Jonch, un apas-
sionat de la zoologia, la natura i l’excursionisme, 
que atresorava una llarga experiència profes-
sional, entre d’altres com a director del Zoo de 
Barcelona, per bastir el nou Museu de Ciències 
Naturals! 
Jonch, tant des de la seva gestió com a director 
del zoo, del qual es prejubila per tornar a treba-
llar a Granollers, com després des del Museu 
de Ciències Naturals tenia molt clar el caràcter 

pedagògic que havien de tenir aquestes institu-
cions. 
De fet, casa seva, “la torre” del carrer del Rec 
on avui hi ha el Centre de Cultura per la Pau, 
va ser durant molt anys un petit zoològic i molt 
més: contenia una col·lecció d’objectes de 
diferents viatges (màscares, cranis d’animals), 
unes 25.000 diapositives (que feia servir per a 
les seves conferències), pel·lícules, objectes 
d’artesania, bonsais, roques... 

Pioner de les escoles de natura

L’alumnat que Jonch tenia quan era profes-
sor de l’”Institut” del carrer de Corró, tenia el 
privilegi de poder visitar el sorprenent mostrari 
d’animals que acollia. Segons ell mateix uns 
2000, entre els quals un lleonet procedent de 
l’Àfrica, serps, cocodrils, papallones i coloms 
missatgers que li servien per comunicar-se 
amb la que seria la seva dona, Fina Sampere, 
quan vivia a Sabadell. Segons Joan Garriga 
i Antoni Arrizabalaga amb aquest contacte 
directe amb la natura “Antoni Jonch s’avançà 
al llarg d’aquells anys, al que més tard serien 
les escoles de natura, algunes formes de les 
quals ja s’experimentaven al Canadà, i d‘on ell 
s’interessà pels continguts”. 
Quinze persones, sota la direcció d’Antoni Jonch 
van redactar el projecte museològic que es 
materialitzar a la Casa Pius Anfres, la Tela. El 

Jonch va ser un 
home dedicat a 

Granollers, 
promotor del 

coneixement del 
Montseny i 

defensor de la 
natura

La Biblioteca i Aula d’estudi 
especialitzada en ciències 
naturals es troba a la primera 
planta de l’edifici de la Tela, al 
carrer de Francesc Macià
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El Museu de Ciències Naturals que va dirigir Jonch 
destaca per la gran producció de treballs de recerca

A l’esquerra parlament de 
Josep Pujadas en l’acte inau-
gural del Museu de Ciències 
Naturals, flanquejat per Josep 
Verde, que va ser conservador 
del Museu, i Josep Arimon, 
regidor de Cultura. Amb 
vestit clar, Antoni Jonch. En 
les imatges en blanc i negre 
dependències del nou museu 
que ara ha fet 30 anys 

Museu s’inicia amb un fons petit “amb poques 
peces molt malmeses d’una antiga secció de 
ciències naturals, que va tenir activitat entre 
1945 i 1958, de la qual havia estat responsable 
el mateix Jonch”.

Divulgació i recerca

Des d’un primer moment aquest noble edifici va 
començar a acollir exposicions i també tallers 
destinats al públic escolar. La recerca també 
va ser, des d’un bon principi, un dels elements 
definidors del petit equip de professionals i 
també de moltes persones voluntàries que ha 
passat per aquest equipament. Les primeres 
investigacions alerten de la contaminació del 
riu Besòs i del Congost en particular i tenen un 
efecte posterior en l’àmbit polític: la creació del 
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu 
Besòs el 1988. 

Papallones, ratpenats, petits mamífers

L’any 1994, amb el suport de la Generalitat, el 
Museu de Ciències Naturals inicia un projecte 
de seguiment de les papallones diürnes de Ca-
talunya, que permet analitzar molts paràmetres, 
entre els quals els efectes del canvi climàtic en 
els nostres ecosistemes. Més tard s’hi afegirà la 
xarxa de seguiment de papallones d’Andorra i, 
anys després, gràcies al mecenatge de la famí-
lia Jonch, el seguiment de les migracions de la 
papallona del card al nord de l’Àfrica. 
Destacada és també la posició que el Museu 
de Ciències Naturals de Granollers ha adquirit 
gràcies a les investigacions sobre quiròpters, 
que ha permès difondre el coneixement i la 
necessitat de conservació d’aquests animals. 
Entre d’altres, s’ha demostrat que els ratpenats 
són eficaços controladors de plagues com la del 
barrinador de l’arròs. El 2012, en l’edifici acabat 
d’estrenar que ampliava el museu, es va fer un 

simposi internacional sobre el paper dels ratpe-
nats com a bioindicadors del canvi climàtic, que 
va reunir els millors especialistes del món. 
Una altra de les àrees d’investigació del mu-
seu són els petits mamífers , dels quals es fa 
un seguiment mantingut en el temps o pros-
peccions puntuals per conèixer les espècies 
presents. Pel que fa a rèptils i amfibis, una altra 
àrea d’investigació del museu, cal destacar 
la descripció d’una nova espècie de vertebrat 
endèmica de Catalunya, el tritó del Montseny, 
descoberta el 2005 per un equip científic amb 
participació del Museu de Ciències Naturals.
Tot aquest treball ha fet que el Museu de Cièn-
cies Naturals de Granollers hagi estat reconegut 
per la Generalitat com a centre de recerca i que 
col·labori amb diverses universitats nacionals i 
internacionals. Sens dubte, Antoni Jonch estaria 
orgullós de la trajectòria traçada pels qui van 
continuar el seu somni.

Tres dels quatre fills d’Antoni 
Jonch i Fina Sampere van ser 
presents en la inauguració de 
la Biblioteca i aula d’estudi. 
La família de Jonch continua 
donant suport a iniciatives 
vinculades amb el camp de 
les ciències naturals
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El carrer Barcelona des de Nou 
fins a Castella serà en calçada única

Aquesta tardor han de començar les obres de 
reforma del carrer de Barcelona, en el tram 
del carrer Nou fins al carrer de Castella, que 
el convertiran en plataforma única. Aquesta 
és la previsió municipal. En tot cas els treballs 
s’iniciaran un cop acabada la reforma del 
carrer de Ricomà, que van començar el mes 
d’abril.
En aquesta actuació es renovarà la xarxa 
d’aigua potable i un tram de clavegueram, es 
soterrarà la xarxa elèctrica aèria, els creua-
ments de Telefònica existents i s’incorporarà 
el tritub municipal per a les telecomunica-
cions. El vial tindrà una calçada de 3 a 4 m 
d’amplada amb llambordes de formigó de 
color cendra, que serà l’espai destinat al pas 
dels vehicles per garantir l’accés als apar-
caments i habitatges particulars i per a les 
operacions de càrrega i descàrrega. 
L’espai destinat al vianant estarà format per 

dues voreres d’entre 1 m i 1,45 m d’amplada i 
s’executaran amb un paviment de llambordes 
de formigó prefabricades de diferents colors, 
en funció del tram de carrer. Es combinaran 
dos colors al llarg de tot el carrer: el mediter-
rani i l’ivori, com ja es va fer en el tram del 
carrer de Corró entre Torras i Bages i Mine-
tes.

L’actuació es preveu fer en cinc mesos

La superfície del tram del carrer a renovar és 
de 1.079 m2 i la longitud de 182 m linials. El 
pressupost és de 282.155,54 euros i es preveu 
que les obres es puguin fer en 5 mesos. 
Com en altres actuacions municipals, 
l’objectiu és millorar l’accessibilitat per al 
vianant, aconseguir un carrer amb qualitat, 
connectar-lo amb la xarxa de carrers de cal-
çada única del centre i, a través del carrer del 
Llorer, amb el carrer de Ricomà.

Les obres 
començaran 
quan estigui 
reformat el 

carrer Ricomà 

6

El carrer de Conestable de Portugal, entre 
Sant Josep de Calassanç i la plaça de la 
Corona tindrà les voreres més amples: 1,40 
m en el costat nord i 2,10 m en el costat sud, 
mantenint la calçada i la vorera a diferent 
nivell. A la cruïlla amb el carrer Palau-
dàries es farà tota la vorera a un sol nivell, 
per tal d’adaptar la vorera a la normativa 
d’accessibilitat. A més es renovarà un tram 
de clavegueram, es soterraran les línies 
elèctriques i es substituirà la canonada 
d’aigua potable. Es preveu que tota l’actuació 
finalitzi durant el mes de setembre.

El carrer del 
Conestable 
de Portugal 
amplia les 
voreres

Plànol d’un tram del carrer 
Barcelona on conflueixen els 
paviments de diferents colors
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Les obres del camp de futbol de Palou 
començaran abans d’acabar l’any

L’Ajuntament de Granollers rehabilitarà el 
camp de futbol de Palou i hi farà dos terrenys 
de joc, un de futbol 11 i un de futbol 7, per a 
la pràctica de futbol formatiu. El camp tindrà 
una graderia per a més de 700 espectadors 
i farà les funcions que fins ara feia el camp 
de futbol municipal del carrer de Girona, on 
habitualment juguen els equips de l’Esport 
Club Granollers.
Segons el projecte elaborat pels serveis 
tècnics municipals, al costat est s’hi cons-
truirà la part de més volum per minimitzar 
la seva presència des del passeig fluvial. 
Una passarel·la elevada permetrà veure a la 
vegada els partits que es disputin en tots dos 
camps de futbol i, alhora, gaudir de la visió del 
riu i del seu entorn.
L’equipament disposarà dels serveis se-
güents: 10 vestidors (4 de grup, 4 de 
col·lectius i 2 d’àrbitres), 5 lavabos, 4 magat-
zems, 2 oficines, un gimnàs, una bugaderia, 
una sala de reunions i un bar. 
El camp tindrà dos accessos: un de principal, 
amb un element singular situat a la façana 
oest del solar per a l’accés d’esportistes i 

públic i un accés per a serveis.

Consideracions mediambientals

Es renovarà la instal·lació elèctrica existent 
per fer-la més eficient i respectuosa amb el 
medi ambient i natural. En el camp gran s’han 
previst columnes per a 12 projectors i en el 
camp petit per a 6, amb llums led.
La producció d’aigua calenta sanitària i cale-
facció es farà amb dues calderes de pèl·let de 
condensació (combustible granulat a base de 
biomassa) d’alt rendiment i baixes emissions 
de partícules.
El reg automàtic s’alimentarà amb l’aigua 
emmagatzemada en un dipòsit soterrat de 30 
m3. L’aigua de la pluja s’aprofitarà per regar 
gràcies a una xarxa de drenatge al voltant del 
terreny de joc que recollirà l’aigua. 

Mobilitat i aparcament

Per accedir al camp, l’Ajuntament aconsella 
fer-ho per al marge dret del riu, a través de 
l’av. de Sant Julià, on s’habilitarà un aparca-
ment de 220 places que també tindrà ús per al 
polígon industrial Congost. A més, es cons-
truirà una passera per a vianants que connec-
tarà els dos costats del riu. 
Es preveu que les obres comencin abans 
d’acabar aquest any i que els treballs 
s’allarguin uns dotze mesos.

www.granollers.cat/obres
Tota la informació detallada de les obres en curs i les previstes

Imatge virtual de com 
quedarà el camp de futbol, 
segons el projecte previst. 
La Diputació de Barce-
lona s’ha compromès a 
aportar 1 milió d’euros 
per a la construcció de la 
instal·lació
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Una vuitantena d’alumnes participen als 
cursos de formació i inserció laboral

Els programes 
pretenen 

fomentar la 
inserció laboral 

i la continuïtat 
formativa de 

joves d’entre 16 i 
21 anys

Aquesta fotografia defineix l’onzena promo-
ció d’alumnes dels Programes de Formació i 
Inserció i del Pla Transició al Treball (PFI-PTT), 
els cursos, desenvolupats per l’Ajuntament des 
del curs 2006-2007. Una formació adreçada 
a joves sense ESO que prepara els alumnes 
pels perfils professionals d’auxiliar de fabrica-
ció mecànica i instal·lacions electrotècniques, 
auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restau-
ració, i auxiliar de vendes, oficina i atenció al 
públic. En total 14 alumnes han finalitzat el curs 
d’auxiliar de fabricació mecànica que s’ha fet al 
Centre Vallès i a l’Escola Municipal del Treball 
(EMT); 13 alumnes han finalitzat el d’auxiliar 
d’hoteleria que es fa al Centre Vallès i al Gre-
mi d’Hostaleria; i 16 alumnes han finalitzat el 
d’auxiliar en vendes, que s’ha desenvolupat al 
Centre Vallès.

Col·laboració en diversos projectes 
i esdeveniments

Durant el curs els alumnes han col·laborat en 
diferents projectes de la ciutat posant en pràc-
tica molts dels coneixements adquirits, també 
han participat en activitats de la Fira Guia’t de 
Granollers. També s’ha col·laborat en el projec-
te D’FESTA, treballant com viuen els joves “la 
festa”, reflexionar críticament i donant a conèi-
xer el programa d’informació Punt G que obrirà 
les portes aquest estiu a Granollers.

Continuïtat formativa pel proper curs i 
inserció laboral

Dels 47 alumnes participants enguany als pro-
grames PFI-PTT, 18 alumnes s’han matriculat, 
de cara al curs vinent, per fer un cicle formatiu 
de grau mitjà, 6 per cursar l’ESO a l’Escola 
d’Adults, 5 per cursar el CAM , 3 faran altres es-
tudis i es troben en procés de recerca de feina. 
També 10 alumnes han finalitzat el curs amb 
inserció laboral.

Formació per a joves dins del Pla de Xoc

D’altra banda també s’ha ofert als joves sense 
ESO, gràcies al Pla de Xoc contra la crisi, el curs 
de so i escenografia, que es fa al Centre Vallès i 
que enguany arriba a la cinquena edició. Aquest 
curs l’han realitzat 20 alumnes, els quals reben 
formació teòrica i pràctica per a poder donar 
cobertura a actes culturals de petit format en 
el seu muntatge i sonorització; aquest curs es 
fa amb l’empresa d’inserció DIMAS. La majoria 
d’alumnes continuarà la formació a través dels 
PFI-PTT, Escola d’Adults o altres han aprovat el 
Graduat en ESO i s’han matriculat a CFGM.
I amb l’objectiu de reduir l’abandonament esco-
lar i conjuntament amb la Cambra de Comerç 
de Barcelona i dins el programa de Garantia 
Juvenil, s’ha ofert a joves que tenen l’ESO un 
curs d’orientació laboral en què realitzen un 
tast de diverses Unitats Formatives de diferents 
cicles de Formació Professional: Primers au-
xilis: atenció sanitària d’urgència, comunicació 
empresarial oral (contingut en anglès i català) i 
Imatge i vídeo. Aquest curs s’ha portat a terme 
al Centre d’Ensenyament EDUCEM a través de 
la Cambra de Comerç i amb el suport del servei 
d’educació de l’Ajuntament. A través d’aquesta 
iniciativa s’ajuda als participants a definir un ob-
jectiu educatiu i professional així com adequar 
el seu perfil competencial a les possibilitats que 
ofereix la Formació Professional i el mercat de 
treball.
Aquesta formació s’adreça a joves que acrediten 
l’ESO i no van obtenir plaça per al curs 15/16 en 
un cicle formatiu de grau mitjà, o bé, que van 
iniciar estudis de batxillerat però després de la 
primera avaluació se’ls recomanava reorientar 
l’itinerari acadèmic cap a estudis de Formació 
Professional de Grau Mitjà, nivell 2. Hi han parti-
cipat 15 alumnes
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En l’últim dels actes de la programació en 
record al bombardeig de 1938 s’ha desvet-
llat una troballa: documentació que acre-
dita l’existència d’un camp de concentració 
franquista a Granollers, concretament situat 
a l’antiga caserna militar, a la plaça de la 
Caserna. Aquest camp de concentració aco-
llia homes sobre els quals no hi havia indicis 
suficients per enviar-los a la presó i que con-
formaven batallons de treball. Les seves feines 
consistien en reconstrucció d’equipaments, 
ponts, carreteres... 
Un document en forma de carta amb el dis-
tintiu de “camp de concentració” confirma 
l’existència d’aquest camp de concentració, un 
dels 16 recintes d’aquestes característiques 
arreu del país. És una carta del comandant 
militar del camp de concentració de Granollers 
adreçada a l’alcalde. 
L’Ajuntament de Granollers porta a terme un 
projecte de localització i senyalització dels es-
pais de repressió franquista de la ciutat. En el 
context d’aquesta recerca d’ha localitzat aquest 
document.
L’Arxiu Municipal de Granollers i Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau han presentat 
aquesta documentació, trobada pel tècnic 

Granollers tenia un camp de concentració franquista 
ubicat a l’antiga caserna de la ciutat

Granollers serà, per tercer any, seu de l’Escola d’Estiu del Volunta-
riat (EEV), un projecte formatiu de la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària de la Generalitat que programa cursos especialitzats per a 
persones voluntàries. Les persones interessades poden matricular-se 
en cursos específics que es faran a les vuit seus territorials de l’Escola, 
que són, a més de Granollers: Amposta, Barcelona, Girona, Lleida, 
Manresa, Sabadell i Tarragona. L’EEV està concebuda com un punt de 
trobada per compartir coneixement i experiències.
Aquí es farà el taller “Mindfullnes. Tècniques corporals i expres-
sives”, els dies 12 i 13 de juliol (de 18 a 21 h); un curs d’iniciació al 
voluntariat, els dies 13,14, 20 i 21 de setembre (de 18 a 21 h); i un taller 
de captació de fons a les entitats, els dies 20 i 21 de setembre (de 18 
a 21 h). Els dos primers es faran a Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau i el tercer, al Centre Cívic Nord. 
L’any passat una vintena de persones van apuntar-se a la formació pro-
gramada a Granollers. Si esteu interessats a apuntar-vos a algun curs 
o taller, que són gratuïts, ho podeu fer a través del web: 
www.granollers.cat/voluntariat 

El document, que acredita 
l’existència d’un camp de 
concentració a la ciutat / Fons 
Ajuntament de Granollers / 
Arxiu Municipal de Granollers 
(AMGr)

Tercera edició de l’Escola d’Estiu 
del Voluntariat 

municipal Paco Cruz, en el marc de l’acte 
«Els camps de concentració de la postguerra 
a Catalunya i el cas de Granollers segons la 
documentació de l’Arxiu Municipal», una con-
ferència del doctor en història Aram Monfort 
Coll, investigador del Centre d’Estudis sobre 
les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) 
i professor de la UAB. Monfort ha estudiat el 
fenomen concentracionari i la repressió durant 
la postguerra més immediata.
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13
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

20
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

27
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

www.granollersmercat.cat
www.cambrabcn.org

3
14.30 h a 16.30 h. Càpsula. Comerç
Aprèn a gestionar bé l’estoc del teu 
comerç per no perdre diners
Granollers Mercat - Servei de Comerç

5
9 a 15 h. Formació. Empresa
Claus per internacionalitzar una peti-
ta empresa
Valora el potencial d’internacionalització 
de la teva empresa
Granollers Mercat

6
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedo-
ria.
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

10
9 a 14 h. Formació. Empresa i em-
prenedoria
Desenvolupa el teu talent emprenedor 
amb Lego® Serious Play®
Detecta les teves àrees de millora per 
desenvolupar amb èxit el teu projecte 
empresarial
Granollers Mercat

12
9 a 15 h. Formació. Empresa
Claus per internacionalitzar una peti-
ta empresa
Granollers Mercat

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

Juliol 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

Aquest curs 62 empreses i 54 alumnes han par-
ticipat del programa Projectes Singulars Junts, 
que cada any permet graduar a més alumnes 
de 4t d’ESO i, per tant, ajuda a reduir el fracàs 
escolar a la nostra ciutat. Aquest projecte, no 
només té per a objectiu que l’alumne de 3r 
pugui passar amb bons resultats a 4rt i que els 
de 4rt puguin graduar, sinó que també ajuda a 
orientar als joves en la presa de decisions que 
s’han d’enfrontar a l’acabar l’etapa obligatòria de 
l’escolarització. Els permet veure quin camí se-
guir en la formació professionalitzadora, a través 
dels Programes de Formació Inicial per aquells 
que no aconsegueixen treure’s el graduat i en la 
Formació Professional de Grau Mitjà aquells que 
sí que han pogut acreditar-ho.
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Un indret com la plaça de la Porxada, 
amb una gran afluència de públic, acaba 
d’incorporar un desfibril·lador extern au-
tomàtic, en un lateral de la cabina telefò-
nica. Aquest aparell electrònic portàtil, que 
serveix per tractar una aturada cardiorespi-
ratòria, genera una descàrrega elèctrica que 
permet reactivar el cor. Només fa la descàr-
rega quan l’aparell detecta que el pacient ho 
necessita. 
Actualment hi ha desfibril·ladors, a part 
dels que hi ha en l’àmbit sanitari als equi-
paments següents: Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts, Teatre Auditori de Granollers, Cen-
tre d’Educació Especial Montserrat Montero, 
Escola Municipal del Treball (EMT), Centre 
Vallès, Policia Local (en un cotxe patrulla i a 
la comissaria) Palau d’Esports, Pavelló Mu-
nicipal del Tub, piscines municipals, Pavelló 
de bàsquet i el camp de futbol del carrer de 
Girona.

Aquest curs 2016-17, 131 persones (19 més que 
l’any passat) han fet de voluntàries a 21 centres 
educatius de la ciutat, des d’escoles bressol 
fins a formació d’adults, passant per centres 
públics i concertats de primària, secundària i 
cicles formatius. Les tasques desenvolupades 
han estat: acompanyament a sortides, adaptació 
escolar, biblioteca, manteniment, padrins de 
lectura, suport a l’aula, reforç escolar, suport 
de matemàtiques, atenció a alumnat nouvingut i 
conversa en francès. 
El projecte de Voluntariat Educatiu ha complert 
5 anys. Va iniciar-se el curs 2012-13 impulsat 
pel CEM, el Consell Escolar Municipal. Des 
d’aleshores, 120 persones de mitjana per curs 
han dedicat un temps a donar suport -logístic, 
pedagògic,...- a les aules granollerines. Una 
part important dels voluntaris i voluntàries han 
repetit més d’un any. 
En l’acte de reconeixement, els representants 
de l’Ajuntament van explicar que, arran de la 
Llei del voluntariat aprovada fa 2 anys per la 
Generalitat, l’Administració no pot gestionar 
grups de voluntaris. La voluntat municipal és 
que el projecte continuï viu, per la qual cosa es 
treballa amb dues possibles solucions: que se 
n’ocupi Rella, Associació de Mestres i Profes-
sorat Jubilats, que s’hi han mostrat interessats; 
o bé impulsar la creació d’una entitat nova que 
s’ocuparia de la gestió d’aquest projecte d’èxit. 

131 persones han fet 
de voluntàries educatives 
als centres de la ciutat

La Porxada ja té un 
desfibril·lador per tractar 
una aturada del cor
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El voluntariat 
educatiu 

continuarà 
gestionat per 

una entitat, 
arran de la Llei 
que no permet 

que ho faci 
l’Administració

Temps de Fes-te l’estiu
Prop de 800 nois i noies de 3 a 16 anys 
participen aquest mes a les activitats del 
programa Fes-te l’estiu. Els més petits, de 
3 a 11 anys, en algun dels quatre casals que 
s’oferien a les escoles Lledoner, Espriu, 
Ponent i Mestres Montaña on, de 9 a 13 h, 
faran tallers i jocs a l’entorn de cadascun 
dels eixos temàtics. En l’oferta esportiva, 
l’activitat es desenvoluparà als diversos 
equipaments (pistes d’atletisme, Tub...), on 
els infants han pogut escollir la pràctica 
de diferents modalitats: bàsquet, handbol, 
futbol, tennis... En el cas dels adolescents, 
de 12 a 16 anys, els participants han pogut 
escollir activitats a l’entorn de la il·lustració, 
el cant, bicicleta, relaxació, escriptura crea-
tiva... per aprendre i passar-s’ho bé a l’estiu.

11

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JULIOL-AGOST DE 2017



Roca Umbert Fàbrica de les Arts torna a or-
ganitzar amb l’associació TotSona la fira de la 
música i l’educació, Taral·la, que s’adreça a pro-
fessionals, famílies i infants, així com públic que 
vulgui gaudir d’una jornada plena d’activitats.
Taral·la és una fira destinada a donar informació 
i formació sobre la música i la seva rellevància 
com a element educatiu. Tots els participants 
compartiran, aprendran i gaudiran de les possi-
bilitats educatives de la música.
Tallers, concerts, activitats i instal·lacions musi-
cal us esperen a Roca Umbert.
Les inscripcions ja es poden fer a la pàgina web: 
www.taral·la.cat

16 i 17 de 
setembre, 
Taral·la, la 
fira de la 
música i 
l’educació

10 anys de l’Obert X Vacances a Roca Umbert

ORGANITZA AMB EL SUPORT DE COL·LABORA

di
ss

en
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OXV obert x vacances
roca UMbert
FÀbrIca De Les arts
GranoLLers

DeL 28 De jUny aL 15 De jULIoL 2017

MOVIMENT
ARTS VISUALS

MÚSICA I 
PENSAMENT

CENTRE D’ARTS EN MOvIMENT

19:30 h
28 DE JUNY

espectacLe De Dansa 
conteMporÀnIa De GUy naDer
I MarIa caMpos

ZENTIH
EXTRACT

ESPECTACLE GRATUïT, AfORAMENT LIMITAT.
InscrIpcIons a www.rocaUMbert.cat

TERRASSA DEL BAR

21 h
29 DE JUNY

CÀNTUT, 
CONCERT 
AMB BELDA & 
SANJOSEX

Mostra De Dansa 
conteMporÀnIa

CENTRE D’ARTS EN MOvIMENT

20 h
30 DE JUNY

WORK-IN-
PROGRESS DE 
L’ESPECTACLE 
HORA 81 DEL 
COL·LECTIU 
NÁJERA

ESPAI D’ARTS

20 h
1 DE JULIOL

*ESPECTACLE RECOMANAT
PER A MAJORS DE 16 ANYS.

PERFORMANCE 
“EL FILL I LA 
PUTA” D’ABEL 
AZCONA I
CRISTINA 
NUÑEZ

TERRASSA DEL BAR

21 h
1 DE JULIOL

CONCERT AMB 
MARQUÈS
NYC-PARIS-
BCN QUARTET
ORGANITZA: L’OLLA

CTUG    

DEL 5 AL 7
DE JULIOL

LA POSTVERITAT, 
UNA
APROXIMACIÓ 
MULTIDISCI-
PLINÀRIA
ORGANITZA: UNIvERSITAT POPULAR DE 
GRANOLLERS

PREU: 55 EUROS
Més InForMacIó I InscrIpcIons a
www.UpG.cat/UnIversItat-DestIU-2017/

Més informació a www.rocaumbert.cat

Del 28 de juny al 15 de juliol Roca Umbert Fàbrica de les Arts desenvo-
lupa un any més el programa d’estiu Obert x Vacances 2017, que aquest 
any arriba a la seva desena edició. El programa d’arts contemporànies i 
musicals és un reflex de les activitats que es promouen al llarg de l’any a 
la fàbrica, ja sigui en les residències artístiques que s’hi desenvolupen o 
bé en el programa de difusió permanent de la fàbrica. És per això que se 
centren en el moviment, les arts visuals, la música i el pensament, amb 
activitats obertes a tot tipus de públic i que s’acosten a la ciutat.
La novetat d’enguany és la incorporació d’una línia formativa, que té la 
voluntat de consolidar-se en les properes edicions per esdevenir un espai 
de formació per a professionals d’arreu. Aquest any, trobeu a la progra-
mació diversos workshops especialitzats, impartits per professionals de 
renom com Mercedes Boronat, Mar Gómez, Guy Nader i Maria Campos.
No us podeu perdre els concerts a la terrassa del bar de Roca Umbert, 
els dijous , a les 21 hores; el dia 6 amb el grup de folk, “Abans tot això 
eren camps” i el dia 13, concert amb Cesk Freixas, que presenta el seu 
sisè disc “Proposta”. I la mostra de visuals i música electrònica, diven-
dres 7 de juliol, amb diferents artistes per diferents espais de Roca Um-
bert. Una altra recomanació, la revetlla de swing amb Chino and The Big 
Bet, el 15 de juliol a les 21 hores, amb la col·laboració de Bigpotters 
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Novetats a Escena Gran

L’any 2016 els equipaments i entitats que han 
format part d’Escena grAn (Teatre Auditori de 
Granollers, Sala Nau B1 – Roca Umbert Fà-
brica de les Arts, Associació Cultural – Roda 
d’Espectacles Infantils i Teatre de Ponent) han 
programat més de 150 espectacles amb pràc-
ticament 270 funcions, amb un 65 % de mitjana 
d’ocupació. 
A partir de la propera temporada Escena grAn 
creix i amb la integració del Teatre de Can Pa-
lots de Canovelles. La cartellera Escena grAn es 
presenta aquest any carregada d’optimisme, no-
ves idees i nous projectes capaços de fer front a 
reptes, i a una major implicació, eixamplament i 
creació i desenvolupament de públics a l’oferta 
escènica. La proposta artística, de treball con-
junt i de desenvolupament de públics, pretén 
convertir-se en factors de fortalesa per encarar 
nous reptes socials, culturals i educatius per a 
la ciutadania.
La temporada 2017/18 formaran part d’Escena 
grAn el Teatre Auditori de Granollers (que 
oferta, juntament amb conegudes produccions, 
d’altres especialment seleccionades per la seva 
qualitat, a més de propostes i projectes que 
fan ciutat), Llevant Teatre (amb oferta de teatre 
independent i aposta per nous valors); La Roda 
d’espectacles Infantils (projecte de l’Associació 
Cultural de Granollers que té lloc a la Casa de 
cultura Sant Francesc, amb una programació 
específica especialment cuidada i pensada per 
als més petits); la Sala de concerts Nau B1 – 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts (que ofereix 
propostes musicals) i el Teatre Auditori Can 
Palots de Canovelles (amb una oferta diversa de 
mitjà format).

La fusió de 
diversos teatres 
fa que es puguin 

oferir avantatges 
per abonaments 

i descomptes

Fins al 4 d’agost a la planta baixa de 
l’Ajuntament (pl. de la Porxada, 6) podeu visi-
tar l’exposició fotogràfica de l’Arxiu Municipal 
de Granollers (AMGr) titulada «La Porxada, 
430 anys». En aquesta ocasió, es mostra una 
selecció d’imatges amb motiu dels 430 anys 
de la construcció del monument més em-
blemàtic de la ciutat, declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional l’any 2006. Són fotos del 
final del segle XIX a l’inici del s. XXI, de Josep 
Bosch, Brangulí, Pere Cornellas, Salvador 
Llobet, Amadeu Mauri, Tomàs Torrabadella i 
Toni Torrrillas, a més d’autors desconeguts, 
dels fons de l’Arxiu Municipal de Granollers.

Visiteu 
l’exposició 
“La Porxada, 
430 anys”

Escena grAn inclou el sistema de compra 
d’entrades per a qualsevol dels espectacles 
a través d’una plataforma única de venda 
d’entrades per tal de garantir la màxima acces-
sibilitat al consum escènic ofertat. Un equip ar-
tístic vetlla per la qualitat i varietat de propostes, 
així com establint complicitats a nivell nacional 
per garantir les millors propostes del mercat. 
Entre elles hi trobem El Gran Teatre del Liceu, 
L’Auditori de Barcelona, Els Teatres Amics, La 
Fira de Tàrrega i Llevant Teatre amb la Red de 
Teatros Alternativos a nivell estatal i la Coordi-
nadora de Teatres Independents de Catalunya 
(CTIC) a nivell nacional. 
Aquesta proposta escènica vol oferir una carte-
llera conjunta i variada per tal de sumar esforços 
i iniciatives amb l’objectiu d’afavorir l’augment 
de públic així com adaptar-se a les necessitats 
del territori i enfortir la musculatura del sector 
de les arts escèniques i la música a nivell local.

Proclamació de la 
II República, 1931.

Fotografia i fons 
de Josep Bosch / AMGr
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TRASLLAT DEL 
SERVEI DE CULTURA 

DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Des de dilluns 19 de juny 
el Servei de Cultura està situat al 

C. de Jaume Camp i Lloreda, 1,
segona planta.

Edifici Can Puntes

HORARI D’ESTIU A L’OFICINA 
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)

De l’1 de juliol al 15 de setembre, ambdós inclosos, 
l’OAC atén al públic amb horari especial. 

De dilluns a dijous, de 8.30 a 15 hores, 
i divendres, de 8.30 a 14 hores. 

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Granollers
Carrer de Sant Josep, número 7

 Tel. 010 o 93 842 66 10

HORARI DE LES 
DEIXALLERIES

DE GRANOLLERS

DEIXALLERIA 
GRANOLLERS NORD

Camí del Cementiri, s/n

Juliol i agost

Dilluns de 8 a 14 h
Dimarts de 16 a 19 h

Dimecres a diumenge de 8 a 14 h

DEIXALLERIA 
GRANOLLERS SUD

C. Palautordera 

Juliol

Dimarts: de 16 a 19 h
Dimecres a diumenge de 8 a 14 h

De l’1 al 31 d’agost, tancat

Amb una vegada no n’hi ha prou.
Vine a donar sang

Autocar del Banc de Sang i Teixits

Dimarts 4 de juliol i 1 d’agost

De 5 de la tarda a 9 del vespre

Plaça de Can Trullàs

La donació de sang, un acte solidari
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DISSABTE 1
12 h Barri Can Gili
Festes de barri Can Gili. Activitats durant  
el cap de setmana

12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem. Punts de cantada: plaça de 
la Corona, Museu, Fonda Europa, la Gralla 
i Porxada
En cas de pluja, directament a la Porxada

18 h Museu de Granollers
Visita guiada a l’exposició “Del taller 
a l’escenari”, amb els germans Josep i 
Jordi Castells i Planas

20 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Obert per vacances. Performance El fill i 
la puta, d’Abel Azcona i Cristina Nuñez
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia 
Activitat recomanada per a majors de 
16 anys

21 h Terrassa del bar de Roca Umbert
Obert per vacances. Concert amb 
Marquès NYC-París-BCN quartet
Org.: L'Olla

21 h Teatre de Ponent
Taller-espectacle de teatre musical 
d’adults a partir de Les tres germanes 
d’Anton Txékhov. Les tres somiatruites

22 h Parc Firal
Musik N Viu: Concerts amb grups Gri-
tando en Silencio, Coet, Magret de Paco, 
Inflexión i DJ
Org.: ASGRAM i Servei de Joventut

23 h Casino de Granollers
Festa dels anys 80’, amb Jose Resina
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb 
una consumició

DIUMENGE 2
17 h Teatre Auditori de Granollers
Festival de dansa de l’escola Judit Font 
Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers

19 h Casino de Granollers 
Ball Social, amb Duo Dava 
i Ball de Gitanes al pati del casino
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb 
una consumició

19 h Teatre de Ponent
Teatre visual d’Arsènic Espai de Creació, 
Ocells de Fang

Aquest juliol, endevina-la!
El joc de llengua i enginy torna als comerços, en una iniciativa del Servei 
de Català, l’Assoc. del Rec al Roc i Granollers Mercat. De l’1 al 31 de 
juliol, esteu convidats a visitar les 30 botigues associades per provar de 
desxifrar els jeroglífics del joc Endevina-la, creats a l’Oficina de Català 
de Canovelles per Jordi Esteban. L’objectiu és promoure l’ús social del 
català de manera lúdica al comerç. Els participants optaran a premis.  

Continua l’exposició de Castells-Planas
Més de 700 persones han visitat al Museu “Del taller a l’escenari”, la 
mostra dedicada als germans Josep i Jordi Castells, artistes creadors 
d’escenaris de Cardedeu. 
Encara hi ha temps fins al 10 de setembre per veure-la i submergir-se 
en el món màgic d’aquests creadors de somnis que han col·laborat amb 
els grans noms del teatre català, en produccions de cinema d’èxit inter-
nacional i que han portat el seu treball arreu del món. 
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DIMARTS 4
19.30 h Galeria Sol (C/ del Sol, 47, antiga 
Casa Matas)
Inauguració de l’exposició de tapissos Fil 
al teler, de Gloria Mogas Umbert

22 h Parc de Torras Villà
Cinefreshhh! Cinquè festival de Cinema a 
la fresca de Granollers
Sing Street, de John Carney
Cinema en VO subtitulada
Entrada gratuïta
Hi haurà servei de bar i lloguer de gan-
dules
Org.: Cineclub de l'AC

DIMECRES 5
10 h CTUG. Roca Umbert
Obert per vacances. Conferències, debats 
i taules rodones. “La Postveritat, una 
aproximació multidisciplinaria” 
Més info i inscripcions a 
www.upg.cat/universitat-destiu-2017
Org.: Universitat Popular de Granollers

18 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Obert per vacances. Workshop de progra-
mació interactiva en l’art digital a càrrec 
de l’OOEEVV
Inscripcions a www.rocaumbert.cat

19.30 h Centre d’Arts en Moviment. Roca 
Umbert
Obert per vacances. Jam performativa 
amb Mercedes Boronat “Junts / juntos / 
together”
Activitat gratuïta amb aforment limitat
Inscripcions a www.rocaumbert.cat
Col·l.: Arsènic. Espai de creació

21.30 h El Mirallet
Miramecres 2017
Concert d'Alfons Bertran Jazz Quartet

DIJOUS 6
19 h Nau dents de serra. Roca Umbert
Obert per vacances. Dansa integrada 
“Sin-con-tacto” a càrrec de Liant la Troca 
Dirigeixen Gloria José i Jordi Cortés

21 h Terrassa del bar de Roca Umbert
Obert per vacances. Concert amb RIU, 
Abans tot això eren camps

Aplec de Nit
Les sardanes tornaran al parc 
Torras Villà en el 68è Aplec 
Nocturn el dissabte 8 de juliol  
(21 h). 
L’Agrupació Sardanista de Grano-
llers ha convidat 3 cobles per a la 
vetllada: Sant Jordi, Jovenívola i 
Principal del Llobregat. No hi fal-
tarà la tradicional butisardana, el 
sopar de botifarrada, la sardana 
incògnita i el concurs de colles 
improvisades.
Els aficionats a la sardana també 
podran ballar per santa Anna, el 
dia 26 de juliol (19 h) a la plaça 
de la Caserna amb la Cobla Ciu-
tat de Granollers. 

Granollers Jove
Aquest ha estat el tema del 19è 
Ral·li Fotogràfic Granollers es 
Revela, celebrat el 17 de juny 
passat amb una cinquantena de 
participants. Entre els dies 10 i 
21 de juliol, s’exposaran totes 
les col·leccions al Centre Cívic 
Nord (horari de visita: de dilluns 
a divendres, de 17 a 20.45 h). 
L’altra cita és l’acte del veredic-
te el 19 de juliol ( CC Nord, 20 
h). Allà es lliuraran els premis i 
també l’especial en record de Jo-
sep Jerez, president honorífic de 
l’Assoc. Fotogràfica Jaume Oller, 
coorganitzadora del ral·li amb la 
Xarxa de Centres Cívics. 

Nits d’estiu als centres cívics!
Aquest mes, la Xarxa de Centres Cívics proposa espectacles per gaudir 
dels vespres a la fresca: màgia amb el mag Xavi ( dia 7, 22 h, CC Can 
Gili); cinema a la fresca amb la pel·lícula Cariño, he encogido a los niños 
(dia 14, 22 h, pl. Joan Oliver, Can Bassa); música celta amb el grup 
Slàinte (dia 21, 21.30 h, CC Palou); i Improshow Summer Edition (dia 27, 
22 h, CC Nord), que posarà el punt final a la 3a edició de les Nits d’estiu. 
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22 h Parc de Torras Villà
Cinefreshhh! Cinquè festival de Cinema a 
la fresca de Granollers
Si Dio vuole, d’Edoardo Maria Falcone
Cinema en VO subtitulada
Entrada gratuïta
Hi haurà servei de bar i lloguer de gan-
dules
Org.: Cineclub de l'AC

DIVENDRES 7
21 h Dents de Serra i Plaça de Roca 
Umbert
Obert per vacances. Mostra d'arts visuals 
i música electrònica

22 h  Parc Firal
Musik N Viu: Concerts amb grups Juantxo 
Skalari i la Skalari Rude Band, La F.R.A.C, 
Loquito Lopongo, Aldarull i Rialles Sound 
System
Entrada gatuïta
Org.: Diables de Granollers i Servei de 
Joventut

22 h Centre Cívic Can Gili
Les nits d’estiu als centres cívics!
Espectacle de màgia, Imagina. A càrrec 
del Mag Xavi
Activitat oberta i gratuïta
Org.: Xarxa de Centres Cívics

22 h Teatre de Ponent
Comèdia de Catarsi Teatre, Politicament 
Incorrecte

DISSABTE 8
10 h Parc de Ponent
Festa Major Barri Ponent
Amb activitats durant tot el dia 

19 h Teatre Auditori de Granollers
Festival de dansa de Estudio de danza 
Maestre. Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers

20 h Casino de Granollers
Concurs i festa de country
Soci entrada gratuïta, no soci 7 € amb 
una consumició

21 h Parc de Torras Villà
68è Aplec de la Sardana, amb les cobles 
Sant Jordi, Jovenívola i Principal del 
Llobregat
Hi haurà Butisardana, sardana incògnita i 
concurs de colles improvisades
Org.: Agrupació Sardanista

21 h Teatre de Ponent
Concert de Marta Shanti: Llibertat, cants 
a contratemps

Amb les actuacions de Doctor Prats, Buhos, De cara a la Pared i La Ban-
da del Coche Rojo  s’enceta la 1a nit del Musik N Viu, el festival  de les 
entitats i el Gra al Parc Firal.  El dia 1 de juliol és el torn de Gritando en 
Silencio, Coet i dels locals Magret de Paco i Inflexión, guanyadors de les 
dues darreres edicions de l’[És] Música. Juantxo Skalari (a la foto), la 
F.R.A.C, Lokito Lopongo, els barcelonins Aldarull i Rialles Sound System 
(Dj) sonaran el dia 7; i Los Mambo Jambo, Manero Sound System i els 
sabadellencs Museless, hi posaran el punt final l’endemà, dia 8. 
Les 4 nits de festival el PuntG promourà un oci saludable entre els joves. 

La plaça de l’Església serà l’escenari de tres activitats artístiques 
protagonitzades pels joves. D’una banda, la 9a edició de Treansa (15 
de juliol, 20 h), en què cinc grups -Clara i Emty, eNeM Dansa, Tahití 
Barcelona, C&C, Grup de Swing i Grup de Rapa Nui, tots ells residents al 
Gra-, mostraran les seves creacions en dansa contemporània, urbana, 
passant pel swing, la salsa i el ball polinesi. El dia 21 (20.30 h), nova 
sessió de jam session, oberta a tothom, només cal portar l’instrument. 
I el dia 27 (19 h), la cloenda dels Itineraris d’estiu, amb la mostra del 
que  els nois i noies hauran fet i après al llarg de tot el mes.

Cinc grups es mostraran al Treansa, 
la mostra de dansa

 4 nits de Musik N Viu al Parc Firal
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DIMARTS 18
22 h Parc de Torras Villà
Cinefreshhh! Cinquè festival de Cinema a 
la fresca de Granollers
Kong: La isla calavera, de Jordan Vogt-
Roberts
Cinema en VO subtitulada
Entrada gratuïta. Hi haurà servei de bar i 
lloguer de gandules
Org.: Cineclub de l'AC

DIMECRES 19
20 h Centre Cívic Nord
Inauguració de l’exposició “Granollers es 
revela”, amb les fotografies dels partici-
pants al XIXè Ral·li Fotogràfic

21.30 h El Mirallet
Miramecres 2017. Concert amb Pura 
Madera i la Piedra Filosofal

DIJOUS 20
20 h Roca Umbert, davant dels locals de 
les colles de Blancs i Blaus
Festa de presentació de la Festa Major de 
Blancs i Blaus 2017

22 h Parc de Torras Villà
Cinefreshhh! Cinquè festival de Cinema a 
la fresca de Granollers
Zootropolis, de Byron Howard, Rich Moore 
i Jared Bush
Entrada gratuïta. Hi haurà servei de bar i 
lloguer de gandules
Org.: Cineclub de l'AC

DIVENDRES 21
18 h Centre Cívic Can Gili
DiverDivendres: Diverbombolles
A càrrec de Bombollesdesabó.cat
Activitat gratuïta i oberta a tothom
Org.: Xarxa de Centres Cívics

20.30 h GRA. Equipament juvenil
La Casa del Músic. Jam Session
Org: ASGRAM

21.30 h Centre Cívic Palou
Les nits d’estiu als centres cívics!
Concert de música celta amb el grup 
Slàinte
Org.: Xarxa de Centres Cívics

22 h Parc de Torras Villà
Cinefreshhh! Cinquè festival de Cinema a 
la fresca de Granollers
Liceu a la fresca: Il trovattore
Entrada gratuïta. Hi haurà servei de bar i 
lloguer de gandules
Org.: Cineclub de l’AC
Col.: Teatre Auditori de Granollers

22 h Parc Firal
Musik N Viu: Concerts amb grups Los 
Mambo Jambo, Manero Sound System i 
Museless
Entrada gratuïta
Org.: Ausa i Servei de Joventut

DIUMENGE 9
17 h Teatre Auditori de Granollers
Festival de dansa de l’escola Swing Venda 
d’entrades a www.koobin.com/granollers

19 h Casino de Granollers
Ball Social al pati del casino amb Duo 
Tucan
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb 
una consumició

DILLUNS 10
9 h Sala Nau B1. Roca Umbert
Obert per vacances. Taller de percussió 
corporal amb Santi Serratosa Mètode 
SSM
Les classes tindran lloc els dies 10, 11 i 
12 de juliol, de 9 h a 14 h
Més info i inscripcions a www.uvic.cat 
Org.: UVic-UCC

18 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts-
Centre d’Arts en Moviment
Obert per vacances. Workshop de dansa-
teatre amb Cia. Mar Gómez
Inscripcions a www.rocaumbert.cat
Col·l.: Arsènic. Espai de creació

DIMARTS 11
22 h Parc de Torras Villà
Cinefreshhh! Cinquè festival de Cinema a 
la fresca de Granollers
La La Land, de Damien Chazelle
Cinema en VO subtitulada
Entrada gratuïta
Hi haurà servei de bar i lloguer de gan-
dules
Org.: Cineclub de l'AC

DIMECRES 12
18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada: “Has pensat mai a formar part 
d’una entitat de lleure?” Xerrada adreça-
da a joves que vulguin conèixer quines 
són les activitats que fa una entitat de 
lleure, especialment quines són les tas-
ques d’un monitor/a i què s’ha de fer per 
formar-ne part
A càrrec de diverses entitats de lleure de 
Granollers

21.30 h El Mirallet
Miramecres 2017. Concert amb Marquès-
Vidal "Granojazz" Quartet

DIJOUS 13
17.30 h Centre Cívic Nord
Festa de fi de curs
Vine a remullar-te amb nosaltres
Org.: Entre Mares 

18 h Plaça Sant Miquel
Alesplaces! “Emmapa’t: posa’t el barri a 
la butxaca”
Org.: Alesplaces!
Més info: wp.granollers.cat/alesplaces

18 h Espai Tranquil de Barbany
Punt d’informació del Camí de Sant Jau-
me, amb Joan Mercader

21 h Terrassa del bar de Roca Umbert
Obert per vacances. Concert amb Cesk 
Freixas, presentació del seu sisè disc, 
Proposta

DIVENDRES 14
19.30 h Plaça de la Corona
Pedalada a la fresca. Inscripcions a les 
19.30 h i sortida a les 20 h
Cal portar llums
Més info.: www.granollerspedala.cat

22 h Plaça Joan Oliver
Les nits d’estiu als centres cívics! 
Cinema “retro” a la fresca. Projecció de la 
pel·lícula Cariño, he encogido a los niños
Org.: Xarxa de Centres Cívics

DISSABTE 15
21 h Casino de Granollers
Festa de Sevillanes al pati del casino
II Fiesta del Carmen
Preu soci 6 €, no soci 8 € amb una con-
sumició

21 h Plaça de Roca Umbert
Obert per vacances. Revetlla de swing 
amb Chino and the big bet
Col·l.: Bigpotters Swing

23 h Casino de Granollers
Festa de Saló
Soci entrada gratuïta, no soci 7 €

DIUMENGE 16
19 h Casino de Granollers
Ball Social al pati del Casino amb 
So Màgic
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb 
una consumició
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DISSABTE 22
19 h Plaça de Jaume I el Conqueridor
Festa del barri del Lledoner
Org.: AV Lledoner

21 h Casino de Granollers
Festa de Salsa, fi de curs al pati del 
Casino
Socis i alumnes, entrada gratuïta, no 
socis 5 €

DIUMENGE 23
19 h Casino de Granollers
Ball Social al pati del casino, amb Melodi
Soci entrada gratuïta, no socis 10 € amb 
una consumició

DIMARTS 25
22 h Parc de Torras Villà
Cinefreshhh! Cinquè festival de Cinema a 
la fresca de Granollers
Ghostbusters, de Ivan Reitman
Cinema en VO subtitulada
Entrada gratuïta
Hi haurà servei de bar i lloguer de gan-
dules
Org.: Cineclub de l'AC

DIMECRES 26
19 h Plaça de la Caserna
Ballada de Santa Anna, amb la cobla 
Ciutat de Granollers
Org.: Associació Sardanista

21.30 h El Mirallet
Miramecres 2017, Sam's Blues Band

DIJOUS 27
22 h Centre Cívic Nord
Les nits d’estiu als centres cívics!
Impro Show Summer Edition. A càrrec de 
Planeta Impro
Org.: Xarxa de Centres Cívics

DIVENDRES 28
19 h GRA. Equipament juvenil
Mostra final d’itineraris d’estiu
Activitat oberta
Org: Gra. Equipament juvenil

DIUMENGE 30
19 h Casino de Granollers
Ball Social al pati del casino amb Sheila
Soci entrada gratuïta, no socis 10 € amb 
una consumició

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“La Porxada, 430 anys”
Fotografies de l’Arxiu Municipal de 
Granollers
Fins al 4 d’agost

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs.
Fons del Museu de Granollers”
Exposició permanent
“República perpètua” Ricard Geladó
Projecte d’intervenció entorn del 
patrimoni
Dins de Mirades i diàlegs
Fins al 29 d’octubre
“Flor de cotó” de Lluís Peñarada
Fins al 2 de juliol
“Del taller a l’escenari. Josep i Jordi 
Castells i Planas”
Fins al 10 de setembre
 
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
Exposició permanent
“Escarabats”
Fins al 9 de juliol
“Mira’m” Fotografies de Nicolas 
Reusens 
Fins al 9 de juliol

CENTRE CÍVIC NORD
Fotografies dels participants al XIX 
Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela”
Del 10 al 21 de juliol

GALERIA SOL
“Fil al teler” Exposició de tapissos de 
Gloria Mogas Umbert
Del 4 de juliol al 31 d’agost 

 · ARXIU COMARCAL
De l’1 de juny al 30 de 
setembre, de dillluns a 
divendres, de 8 h a 15 h
Tancat del 31 de 
juliol al 4 d’agost i 
del 14 d’agost al 1 de 
setembre

 · ARXIU MUNICIPAL
Del 3 de juliol al 15 de 
setembre de dilluns 
a divendres, d’11 h a 
14.30 h 
Tancat del 7 al 25 
d’agost, ambdós 
inclosos 

 · BIBLIOTEQUES 
DE GRANOLLERS
Del del 26 de juny al 10 
de setembre
Dissabte tancat

 · BIBLIOTECA ROCA 
UMBERT
De dilluns a divendres, 
de 9 h a 14.30 h

 · BIBLIOTECA CAN 
PEDRALS
De dilluns a divendres, 
de 15 h a 20.30 h

 · CAN JONCH
Centre de Cultura per 
la Pau
De dilluns a divendres, 
de 9 h a 13 h
Tancat del 27 de juliol 
al 1 de setembre, 
ambdós inclosos

 · GRA, EQUIPAMENT 
JUVENIL
Del 24 al 28 de juliol i 
del 4 al 8 de setembre 
de 9 h a 13 h
Tancat del 31 de juliol 
al 1 de setembre, 
ambdós inclosos

 · L’ADOBERIA. CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ 
DEL GRANOLLERS 
MEDIEVAL
Dissabte, de 18 h a 21 h
Diumenge, de 12 h a 
14 h
Tancat durant l’agost

 · MUSEU DE 
GRANOLLERS
De dimarts a 
diumenge, de 18 h a 
21 h

Diumenge, d’11 h a 
14 h
Tancat de l’11 de juliol 
al 28 d’agost ambdós 
inclosos

 · MUSEU DE CIÈNCIES 
NATURALS
Tancat del 10 de juliol 
al 24 d’agost, ambdós 
inclosos

 · ROCA UMBERT. 
FÀBRICA DE LES 
ARTS
 · ESPAI D’ARTS
Tancat del 8 de juliol 
al 15 de setembre, 
ambdós inclosos

 · LA TROCA 
Tancat del 24 de juliol 
al 15 d’agost, ambdós 
inclosos

 · TÈRMICA
Tancat tots els caps de 
setmana d’agost

 · SALA CIUTAT. 
CENTRE CULTURAL 
DE GRANOLLERS
Tancat fins a l’octubre

 · XARXA DE CENTRES 
CÍVICS
De dilluns a divendres, 
de 17 h a 21 h 
Tancat del 31 de juliol 
al 1 de setembre, 
ambdós inclosos

 · TEATRE AUTITORI DE 
GRANOLLERS
Venda exclusiva 
d’abonaments 
d’Escena grAn: dimarts 
4 de juliol, de 10 h a 13 
h i de 17 h a 19.30 h 
Venda d’entrades i 
abonaments: dimecres 
5 de juliol, de 10 h a 13 
h i de 17 h a 19.30 h 
A partir del 6 de juliol, 
venda d’entrades: 
dimecres, dijous i 
divendres, de 17 h a 
19.30 h 
A partir del 30 d’agost, 
venda d’entrades: 
dimecres, dijous i 
divendres, de 17 h a 
19.30 h
Tancat del 15 al 29 
d’agost

EQUIPAMENTS CULTURALS
HORARI D’ESTIU

Festa Major
Blancs i Blaus 2017 

DEL 26 D’AGOST AL 3 DE SETEMBRE



360 alumnes en el tercer curs de la Universitat 
Popular de Granollers (UPG). Esteu contents?
Més que contents, sorpresos per l’evolució, pel 
creixement exponencial que ha tingut: 90 alumnes 
el 1r curs, 200, el segon i 360, el tercer. 

D’on sorgeix la idea de crear la UPG? 
El punt de partida van ser les tertúlies filosòfiques 
de Roca Umbert, que aquest curs han fet 10 anys. 
Allà vam copsar una necessitat. Havíem sentit a 
parlar de les universitats populars anant pel món: A 
Caen, França; i a Logronyo, Gijón, Donosti...

Podem parlar d’un perfil determinat d’alumne? 
Com a aproximació, un 60-65 % són gent jubilada. 
Dins d’aquest grup, tenim persones que no han 
pogut estudiar més enllà del batxillerat o ni això, 
i gent de carreres tècniques, enginyeries, que se 
senten atrets per les humanitats. La resta, bona part 
són professionals en actiu, amb un pes important 
de metges i infermeres. 
Però la veritat és que no demanem ni títols ni 
identitats, només el nom, l’adreça i el telèfon de 
l’alumne. No volem molestar, volem donar màxi-
ma llibertat. Va passar el mateix amb el tema de 
l’assistència. Ens vam dir: per què hem de demanar 
que l’alumne justifiqui l’assistència per un diploma 
que és simbòlic? 

 
Mariano Fernández (Portilla de 
la Reina, 1942) ha estat professor 
de filosofia a l’institut A. Cumella 
durant 22 anys. Jubilat des de 2002, 
ha promogut amb altres companys 
el taller de pràctica filosòfica a la 
Biblioteca Roca Umbert i cursos a 
l’Ateneu. Des de fa 3 anys, és president 
de la Universitat Popular de Granollers 
(UPG), entitat cultural que ofereix 
formació de les diverses branques del 
coneixement des del rigor acadèmic i 
científic. A 18 euros per matèria i amb 
cursos quadrimestrals, la 2a quinzena 
de juliol obre les inscripcions del nou 
curs. Més info, www.upg.cat 

D’on venen els estudiants de la UPG?
Fonamentalment, de Granollers, però també de la 
comarca: Cardedeu, Santa Maria de Palautordera, 
la Garriga, Caldes... En aquest municipi hem donat 
suport al procés de naixement de la Universitat 
Popular de Caldes, que s’ha adherit al Centre Demo-
cràtic, l’Ateneu del poble. 

Com arriben els professors? Ara en són 21.
És una qüestió de seducció permanent. En principi 
busquem nosaltres, llancem veus, contactem amb 
persones i adaptem les condicions perquè se sentin 
còmodes... La gran majoria són llicenciats. 

El professorat rep una gratificació? 
Sí, més aviat simbòlica. Amb el que recollim de la 
matrícula, paguem una assegurança per als alumnes 
i gestions bancàries. Amb els diners que queden, 
paguem els professors, el mateix a tots, i alguns 
conferenciants. Ningú de la Junta no cobra res.

«Viure és estar posseït per la curiositat», 
«L’admiració és el principi de tota saviesa», són 
frases que es van dir en la cloenda del curs. 
Sí, aquesta és la primera motivació, però també hi 
ha un efecte secundari, molt positiu al meu enten-
dre. Molts dels jubilats que venen tenen el peatge 
dels seus nets, que alguns moments és una delícia, 
però altres, una càrrega. Saben que aquest és un 

ENTREVISTA A
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A més de voler 
saber, per a 

molts jubilats les 
classes a la UPG 

són un temps 
per a ells, més 

enllà de la cura 
dels nets

Mariano Fernández
professor de filosofia i president de la Universitat Popular de Granollers
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“El desig de 
qualsevol 

professor és no 
ser interromput i 

ser estimulat
permanentment”
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“Els nostres alumnes tenen inquietud per tenir 
una altra versió del món, diferent de la que ens venen”

espai per a ells. Això t’ho confessen i no només gent 
jubilada, també mares que es reserven aquell dia 
per no haver de fer ni de taxistes ni res. Això és im-
portant, a banda de la curiositat i ganes de saber... 

També, que tenir alumnes com els de la UPG és 
el millor que li pot passar a un professor. 
Ho diuen tots i jo ho he experimentat directament. 
És el desig de qualsevol professor: no ser interrom-
put i ser estimulat permanentment. 

Parlem de classes magistrals? 
Tècnicament podríem dir que sí, però la interro-
gació i la participació per part dels alumnes és cons-
tant. El nivell de complicitat és més alt que el que es 
dona a la universitat o al batxillerat.

Feu classe en diversos espais de la ciutat. 
La nostra filosofia és fer visibles espais que són nu-
clis de cultura: la Tela, el museu, l’escola de música, 
l’institut Cumella, la saleta de l’antic Gra... i Roca 
Umbert com a espai de referència. Ens agradaria 
que es visualitzés que allà tenim la seu, ho estem 
treballant amb l’Ajuntament. 

Quines assignatures desperten més interès? 
La gent s’interessa per tot. En general, filosofia, lite-
ratura, psicologia, història...i sobretot, el tarannà del 
professor, que funciona a través del boca-orella. 

La qüestió burocràtica és la més carregosa... 
És la cara B de tot plegat. Quan vam parir la idea ens 
vam centrar en el tema pedagògic i cultural. I ens 
trobem que el pes de la burocràcia, de la gestió... 
ens suposa molta feina. Tenim experiència en tota 
la resta, però no a portar un llibre de comptes. 
Necessitem reforços de gent que sàpiga fer ges-
tions econòmiques i de secretaria per internet, en 
línia... Les informàtiques que porten la nostra web, 
per exemple, treballen ara en l’arxiu històric de les 
activitats de la UPG. I necessiten ajut.

Ara feu la 1a Universitat d’Estiu, amb un cicle 
sobre postveritat i ponents de primera línia 
(Manel Delgado, Andreu Claret...) i un curs de 
dansa d’estiu, amb visita i assaig a Empúries. 
Tenim 37 inscrits i hi ha temps per inscriure’s fins 
al dia que comença, el 5 de juliol. I ja disposem del 
permís per a l’assaig a les ruïnes d’Empúries! 

Núria Estapé, 71 anys. Jubilada. 
Treballava en un despatx d’arquitectura

Hi soc des del 1r curs. Em vaig trobar en 
una situació personal una mica difícil; volia 
estudiar a la universitat de la gent gran de 
Barcelona, i vaig trobar la de Granollers. 
Necessitava omplir la meva vida amb coses 
que m’agradessin. Ara tinc temps lliure... i no 
m’agrada mirar la tele. Estic encantada de la 
vida! Tinc companyes, hi ha un bon ambient... 
He fet història, literatura clàssica, vaig co-
mençar dansa... i també he fet teatre i art. El 
curs que ve continuaré, no m’ho perdo!

Antoni Broto, 65 anys. Mecànic jubilat i 
membre de Junta de la UPG

Aquest curs he fet literatura, història, filoso-
fia i ciència, i filosofia de gènere. Sempre he 
estat un autodidacta, soc un analfabet funcio-
nal, però he anat llegint pel meu compte per 
aprendre una mica. Un cop jubilat, tenia més 
temps i em podia comprometre a un horari. 
En algunes àrees la UPG ha superat les meves 
expectatives: hi ha molta qualitat. Crec que és 
recomanable i obligatori, dedicar unes hores 
a la setmana a una formació humanista. La 
societat seria una altra si ho féssim! 

Vens de la filosofia. Hi ha prou esperit crític? 
Els nostres alumnes tenen inquietud per tenir una 
altra versió del món, diferent que la que ens venen. 
En general, veiem que estem en l’era de la postve-
ritat: no només treballem sobre la mentida, sinó 
que l’acceptem com a punt de partida del nostre 
comportament. La mentida s’ha institucionalitzat. 
D’aquí el cicle sobre postveritat, considerada Parau-
la de l’Any 2016 segons el diccionari Oxford. 

“La nostra 
filosofia és fer 

visibles els 
espais que són 

nuclis de cultura: 
la Tela, el museu, 

l’escola de 
música...”
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Els grups municipals opinen

Referèndum 1 d’octubre 
i la prova del nou

Com era previsible el Referèndum no 
serà acordat amb l’Estat. Un Estat que 
idolatra una constitució redactada amb 
la por de la remor dels sabres. La Consti-
tució blindada del «atado y bien atado» 
que requereix de 3/5 parts del Congrés i 
del Senat per ser modificada. 
Com en qualsevol separació, el permís 
de les parts per trencar la relació no és, 
ni pot ser, una qüestió indispensable. 
Les catalanes i els catalans hem dit prou i 
així ho hem manifestat infinitat de vega-
des. A Granollers, el 9N de 2014 van ser 
17.704 les persones que van votar sobre 
la independència. Xifra que contrasta 
amb els 13.406 vots que van sumar en les 
eleccions municipals de maig del 2015 
els partits que al Parlament es posicionen 
contra el referèndum (PSC-Ciutadans-PP). 
En el seu darrer congrés, el PSOE ha 
aprovat una ponència en la qual, malgrat 
continuar negant-nos el dret fonamental 
a l’autodeterminació, dret reconegut in-
ternacionalment irrenunciable i intrans-
missible de totes les nacions, altre cop 
reconeix l’existència de la nació catalana. 
Els darrers dies el PSC ha remès un do-
cument instant alcaldes i alcaldesses a no 
col·laborar en el referèndum anunciat per 
a l’1 d’octubre. 
Celebrem que en diverses ocasions 
l’alcalde Mayoral s’hagi mostrat par-
tidari del Referèndum afegint-hi que 
ho feia «en el marc de llibertat del seu 
partit». Ha arribat el moment de la ve-
ritat, el moment de posar l’Ajuntament 
al servei de la majoria de granollerines 
i granollerins, i al servei del dret a deci-
dir, posant a disposició de la Generalitat 
tots els recursos necessaris per organitzar 
el referèndum a la nostra ciutat.
Fem una crida a totes les granollerines 
i els granollerins per tal que a través de 
carta, escrits als diaris, instàncies i qual-
sevol altra mena de manifestació públi-
ca, demanin a l’Ajuntament de Grano-
llers que col·labori en l’organització del 
Referèndum.

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

El PP Catalunya responde al independentis-
mo con la campaña ‘La Cataluña valiente’
El PP Granollers está saliendo estos meses a 
la calle con la carpa de la Cataluña valiente, 
porque no nos resignamos al silencio, porque 
luchamos por la concordia.

NUESTRO OBJETIVO: 
- Reivindicamos una campaña del SÍ A SU-

MAR.
- Queremos SEGUIR CRECIENDO JUNTOS. 
- TRABAJAMOS EN POSITIVO frente a la 

discordia, la división y la fractura del sepa-
ratismo.

- Ponemos en valor que lo mejor que le 
puede pasar a CATALUÑA es SEGUIR FOR-
MANDO PARTE DE ESPAÑA, frente a los 
que callan ante el independentismo.

- Queremos seguir creciendo en NUESTRA 
TIERRA, CATALUÑA, y en nuestro país, 
ESPAÑA.

LA CATALUÑA VALIENTE EN CONTRA DE 
LA COMPRA DE URNAS PARA EL REFE-
RÉNDUM
El PP sí que somos #LaCatalunyaValiente en 
contra del separatismo en el Parlamento de 
Cataluña.

¿Sabías que hace unos días en el Parlament 
de Catalunya, PSC y CS se han abstenido de 
paralizar la compra de urnas que la Genera-
litat necesita para celebrar un referéndum? 
Pueden comprar urnas [necesarias para cual-
quier proceso electoral], pero no se permitirá 
que sirvan para el referéndum, porque es 
ilegal y lo ha prohibido el Constitucional, así 
de claro.
La activación de la compra de urnas por parte 
de la Generalitat, se salta la legalidad.
Igual que aquel que compra un coche sin car-
net de conducir. En este caso es lo mismo, se 
están saltando la legalidad.
La resolución del Alto Tribunal “prohíbe 
cualquier acto que permita crear instrumen-
tos para llevar a cabo el referéndum, no sólo 
va destinada a los políticos sino también a los 
funcionarios y a las empresas que participen 
en una acción al margen de la ley”. 
Recordamos a todos que “si lo hacen, tendrán 
graves problemas con la justicia”.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

Últimas propuestas 
aprobadas 

Fomento del Vehículo Ecológico: 
Nos satisface comprobar que el Ayuntamien-
to de Granollers finalmente ha aceptado las 
propuestas de Cs para fomentar el uso de los 
vehículos ecológicos. Nos referimos a me-
didas como la concesión de bonificaciones 
para este tipo de vehículos y al aumento del 
número de instaladores de recarga eléctrica. 
Cs Granollers presentó una moción en sep-
tiembre de 2016 proponiendo una serie de 
medidas para impulsar el uso de vehículos 
ecológicos en la ciudad y disminuir en 
consecuencia los actuales índices de con-
taminación medioambiental que sufrimos 
diariamente. Esta moción fue denegada por 
los votos en contra de PSC (contamos con 
los votos favorables de CIU y ERC y las abs-
tenciones de PP y CUP). Entre las medidas 
se propusieron (dependiendo del distintivo 
concedido por Tráfico), gratuidad de la zona 
azul, bonificaciones para instalar puntos 
de recarga en los inmuebles, aumentar el 
número de puntos de recarga en la ciudad, 
adaptación progresiva del parque móvil, 
etc… 
También celebramos que el Ayuntamiento 
acceda a realizar una adaptación progresiva 
del parque móvil municipal mediante la 
adquisición de nuevos vehículos ecológicos. 

Instalación de Cambiadores de Pañales sin 
Discriminación por Sexo: 
Por otra parte, también es motivo de satis-
facción que se haya aprobado por unani-
midad nuestra moción para la instalación 
de cambiadores de pañales en los aseos de 
hombres y mujeres, sin discriminación por 
sexo, de las instalaciones municipales con 
mayor afluencia de personas, así como que 
el Ayuntamiento de Granollers fomente la 
adopción de esta medida en el sector comer-
cial y de restauración de nuestra ciudad. 

Estudio de la Seguridad y Visibilidad de los 
Pasos de Peatones: 
Gracias a nuestra propuesta se analizarán, 
entre otros, la señalización horizontal y 
la ubicación de los pasos de peatones con 
el fin de mejorar la visibilidad y eliminar 
obstáculos que pudieran causar atropellos, 
especialmente en las cercanías de los edifi-
cios con mayor concurrencia de personas: 
colegios, parques, centros de salud, zonas 
comerciales o áreas deportivas.

Grupo Municipal Ciutadans Granollers 
Mail: granollers@ciudadanos-cs.org 
¡Síguenos en Facebook y Twitter! 

La Cataluña valiente

Crida-CUPPP Cs
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En aquests temps de profunds canvis 
econòmics i socials, les polítiques són 
cada dia més transversals i lligades a as-
pectes que van més enllà de l’àmbit de 
Granollers. El desenvolupament soste-
nible serà la clau de volta del tracta-
ment que fem de l’espai públic i dels 
recursos de la ciutat. Parlar de territori 
és parlar d’urbanisme, de mobilitat, 
d’habitatge, de l’ús de l’espai per a usos 
residencials, d’activitats econòmiques 
i de les infraestructures, és parlar de 
convivència i de cohesió social.
Granollers, que és l’èxit de moltes 
generacions, ha de seguir sent una 
ciutat que es pensa per a les persones 
amb serveis adequats per tenir una vida 
digna i de qualitat.
A Granollers, hem de seguir treballant 
en un model de ciutat compacta, equi-
librada, humanitzada i respectuosa amb 
el medi ambient, amb un urbanisme 
que actua decisivament en la millora de 
tots els barris de la ciutat.
L’aposta per la millora és irrenun-
ciable i senya d’identitat de la ciutat. 
Unes expectatives que són evidents un 
cop superada la profunda crisi econò-
mica que hem viscut.
Crisi que ha deixat estralls evidents, 
en forma d’atur, i que malgrat anar-se 
reduint encara fa que moltes famílies 
en pateixin les conseqüències. Més enllà 
dels plans de xoc que hem impulsat, 
l’aposta per la millora dels polígons 
industrials per captar noves inversions i 
empreses és evident.
La prioritat: invertir en un horitzó de 
10 anys, perquè Granollers esdevingui 
una ciutat més verda amb més es-
pais verds i amb àrees de vianants als 
barris, posant el focus en programes 
d’eficiència energètica i de rehabilita-
ció del parc d’habitatges, potenciant 
el reciclatge de residus i afavorint una 
mobilitat sostenible on la convivència 
entre el cotxe, el transport públic, la bi-
cicleta i els vianant sigui una constant.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El país viu moments il·lusionats. Per 
endavant tenim un dels majors reptes 
polítics que s’hanplantejat en la Catalunya 
moderna; decidir democràticament el 
nostre futur polític col·lectiu.
Es tracta d’una reivindicació que comp-
ta amb un ampli suport; el 80% dels 
ciutadans/es de Catalunya estan a favor de 
la celebració d’un referèndum i accep-
tarien el resultat d’aquest fos quin fos. 
Estem per tant, davant d’una societat 
democràticament madura, que només 
demana poder votar. Davant d’aquesta 
demanda, qualsevol país que es consideri 
democràtic, el govern de l’estat s’hauria 
de sentir interpel·lat i oferir una res-
posta política a una qüestió que és de 
naturalesa política. A Espanya en canvi, el 
govern, ha optat per tancar reiteradament 
la porta al diàleg, judicialitzar qualsevol 
acció encaminada a complir el mandat 
democràtic que el poble de Catalunya va 
expressar de forma clara el passat 27 de 
setembre i a amenaçar la sobirania de 
Catalunya. L’argument que utilitzen per 
justificar la seva actuació és que estem 
davant d’un referèndum unilateral i que 
per tant, és il·legal. És en aquest punt, on 
cal recordar, que precisament aquest mes 
de juny ha fet onze anys del referèndum 
de l’Estatut. Va ser un referèndum acordat, 
legal i celebrat amb totes les garanties. 
Malgrat això, el PP va decidir de manera 
unilateral presentar un recurs al Tribunal 
Constitucional, que va acabar retallant el 
text i ignorant la voluntat majoritària dels 
ciutadans de Catalunya. Per tant, que no 
ens enganyin.
Fa anys que l’estat espanyol nega i vulne-
ra la sobirania de les institucions políti-
ques democràtiques, i per tant, els drets 
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
Davant d’aquest escenari, la resposta ha 
de ser contundent; l’1 d’octubre hem 
d’acudir massivament a les urnes en de-
fensa de la democràcia!

Eugènia Llonch Bonamusa
Regidora grup municipal 
PDeCAT-Demòcrates

Des d’ERC-AG fa temps que reivindiquem 
la necessitat de transformar Granollers en 
base a la implicació ciutadana. Per fer-ho 
possible, però, primer cal superar la visió 
socialista de la participació –entesa com 
un canal d’informació–, i avançar cap a 
l’empoderament i la coresponsabilitat de 
la ciutadania, implicant-los en la presa de 
decisions responsables en tots els àmbits de 
la gestió pública.
Malgrat que s’han dut a terme alguns 
intents per part del govern municipal (el 
darrer dels quals a l’entorn del Pla Local 
d’Habitatge), cal tenir molt clar que, per a 
que els processos de participació funcionin, 
és essencial que tinguin un alt nivell de 
credibilitat i per fer creïble una determi-
nada política hi ha d’haver-hi una voluntat 
ferma al darrera. 
Des d’ERC-AG no veiem en el PSC aquesta 
necessària voluntat d’enriquir la democràcia 
local en base a la implicació ciutadana. I si 
bé el passat novembre vam acordar amb el 
govern socialista iniciar un procés de debat 
sobre quin model de participació aplicar 
i intentar posar-ho en marxa de cara a 
l’elaboració del Pressupost 2018, estem al 
juliol i l’únic que sabem al respecte és que 
el grup socialista no ha trobat cap model 
que li agradi.
Per això, un cop més, des d’ERC-AG volem 
posar fil a l’agulla i per aquest motiu durant 
els mesos de juliol i setembre posarem en 
marxa el nostre propi procés participatiu 
sobre el pressupost municipal. Amb aquesta 
iniciativa, volem demostrar que, amb 
voluntat, és possible fer uns pressupostos 
participatius a Granollers. 
Durant aquests mesos, visitarem els barris 
i farem trobades amb els veïns i veïnes i les 
entitats granollerines per recollir propostes 
sobre com millorar Granollers. I un cop 
analitzada la viabilitat de les propostes, 
les farem arribar al govern municipal a 
principis d’octubre per a la seva inclusió al 
pressupost de 2018.
Feu-nos arribar les vostres propostes a erc-
ag@ajuntament.granollers.cat, per whatsapp 
al 687 456 168, o vine a explicar-nos-les 
presencialment a l’ajuntament els dilluns 
de 18 h a 20 h. O, si ho prefereixes, també 
ens trobaràs a la nostra seu, situada al carrer 
Torras i Bages, 9, tots els dies de 9 h a 13 h.

Pep Mur i Planas
ERC-Acció Granollers
pep@pepmur.cat

Al servei 
de la sostenibilitat 
i la cohesió

En defensa de la democràcia; 
l’1-octubre tots a votar!

Uns pressupostos 
participatius són possibles

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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