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REPORTATGE
Nous ajuts 

per facilitar 
l’accés i el 

manteniment 
a l’habitatge

ACTUALITAT
Tres cicles formatius i un grau universitari 

incrementen l’oferta educativa a Granollers

El programa Etcètera per a adolescents 
ofereix onze tallers per fer a la tarda

El Servei Local d’Ocupació: 
eines per buscar o canviar de feina

ENTREVISTA
Laura Sabatés i 

Amadeu Barbany, 
comerciants, 

presidenta de Gran 
Centre i propietari 
de la botiga Dracs



ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

GRANOLLERS, 
25 ANYS DELS 
JOCS OLÍMPICS

DEL 12 DE SETEMBRE A L'1 DE DESEMBRE DE 2017 
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. PLAÇA DE LA PORXADA, 6

Vas viure els Jocs Olímpics a Granollers?
Tant si vas ser voluntari/ària o vas treballar en l’organització 
o vas vibrar amb les olimpíades ens agradaria retrobar-te per veure 
aquesta exposició. 
La inauguració es farà dimarts 12 de setembre, a les 7 de la tarda, a 
la planta baixa de l’Ajuntament de Granollers.
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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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> La campanya “Jo t’estimo +” de 
Gran Centre, i Amadeu Barbany, 
propietari del concept-store 
Dracs, han rebut aquest estiu els 
Premis Nacionals a la Iniciativa 
Comercial

> Laura Sabatés és presidenta de 
Gran Centre, associació que 22 
anys després segueix defensant 
els valors del comerç compromès 
amb les persones i el territori

> Dracs ofereix productes de 
disseny, artesania i proximitat, 
amb un valor més enllà de la 
simple mercaderia

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)

NÚM. 154

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 

Escultura al Parc del Congost, La família, de Xavier Corberó.
Fotografia: Pep Botey.
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Amadeu Barbany i 
Laura Sabatés
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La Gaceta de Madrid 
del 8 d’agost de 1922 
publicava la sanció 
de la llei, per part 
del rei Alfons XIII, 
que segregava el 
barri del Lledoner 
del municipi de les Franqueses 
del Vallès per incorporar-lo a Granollers “cuyas 
edificaciones se confunden”, deia textualment 
l’article primer d’aquesta llei que també establia 
els nous límits territorials. Aquesta incorporació 
representava sumar 32 hectàrees i 316 habitants 
a Granollers. 
El barri del Lledoner té avui 3.300 habitants. La 
franja d’edat més nombrosa d’aquest barri se 
situa entre els 30 i els 40 anys.
Posteriorment, el 1928, el municipi de Palou es 
va fusionar amb Granollers. Des d’aleshores el 
terme municipal de Granollers s’ha mantingut 
invariable. 

95 

DES DE 1996 LA PLAÇA JAUME 
I, AL COR DEL BARRI DEL 

LLEDONER, ACULL UNA ES-
CULTURA QUE HOMENATJA LA 
VELLESA. INCORPORA AQUES-
TA INSCRIPCIÓ: LA JOVENTUT 
NO ÉS UN TEMPS DE LA VIDA 

ÉS UN ESTAT DE L’ESPERIT. 
FOTO: PEP BOTEY

És un clàssic de les activitats familiars de cada any i torna el 
proper dia 24 de setembre, festivitat de la Mercè. La Diada 
de la Bicicleta sortirà a les 10.30 h del Parc Municipal Torras 
Villà i arribarà a la plaça de la Porxada, després de fer 12 
km pels voltants de Granollers. El recorregut és apte per a 
tothom, però es recomana a partir de 9 anys. La inscripció 
és gratuïta i obligatòria i l’heu de fer a www.granollers.cat/
esports.
Per escalfar motors amb vista al dia 24, els dissabtes 16 i 
23 de setembre a la plaça Maluquer i Salvador, de 17 a 20 h, 
es faran tallers infantils i familiars per a totes les edats, en 
col·laboració amb l’entitat Granollers Pedala i la Fundació 
REIR, Recursos Educatius per la Infància en Risc.

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 de setembre
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 16 de setembre
Tot el dia. Plaça de les Olles 

FIRA D’ARTESANS
Divendres 8 i 22 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 9 de setembre
Tot el dia. C. d’Anselm Clavé, 40

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 9, 16, 23 i 30 de setembre
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 9 de setembre, pl. de Maluquer i Salvador
Dissabte 16, 23 i 30 de setembre, pl. de Perpinyà
De 9 a 14 h

17a FIRA ESTOCS
Dissabte 9 de setembre
De 10 a 13.30 i de 17 a 20.30 h. Illa de vianants

MERCAT DE 2A MÀ DE PONENT
Diumenge 10 de setembre
De 9 a 14 h. C. Rafael Casanova

MERCAT DE 2A MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 16 de setembre
De 9 a 14 h. C. Esteve Terrades

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 16 de setembre
D’11 a 21 h. Plaça de la Porxada

TARAL·LA. FIRA DE LA MÚSICA I L’EDUCACIÓ
Dissabte 16 i diumenge 17 de setembre
Tot el dia. Roca Umbert. Fàbrica de les Arts

FIRA DEL DISC
Divendres 22 i dissabte 23 de setembre
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 30 de setembre
Tot el dia. Pl. de Maluquer i Salvador

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans i 
col·leccionistes)
Dissabte 30 de setembre
De 9 a 14 h. Parc Firal

Per la Mercè, 
Diada de la Bicicleta
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REPORTATGE

Nous ajuts per facilitar l’accés 
i el manteniment a l’habitatge

L’Ajuntament de Granollers ha 
obert una nova convocatòria de 
subvencions per ajudar a garantir 
el dret a l’habitatge. Es poden 
demanar ajuts per pagar el lloguer; 
per rehabilitar habitatges, edificis 
i locals; i per mobilitzar habitatges 
buits per posar-los a lloguer a un 
preu més assequible que el de 
mercat. Les sol·licituds es podran 
presentar fins a final d’any o fins 
que s’esgoti el pressupost, a la nova 
oficina de Granollers Habitatge, al 
carrer del Rec, 50. 

Fins a final d’aquest any es podran presentar les 
sol·licituds per demanar alguna de les subven-
cions que l’Ajuntament de Granollers ofereix 
en matèria d’habitatge. Són ajuts per pagar el 
lloguer; rehabilitar habitatges, edificis i comer-
ços i per adscriure els habitatges a la Borsa de 
Lloguer Municipal i posar-los en el mercat a 
lloguer més econòmic. En tots els casos cal lle-
gir detingudament les bases de la convocatòria, 
on s’indiquen tots els requisits i la documentació 
necessària per optar-hi, a seuelectronica.grano-
llers.cat o a www.granollers.cat/plahabitatge. 

Subvencions al lloguer

Pel que fa als ajuts al lloguer, els poden de-
manar els joves entre 18 i 35 anys i els majors 
de 65 anys, en tots dos casos per a contractes 
nous o vigents. També poden demanar subven-
cions aquelles persones que formin una família 
monoparental; les dones, titulars d’un contracte, 
que siguin víctimes de violència masclista; o les 
unitats familiars amb un membre que tingui una 
discapacitat superior al 33%. Per últim també 
poden sol·licitar ajut els qui lloguin un habitatge 
a través de la Borsa de Lloguer Municipal. 
En tots els casos les subvencions s’atorguen per 
la suma de tres conceptes: 100 euros mensuals, 
el primer any de contracte, des del segon mes de 
pagament del lloguer i fins que es compleixi un 

any, amb una percepció màxima de 1200 euros; 
la primera mensualitat del lloguer d’un nou con-
tracte fins a un import màxim de 600 euros; i la 
quantitat equivalent a l’impost de transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats, fins a 
un import màxim de 150 euros (per a contractes 
nous). Això vol dir que un titular de contracte 
podria arribar a percebre com a màxim una sub-
venció de 7350 euros.

Habitatges més accessibles

Respecte els ajuts a la rehabilitació, n’hi ha per 
afavorir l’accessibilitat dins de casa i en els es-
pais comuns de l’edifici. Així, hi ha ajuts destinats 
a la instal·lació de remuntadors d’escales, ram-
pes, grues, ascensors, etc. que permetin l’accés 
i millora de la mobilitat en els espais comuns 
d’edificis residencials. I també subvencions per 
millorar la mobilitat i la seguretat a l’interior dels 
habitatges (substitució de banyeres per dutxes, 
eliminació de graons, redistribució d’aparells 
sanitaris, instal·lació d’agafadors, substitució 
d’aixetes i ampliació i/o canvi de sentit d’obertura 
de portes, col·locació de portes corredisses...). 
Aquesta convocatòria s’adreça a persones de 
més 70 anys o amb un grau de discapacitat 
reconegut.
A més hi ha subvencions per rehabilitar façanes i 
mitgeres en edificis plurifamiliars i unifamiliars.

Els ajuts per 
pagar el lloguer 

s’obren a 
persones amb 

més perfils que 
l’anterior 

convocatòria

Les persones grans poden re-
bre ajuts per pagar el lloguer 
o subvencions per adaptar 
l’interior dels habitatges com 
ara per substituir la banyera 
per un plat de dutxa
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Persones a partir de 70 anys o discapacitades 
podem demanar ajuts per canviar banyera 

per dutxa o instal·lar agafadors, etc.

Posar al mercat més habitatges 
a lloguer social

Una altra de les línies d’ajut està pensada per a 
aquelles persones que tenen un habitatge buit 
que volen llogar amb garanties. Aquí és on entra 
en joc la Borsa de Lloguer Municipal que fa de 
mediador entre els propietaris/àries i les perso-
nes que volen un lloguer a preu més econòmic 
que el de mercat. La Borsa de Lloguer Municipal 
posa en contacte uns i altres, tramita el contrac-
te i en fa un seguiment periòdic, vetllant perquè 
es compleixen les obligacions contractuals. Per 
poder gaudir de les subvencions que s’ofereixen, 
un import de 1000 euros i les despeses de la tra-
mitació de la cèdula d’habitabilitat i del certificat 
energètic, cal adscriure l’habitatge al Servei de la 
Borsa de Lloguer Municipal durant 5 anys.
Totes les subvencions que compleixin els re-
quisits demanats s’atorgaran per estricte ordre 
d’arribada de les sol·licituds o fins a esgotar els 
diners disponibles. 
Per a més informació i lliurament de les 
sol·licituds us podeu adreçar a l’Oficina de Gra-
nollers Habitatge, al carrer del Rec, 50, en horari 
de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i divendres, de 9 
h a 13 h. També podeu fer consultes per correu 
electrònic a habitatge@ajuntament.granollers.cat i 
al telèfon 93 860 12 00. 

L’Ajuntament 
incentiva els 
particulars 
que tenen 
habitatges buits 
per poder-los 
posar a lloguer 
assequible
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Tres cicles formatius i un grau universitari 
incrementen l’oferta educativa a Granollers

A Granollers 
s’hi poden 

estudiar 34 
cicles formatius. 
Aquest curs n’hi 
ha tres de nous 

Més de 9.000 alumnes començaran el nou curs 
escolar a Granollers. La novetat més destacada 
és l’increment de l’oferta de cicles formatius 
i un nou grau universitari. L’Escola Municipal 
de Treball ha incorporat el CFGM de Xarxes, 
instal·lacions i estacions de tractament d’aigua 
i el CFGS de programació de la producció en 
fabricació mecànica, adaptat al decolletatge, 
en la modalitat d’FP dual. L’altra proposta nova 
s’oferirà a Roca Umbert i és el CFGS de tècni-
ques d’actuació teatral. Pel que fa als estudis 
universitaris s’oferirà per primera vegada un 
grau en enginyeria d’automoció de la UGrano-
llers, que es portarà a terme a Can Muntanyola.
Com cada estiu s’ha aprofitat l’aturada de les 

classes per condicionar els espais dels diferents 
centres. L’Ajuntament de Granollers ha portat a 
terme obres per valor de 216.413,75 euros.
A l’Escola Municipal de Treball s’hi ha refor-
mat els tallers de mecanització; s’hi ha fet un 
tancament metàl·lic per estacionar l’ambulància 
que serveix per fer pràctiques; i s’han instal·lat 
taules i sis cabines de treball per al taller de 
soldadura per tal que aquest nou curs s’hi 
puguin fer servir les noves màquines de solda-
dura voltaica a l’arc. Els tallers de mecanització 
s’han ampliat amb la reforma, s’ha fet una nova 
escala d’emergència i un nou accés al taller.

Obres a les escoles públiques

A les escoles públiques de primària s’hi ha fet 
les obres següents: la instal·lació d’un tendal 
per ampliar l’espai de la sala d’actes de l’Escola 
Ponent; la millora de l’aïllament acústic d’una 
aula de 6è. a l’Escola Municipal Salvador Llobet, 
la pintura de les dues plantes de l’escola Pe-
reanton; substitució de les finestres de fusteria 
d’alumini a les escoles Salvador Espriu i Grano-
llers; intervencions de renovació de paviments i 
repintat del sauló en els patis de l’Escola Bressol 
Municipal Giravoltes, l’Escola Mestres Montaña 
i l’Escola Granollers; i, finalment, la rehabilita-
ció dels lavabos de la segona planta de l’escola 
Granullarius, fent un nou lavabo adaptat per al 
professorat i traslladant el termoacumulador 
d’aigua sanitària a una nova cambra exterior. 
D’altra banda el Departament d’Ensenyament ha 
ampliat l’Institut Marta Estrada per poder-hi in-
corporar aquest curs les classes de tercer d’ESO, 
per seguir amb el procés de transformació de 
l’antiga escola Fàtima a institut.
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ACTUALITAT

Cursos de català presencials i en línia 
Curs 2017/2018

Inscripcions
Torn exalumnes: 12 i 13 de setembre, de 10 h a 13 h
Torn general: 14 i 15 de setembre, de 10 h a 13 h 
i del 18 al 22 de setembre, de dilluns a dijous, de 10 h a 13 h 
i de 16 h a 19.30 h, divendres, de 10 h a 13 h

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

Inscripcions, també a Caldes, Canovelles, Cardedeu, la Garriga, 
la Llagosta, Llinars, Mollet, Montmeló, Montornès, Parets i Sant Celoni.

A partir de 16 anys

Tots els nivells
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El programa Etcètera per a adolescents 
ofereix onze tallers per fer a la tarda

Dansa urbana, 
skate, bicicleta, 

fotografia, 
escriptura o 

fer un musical, 
són alguns 

dels tallers 
programats

Una setantena de nois i noies entre 12 i 16 
anys van participar el curs passat a la primera 
edició de l’Etcètera, un programa municipal que 
enllaça educació, cultura i joventut. L’objectiu, 
promoure un espai educatiu fora de l’institut, 
fomentar els equipaments culturals, socials 
i esportius, i alhora, donar una alternativa de 
lleure als nois i noies que no tenen classe a la 
tarda. El programa té la col·laboració dels cen-
tres d’educació secundària i dels equipaments 
culturals, socials i esportius. 
La primera edició, celebrada el curs passat, ha 
estat ben valorada pels participants, pel compo-
nent de participació i creativitat que inclouen les 
activitats, i perquè en alguns casos han pogut 
descobrir equipaments municipals (Museu de 
Granollers, Teatre Auditori... ) que no coneixien. 

Fins al 26 de setembre, inscripció oberta 
a la 2a edició del programa

Els nois i noies interessats en la 2a edició de 
l’Etcètera tenen temps fins al dia 26 de setem-
bre per apuntar-se. En total, s’ofereixen onze 
tallers diferents: Danses urbanes: hip hop, pop-
ping... (al Gra); Ekilibris: acrobàcies, malabars i 
recursos interpretatius (a Roca Umbert); Inicia-
ció i perfeccionament de l’skate: esquivar obs-
tacles, grindar... (a l’skate park); Mou-te en bici: 
circular per la ciutat amb seguretat i autonomia; 
Juguem amb el museu: l’art en joc!, creació 
d’un joc de taula amb àudios i vídeos (al museu); 
Fotografia: com narrar una història amb imat-
ges (al museu); Escriure’t, amb l’autor de Figue-
res Àngel Burgas (a la Biblioteca Roca Umbert); 
Club de makers sobre programació informàtica 

Processing (a Roca Umbert); Instajove, joves 
creadors d’imatges (a Roca Umbert); [Re]pensar 
la ciutat, una mirada sobre l’arquitectura (a la 
Biblioteca Can Pedrals); i Vols participar en un 
musical?, a càrrec dels Amics de la Unió (a la 
Sala Oberta del Teatre Auditori). 
Les activitats començaran a l’octubre, s’allar-
garan fins al gener, i costen entre 16 i 25 euros. 
Les inscripcions es poden fer de manera pre-
sencial en horari d’obertura de l’equipament de 
Joventut, a la pl. de l’Església, 8, de dimarts a 
divendres, de 9 a 14 h i de dilluns a divendres de 
16 a 20 h, o a través del web: 
www.inscripcions.grajove.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d Ensenyament
Escola Oficial dʼIdiomes
Vallès Oriental

Cursos especials d’Anglès (1 dia/setmana)

•	 Preparació	per	al	Certificat	B1	d’Anglès
•	 Preparació	per	al	Certificat	B2	d’Anglès
•	 B2+	Anglès
•	 C1+	Anglès

Més informació a: www. eoivallesoriental.com

Cursos especials d’Alemany (1 dia/setmana)

•	 Tastet	d’Alemany
•	 Wir	machen	weiter	(B2+	Alemany)	

Preinscripció online a partir del 15 de setembre
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SETEMBRE 2017 
GENER 2018

BIBLIOTECA
ROCA UMBERT

FORMACIÓ DIGITAL
Reduïm la bretxa digital

inscripcions
A partir del 19 de setembre, a les 15 h a la
biblioteca o a www.granollers.cat/formaciodigital

més informació a: 
www.granollers.cat/formaciodigital
BIBLIOTECA ROCA UMBERT     
Prat de la Riba, 77       93 860 44 50
bru@ajuntament.granollers.cat

Formació gratuïta per a persones a l’atur
o perceptores de pensions no contributives,
amb places limitades.

CURSOS D’INICIACIÓ
Preu: 20 euros   DuraDa: 8 hores
inicia’t en la informàtica 
Inicia’t en les funcions bàsiques
de l’ordinador i del sistema operatiu. 
16 h - 18 h
Dilluns i dimecres 2, 4, 9 i 11 d’octubre

inicia’t en l’ús d’internet 
Inicia’t en les funcions bàsiques d’internet
i en l’ús del correu electrònic.
16 h - 18 h
Dilluns i dimecres 16, 18, 23 i 25 d’octubre

inicia’t en el mòbil 
explora les funcions del teu mòbil android
i aprèn a fer-ne el manteniment bàsic. 
16 h - 18 h
Dilluns i dimecres 6, 8, 13 i 15 de novembre

CURSOS TEMÀTICS
Preu: 20 euros   DuraDa: 8 hores
crea un blog amb Wordpress 
Converteix els teus projectes o interessos en 
un blog i aprèn a publicar els continguts.
18.15 h - 20.15 h
Dilluns i dimecres 2, 4, 9 i 11 d’octubre 

Dissenya cartells i flyers amb inkscape 
aprèn a fer cartells i fulls de mà per difondre 
la teva entitat, organització o projecte.
18.15 h - 20.15 h
Dilluns i dimecres 16,18, 23 i al 25 d’octubre

retoca fotografies amb Gimp 
Passa i retoca les teves fotos a l’ordinador. 
18.15 h - 20.15 h
Dilluns i dimecres 20, 22, 27 i 29 de novembre

PÍNDOLES TEMÀTIQUES
Preu: 3,75 euros   DuraDa: 90 minuts
Llibres digitals i eBiblio
Preu: Gratuït
Inicia’t en la lectura de llibres digitals des dels 
dispositius mòbils i treu profit d’eBiblio Catalunya.
18.30 h - 20 h
Dijous 28 de setembre

Dissenya formularis i enquestes
amb Google forms
aprèn a fer formularis d’inscripcions
i enquestes en línia amb una eina de Google.
18.30 h - 20 h
Dijous 5 d’octubre

crea informes amb Google analytics 
Mesura i comprèn com interactuen els 
usuaris amb el teu lloc web.
18.30 h - 20 h 
Dijous 19 d’octubre

protegeix les teves dades
personals a la xarxa
Posa’t al dia dels perills d’internet i comparteix 
informació a la xarxa amb seguretat. 
18.30 h - 20 h
Dijous 26 d’octubre

Endreça arxius al núvol amb 
Dropbox 
aprèn a gestionar els teus arxius a través d’internet.
18.30 h - 20 h
Dijous 2 de novembre

Domina els formats i còdecs
dels arxius 
aprèn a importar, exportar i comprimir
els arxius (pdf, doc, jpg, avi...) i els còdecs
(dvix, mp3, mpeg-4...).   
18.30 h - 20 h
Dijous 9 de novembre

comunica’t a distància 
Fes servir les videoconferències i la 
missatgeria instantània amb Whatsapp, 
Hangout i Skype.
18.30 h - 20 h
Dijous 30 de novembre

fes el manteniment bàsic de l’ordinador
Preu: 7,5 euros  DuraDa: 3 hores
aprèn com fer les tasques principals 
d’actualització, antivirus, neteja de fitxers 
temporals, compactació, còpia de seguretat, 
etc. i optimitza el rendiment del teu ordinador.
18.30 h - 20 h
Dijous 16 i 23 de novembre

ACTIC
acTic mitjà (nivell 2)
Preu: Gratuït   DuraDa: 25 hores
Curs específic per a persones a l’atur que volen 
preparar-se per realitzar la prova d’acreditació 
en TIC de nivell 2 (mitjà) de la Generalitat de 
Catalunya.
10 h - 12.30 h
Dimecres i divendres 18, 20, 25 i 27 d’octubre 
i 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 i 29 de novembre

TALLERS DIgITALS -16 ANyS  
Preu: Gratuït
Fomenten l’aprenentatge dinàmic de les
noves tecnologies, la creativitat, la innovació
i el treball en equip.

Dissenya i construeix el teu robot
(9 -12 anys)
aprèn a construir robots, a programar-los 
utilitzant una tauleta i a controlar-los des del 
telèfon mòbil. S’utilitzarà: Lego Mindstorms, 
robotis Dream, Lego Mecanismes
17.30 h - 19 h 
Dimarts 3, 10, 17 i 24 d’octubre i 7 de novembre

crea videojocs en 2D  (10 - 12 anys)
aprèn a crear el teu videojoc, hauràs de definir 
el sistema de joc, crear-ne els diferents 
nivells i programar tota la lògica del videojoc. 
S’utilitzarà: Scratch, Stencyl, app Inventor
17.30 h - 19 h
Dimarts 14, 21 i 28 de novembre
i 5, 12 i 19 de desembre

Dissenya i programa la
teva app per android
(12 - 16 anys)
Desenvolupa una aPP senzilla per android.
S’utilitzarà: app Inventor
17.30 h - 19.30 h
Dimarts 16, 23 i 30 de gener de 2018

AULA DIgITAL OBERTA
Assessorament gratuït
Servei de suport a l’autoaprenentatge de 
competències digitals per resoldre els 
dubtes digitals o practicar temes digitals 
progressivament amb l’acompanyament
d’un formador.
16.30 h - 18.30 h
Dijous del 5 d’octubre al 30 de novembre
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El setembre és un més propici per canviar 
de feina, ja sigui per desig propi o involunta-
ri. Sigui quina sigui la situació, l’Ajuntament 
de Granollers, a través de Granollers Mercat, 
posa a l’abast de tothom una eina que facilita 
el contacte entre les empreses que necessiten 
incorporar personal i les persones que bus-
quen feina. Es tracta d’una borsa de treball 
gratuïta on arriben ofertes de diferents perfils: 
operari/àries de producció, enginyer/es, encar-
regats/des de botiga, lampistes-instal·ladors/
es, recepcionistes, administratius, personal de 
neteja industrial, etc.
Durant l’any 2016 el Servei Local d’Ocupació 
va atendre un total de 214 empreses que van 
utilitzar els serveis de borsa de treball o bé 
que van col·laborar en programes municipals 
acollint alumnes en pràctiques. En el primer 
semestre de 2017 s’han gestionat 180 ofertes 
de treball, d’un total de 201 llocs de treball 
vacants per cobrir. 
D’altra banda, al Servei Local d’Ocupació 
s’ofereix feina no només a persones en situa-
ció d’atur, si no a totes aquelles persones que 
busquen feina perquè volen canviar i/o millorar 
l’ocupació. Durant l’any passat, una mica més 
del 20% de les persones ateses en el servei van 
trobar una nova feina. Les candidatures de la 
gent que busca feina es gestionen a través de 
la web d’ofertes de treball de la Diputació de 
Barcelona www.diba.cat/slo. 
Les empreses poden accedir a la borsa de can-

El Servei Local d’Ocupació: 
eines per buscar o canviar de feina

Fins al 30 de setembre es pot participar a la 
convocatòria de creació, producció i difusió de 
projectes en l’àmbit de les arts visuals i la imat-
ge de Roca Umbert. Es tracta de 8 ajuts econò-
mics per a tres modalitats: artistes visuals, 
performance i comissariat. Els projectes que es 
proposin han d’estar vinculats a les temàtiques: 
memòria ferida, infiltració i/o empoderament. 
La modalitat artistes visuals acollirà projec-
tes “a mida” i inèdits sobre les arts visuals i la 
imatge que es presentaran a la Sala Zero. La 
modalitat, creació artística vinculada a la per-
formance, acollirà projectes que faran estada al 
Centre d’Arts en Moviment o a la Sala Zero per 

Servei Local d’Ocupació
Granollers Mercat. Ajuntament de Granollers
Masia de les Tres Torres. C. Tres Torres, 18-20. Tel. 93 861 13 90
feinagm@ajuntament.granollers.cat / www.granollers.cat/ocupacioempresa/SLO

S’obre una convocatòria per presentar projectes 
d’arts visuals a Roca Umbert

didats/es per buscar els currículums que més 
s’ajustin a les necessitats de l’empresa a www.
canmuntanyola.cat/empresa/servei-deseleccio-
de-personal.html.
La Masia de les Tres Torres acull aquest servei 
que també ofereix cursos de tècniques per 
buscar feina, així com programes diversos 
d’orientació, formació i inserció laboral, en 
col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i la Diputació de Barcelona.
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desenvolupar un projecte de performance i 
imatge. I la darrera modalitat està dirigida a 
la producció de projectes de comissariat de 
temàtica vinculada a la imatge com a eina de 
creació i de transmissió de coneixement. Amb 
aquesta convocatòria Roca Umbert seleccio-
narà aquells projectes que es podran produir 
i difondre a la fàbrica durant els propers 
dos anys. Per fer la selecció es creen tres 
comissions que faran seguiment i valoració. 
El jurat està format, entre d’altres, per Joan 
Fontcuberta, artista resident a Roca Umbert, 
i professionals independents al jurat amb la 
voluntat de donar major transparència.
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Coneixerem 10 eines bàsiques de comunica-
ció i màrqueting
Granollers Mercat

25
9.30 a 12.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Requisits legals i fiscals de la venda en 
línia 
Regulació del negoci i el comerç electrònic
Granollers Mercat

28
9.30 a 13.30 h. Càpsula. Emprenedoria
Billage: Factura, projectes i comercialit-
za la teva empresa
Coneix un dels millors CRM per a emprene-
dors: factura, màrqueting i projectes
Granollers Mercat

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

10 a 12 h. Jornada. Empresa i empre-
nedoria
“Fem un cafè?” T’expliquem com 
t’afecta la nova llei dels autònoms 
Vine a conèixer les principals novetats per a 
les persones autònomes
Granollers Mercat

29
9 a 14 hores. Formació bonificada de 
15 hores
Prevenir i gestionar queixes i reclama-
cions 
Cambra de Comerç de Barcelona – Delega-
ció Vallès Oriental

Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació

7
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capi-
talització de l’atur
Granollers Mercat

14
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

15
9 a 14 h. Formació bonificada de 15 
hores
Eines avançades d’excel 
Cambra de Comerç de Barcelona – Delega-
ció Vallès Oriental

18
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Aspectes fiscals i comptables que les 
persones autònomes han de conèixer 
sobre el seu negoci
Contingut de les declaracions d’IVA i d’IRPF
Granollers Mercat

14 h a 16.30 h. Formació de 20 hores 
. Comerç
Com crear una botiga virtual amb 
Prestashop 
Aprèn a gestionar la teva botiga en línia amb 
el programa per excel·lència en l’àmbit de la 
botiga virtual
Granollers Mercat

9 a 13 h. Cicle tècnic: Energia a la 
indústria. Empresa i emprenedoria
Aïllaments per a ús industrial
Granollers Mercat

21
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capi-
talització de l’atur
Granollers Mercat

9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Kit bàsic de comunicació per a 
l’emprenedoria

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

Setembre 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

L’Ajuntament, a través dels serveis de Salut 
Pública i Esports, engega de nou els programes 
gratuïts d’activitat física i salut. D’una banda, 
l’AFIS adult, que té per objectiu millorar la qua-
litat de vida de les persones sedentàries amb 
factors de risc cardiovascular o amb patologies 
cròniques (diabetis, hipertensió, colesterol, tri-
glicèrids, sobrepès/obesitat, depressió/ansietat, 
osteoporosi, mal d’esquena o de les articula-
cions...). L’activitat física -ajustada a la condició 
física i psicològica de cadascú- es fa 2 dies a la 
setmana, al Palau d’Esports, al Pavelló de Can 
Bassa o a les instal·lacions esportives de Ca-

Inici dels
programes
municipals
d’Activitat
Física
i Salut
AFIS

novelles, de setembre a juny. Per prendre-hi 
part, caldrà la derivació del metge de família. 
D’altra banda, l’AFIS pediàtric, adreçat a 
infants de 6 a 12 anys amb sobrepès o obesi-
tat, és un programa encaminat a millorar els 
hàbits alimentaris i fomentar l’activitat física, 
que combina l’exercici en grup amb l’educació 
nutricional i el reforç dels hàbits saluda-
bles. Els nens i nenes faran 3 h a la setmana 
d’activitat física i tallers mensuals amb les 
famílies. Per participar-hi, contacteu amb 
Salut Pública (c. Portalet, 4, 2a - tel. 93 842 66 
68) o a través de l’equip de pediatria.
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Subvencions per a empreses destinades 
a contractar joves menors de 30 anys i 
persones més grans de 45 anys
Requisits
• Les persones contractades han d’estar empadronades a Grano-

llers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data 
de contractació, i inscrites abans de la data d’inici del contrac-
te a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants 
d’ocupació.

• L’empresa selecciona lliurement la persona que contracta.
• Només es poden presentar les empreses ubicades físicament a 

Granollers, Les Franqueses del Vallès, Canovelles, La Roca del 
Vallès, Vilanova del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Lliçà 
de Vall, Lliçà d’Amunt o Parets del Vallès.

Característiques de la subvenció
L’import de la subvenció és de fins a 5.660,80 euros, per a una 
contractació laboral que hagi estat signada entre l’1 de novembre 
del 2016 i abans de la data de finalització d’aquesta convocatòria de 
subvenció, per a contractacions continuades de 12 mesos.
Es subvencionarà un màxim de dues contractacions per empresa.
La subvenció s’ha de justificar una vegada transcorreguts els 12 
primers mesos del contracte i es pagarà en un únic pagament, 
una vegada aprovada la justificació de la contractació de 12 mesos 
consecutius.

Subvenció a la despesa en concepte 
d’interessos generats per un préstec 
atorgat per una entitat financera
Requisits
• Les persones beneficiàries han d’estar empadronades a Grano-

llers amb una antiguitat de 6 mesos, previs a la data de la con-
vocatòria d’aquesta subvenció, o bé tenir el domicili de l’activitat 
econòmica a Granollers, a la data de la sol·licitud.

• Han de tenir un préstec atorgat per una entitat financera i estar 
donat d’alta al cens d’activitats econòmiques (alta censal, models 
036 o 037), amb dates entre el dia 1 de gener de 2015 i el dia de 
finalització del termini per sol·licitar la subvenció.

• Han de disposar d’un pla d’empresa del projecte empresa-
rial validat pel Servei d’Emprenedoria de Granollers Mercat de 
l’Ajuntament de Granollers, en què es detalli la finalitat del préstec.

Característiques de la subvenció
Es subvencionarà amb un màxim de 3.000 euros, les despeses en 
concepte d’interessos del préstec que l’empresa tingui atorgat per 
una entitat financera, amb motiu de la creació i consolidació de 
l’empresa.
S’ha de justificar, en dues fases, la primera en el termini d’un mes 
una vegada transcorreguts els 9 mesos des de la data d’atorgament 
de la subvenció, i la segona en el termini de 10 dies laborals des de 
l’endemà de la data del cobrament de la subvenció, presentant el nou 
quadre d’amortització del préstec, acreditant que l’entitat bancària 
ha aplicat la subvenció abonada a la reducció del capital del principal 
del préstec.

PLA DE XOC 2017
Subvenció a l’autoocupació de persones 
desocupades, per la creació d’una activitat 
empresarial
Requisits
• Les persones que sol·licitin aquesta línea han de:
 - Constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a 

les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya el dia abans 
de l’inici de l’activitat empresarial.

 - Haver iniciat la seva activitat econòmica en el període comprès 
entre el dia 1 de novembre de 2016 i el dia que finalitzi el termini 
de sol·licitud d’aquesta subvenció.

 - Estar empadronades a Granollers, amb una anterioritat mínima 
de 6 mesos abans de la data d’inici de l’activitat econòmica, o bé 
que el domicili de l’activitat empresarial estigui localitzat a Grano-
llers. 

Característiques de la subvenció
Es subvencionarà amb un màxim de 2.500 euros, les despeses 
relacionades amb la constitució, inici i funcionament de l’activitat 
econòmica. No seran subvencionables les despeses no estructurals 
de l’activitat.
La subvenció s’ha de justificar una vegada transcorreguts els 12 
primers mesos des de l’inici de l’activitat i es pagarà en un únic 
pagament, una vegada aprovada la justificació que ha de presentar la 
persona beneficiària.

Subvenció a la compra d’activitats 
en funcionament dins el programa 
Reempresa
Requisits
• Adquirir un negoci en funcionament, assessorant-se dins el pro-

grama de Reempresa, al Servei d’Empresa i Emprenedoria de Gra-
nollers Mercat, de l’Ajuntament de Granollers; havent realitzat un 
estudi de viabilitat del projecte mitjançant el pla de la Reempresa 
o bé havent adquirit un negoci ofert a la plataforma de Reempresa 
de la delegació de Granollers.

• La compra de l’activitat s’ha d’haver produït entre l’1 de novem-
bre de 2016 i el dia que finalitzi el termini de sol·licitud d’aquesta 
subvenció.

• La persona beneficiària ha d’estar empadronada a Granollers, amb 
una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d’adquisició o 
bé, que el domicili de l’activitat adquirida estigui localitzat a Grano-
llers.

• Caldrà acreditar la no reducció de plantilla durant l’any posterior a 
la compravenda de l’activitat.

Característiques de la subvenció
Es subvencionarà amb un màxim de 2.500 euros, les despeses co-
rresponents a l’adquisició de l’activitat.
La subvenció s’ha de justificar una vegada transcorreguts els 12 
primers mesos des de la data d’adquisició de l’activitat i es pagarà 
en un únic pagament, una vegada aprovada la justificació que ha de 
presentar la persona beneficiària.

On sol·licitar-ho
Consulteu la totalitat dels requisits a les bases d’aquesta convocatòria de subvenció a seuelectronica.granollers.cat.
Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a seuelectronica.granollers.cat o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(c. Sant Josep, 7), fins al 31 d’octubre de 2017.
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Fins al dia 30 de setembre hi ha temps per 
presentar propostes al concurs de disseny 
de samarretes convocat amb motiu del Dia 
Mundial de la Salut Mental que se celebra a 
l’octubre. La iniciativa que impulsa la Taula 
de Salut Mental de Granollers respon a una 
doble finalitat: fomentar la creativitat i la 
imaginació, i sensibilitzar la població sobre 
la malaltia mental, un trastorn que pateix, 
ha patit o patirà una de cada quatre perso-
nes a tot el món. El Dia Mundial de la Salut 
Mental es commemora per fer reflexionar 
sobre la realitat de les persones afectades 
i per donar-los veu, amb un objectiu clar: 
desmuntar estereotips i falses creences. El 
disseny escollit s’estamparà i s’obsequiarà 
als participants a la caminada popular que 
es farà el dia 22 d’octubre, amb sortida i 
arribada al parc Torras Villà.

Més info, www.granollers.cat/salut-i-consum

Aquesta tardor, Granollers tornarà a tenir 
l’oportunitat d’escoltar el testimoni de diversos 
activistes per la Pau, com a municipi integrat al 
projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. 
Entre final de setembre i principis d’octubre, 
s’han organitzat xerrades, un taller i una exposi-
ció per a estudiants i el públic en general. 
Així, tindrem amb nosaltres la periodista Aisha 
Dabo, ciberactivista feminista pels drets de les 
dones i per la igualtat de gènere al Senegal i 
Gàmbia; Valdênia Paulino, lluitadora contra la 
pobresa, l’exclusió social i la violència als barris 
més marginals del Brasil; Lorella Praeli, jove 
nascuda al Perú i que va emigrar als EUA per 
motius mèdics, que treballa per la no discrimi-
nació i per una ciutadania inclusiva, que ha vis-
cut en pròpia pell la condició d’indocumentada; 
i Diana Avella, artista de hip hop colombiana, 
que fa activisme social pels drets de les dones a 
través de la música rap, acompanyant la forma-
ció de joves en sectors populars de Bogotà. 
Tots ells es trobaran amb estudiants del Centre 
Vallès, de primer de batxillerat i nois i noies dels 
centres oberts. 
Com a activitats paral·leles, Can Jonch ha orga-
nitzat la xerrada “Més lleis impliquen més segu-
retat? Violacions dels drets humans en la legis-
lació antiterrorista al Mediterrani”, amb Albert 
Caramés, de l’Institut Internacional per a l’Acció 
No Violenta (27/9) , i l’exposició “Món-tanca”, 
sobre les tanques físiques i mentals, produïda 
per l’Institut Català Internacional per la Pau, a 
la plaça de la Corona (del 27/9 al 15/10). 

Més info, www.granollers.cat/can-jonch

Quatre activistes pels drets 
humans a Àfrica i Amèrica 
visitaran Granollers 

Concurs de disseny 
pel Dia Mundial 
de la Salut Mental
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Els activistes per 
la pau 

Aisha Dabo, 
Valdênia 

Paulino, Lorella 
Praeli i Diana 

Avella donaran 
el seu testimoni 

als estudiants

Una enquesta avaluarà la 
percepció de les malalties 
mentals
Des de la Taula de Salut Mental de Grano-
llers s’està elaborant un Pla antiestigma 
que té l’objectiu d’acabar amb la discrimi-
nació per raons de salut mental en el nostre 
entorn. Per tal de conèixer la percepció de 
la població sobre les malalties mentals es 
demana a la ciutadania que respongui una 
enquesta en línea que trobarà a la web mu-
nicipal www.granollers.cat/salut-i-consum.
Els problemes de salut mental són més co-
muns del que pensem. Una de cada quatre 
persones n’experimenta algun al llarg de la 
vida, tot i que, a vegades passen desaperce-
buts davant els altres prejudicis.
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L’àlbum de cromos “Una història granollerina” 
permetrà conèixer la ciutat i el seu patrimoni

Un àlbum de cromos en format revista per 
omplir amb 134 cromos adhesius i un llibret-
passaport de comprovació d’obtenció del cromo. 
Aquests són els elements que formen “Una 
historia granollerina”, l’àlbum de cromos impul-
sat per l’Ajuntament de Granollers i l’Associació 
Històrica i Cultural Granollers Semproniana. De 
fet l’àlbum de cromos prové del projecte literari 
“Una història granollerina”, que fa una crònica 
dels fets més destacats de la capital del Vallès 
Oriental, escrit per l’historiador Diego Sola i 
il·lustrat per l’artista Pau Farell. 
Tothom que vulgui fer l’àlbum de cromos, el 
podrà comprar als museus de Granollers i a les 
biblioteques Roca Umbert i Can Pedrals, a partir 
del dilluns 18 de setembre per un preu de 3 eu-
ros. Els cromos que es podran adquirir gratuïta-
ment a diferents comerços i establiments de la 
ciutat. Quan s’adquireixi el cromo, l’establiment 
segellarà el número del cromo al passaport, 
acreditant que ja s’ha adquirit. 
Cada setmana, durant 10 setmanes aproximada-
ment, es publicarà un itinerari a la pàgina web 
www.granollers.cat, amb els establiments on es 
poden trobar els cromos. El primer cromo es 
donarà el divendres 22 de setembre a les 17.30 
hores a la plaça de la Porxada, en el marc d’una 
festa d’inici de l’aventura que comportarà com-
pletar l’àlbum de cromos.
“Una història granollerina” té la voluntat de 
difondre la història i el patrimoni de Granollers 

L’acte de cloenda del centenari del naixement d’Amador 
Garrell i Soto serà un doble concert d’homenatge a 
l’Orquestra Selecció, impulsada per tres músics grano-
llerins: Josep M. Ruera (direcció i teclats), Lluís Pey (saxo 
i clarinet) i Amador Garrell (saxo i clarinet). La Selecció, 
nascuda el 1944, va actuar arreu fins al 1963, quan va 
desaparèixer. Trenta anys després neix la Big Band de 
Granollers com una secció de l’Associació Cultural de 
Granollers, amb una formació de 18 músics dirigits per 
Martí Ventura.
L’Orquestra Selecció passa el relleu a la Big Band de Gra-
nollers quan fa uns mesos, la família Garrell i la família 
Ruera van fer lliurament de les antigues partitures de 
l’Orquestra Selecció, a Martí Ventura amb la voluntat que 
les peces musicals s’interpretessin en els dos concerts 
d’homenatge a l’Orquestra Selecció, que es celebraran 
divendres 22 de setembre al Pati del Casino de Grano-
llers, a les 19 h i a les 22 h. Uns concerts que obriran el 
28è Festival de Jazz de Granollers i que estan organitzats 
per l’Ajuntament de Granollers, l’Associació Cultural de 
Granollers i l’Associació de Jazz.

Música 
per tancar 
l’any 
Garrell

entre les famílies i escoles de la ciutat. I també, 
potenciar les passejades pels barris, la desco-
berta de la ciutat i l’oci familiar. Es tracta, doncs, 
d’una proposta cultural i educativa per a tothom 
i que compta amb la complicitat d’escoles i as-
sociacions de comerciants. 
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Onze de Setembre

Dissabte 9 de setembre. Plaça de la Porxada

 18.30 h Ballada de sardanes amb 
  la Cobla Ciutat de Granollers
  Organitza: Agrupació Sardanista de Granollers

Diumenge 10 de setembre. Plaça de la Porxada

PA AMB TOMÀQUET DE LA DIADA
 20.30 h Actuacions de l’Esbart Dansaire i del 
  Cor Mixt Amics de la Unió de Granollers
 21.30 h Sopar popular i ball de música tradicional
  amb Ministrers del Sabre
  Preu tiquet sopar: 7 €
  Organitza: Amics de l’11

Dilluns 11 de setembre. Plaça Onze de Setembre

 11 h  Ofrena floral de les institucions i entitats
  Amb la col·laboració de 
  Granollers Gospel Choir 
  Interpretació del ball de l’Homenatge
  Organitza: Ajuntament de Granollers
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIVENDRES 1

10 h Avinguda del Parc
Campanya donació de sang a la unitat 
mòbil fins les 14 h

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre “Sota Teràpia”
Una comèdia brillant que no dóna treva!
Una obra de Matías Del Federico amb la 
direcció de Daniel Veronese
Programació especial de Festa Major de 
Granollers
Venda d’entrades a
www.koobin.com/granollers

DIUMENGE 3

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música “El Viatge de l’Aula Lírica”
Programació especial Festa Major de 
Granollers. 
Venda d’entrades a
 www.koobin.com/granollers

DILLUNS 4

10 h GRA. Equipament juvenil
Inscripcions obertes els cursos del Gra
Cursos i tallers per a joves de 16 a 35 
Més info i inscripcions a, www.grajove.cat

10 h GRA. Equipament juvenil
Inscripcions obertes del nou programa 
de tallers: Etcètera
Programa de tallers i cursos dirigit a 
joves de Granollers de 12 a 16 anys
Inscripcions fins al 26 de setembre a 
www.inscripcions.grajove.cat o de forma 
presencial a l'equipament juvenil

DIJOUS 7

19 h Centre Cívic Nord
Festes del barri de l’Hostal
Del 8 a l’11 de setembre
Org.: Av Hostal

DISSABTE 9

18.30 h Plaça de la Porxada
Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat 
de Granollers
Activitat dins els actes de la Diada Nacio-
nal de Catalunya
Org.: Agrupació Sardanista de Granollers 

Gala d’Escena grAn per presentar 
la nova temporada
Dissabte 23 de setembre a les 21 h al Teatre Auditori de Granollers 
tindrà lloc la Gala de Presentació d’Escena grAn de la Temporada 
2017/2018 amb l’actor Pep Planas i el grup Las Divinas. Una temporada 
que s’estrenarà, el 30 de setembre, al mateix Auditori amb l’espectacle 
de música clàssica Carmina Burana, amb la Coral Cantiga i el Cor de 
Cambra de Granollers. La cartellera d’Escena grAn està integrada pel 
Teatre Auditori de Granollers, la Casa de Cultura Sant Francesc (a través 
de la Roda d’Espectacles Infantils), Llevant Teatre, la Sala de Concerts 
Nau B1 de Roca Umbert Fàbrica de les Arts i el Teatre Auditori Can 
Palots de Canovelles. 5 equipaments culturals que proposen 66 especta-
cles, 22 dels quals adreçats al públic infantil, de setembre a gener, con-
figurant una de les cartelleres més completes, variades i de qualitat del 
país, amb programació de teatre i música, que hi afegeix propostes d’alt 
nivell d’òpera, dansa i circ. Les entrades per la gala es poden reservar, a 
partir del 13 de setembre al web www.teatreauditoridegranollers.cat.
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23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de country
Soci, entrada gratuïta, no soci 7 € amb 
una consumició

DIUMENGE 10

19 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb So Màgic
Al pati del casino
Soci, entrada gratuïta, no soci 10 € amb 
una consumició

20 h Plaça de la Porxada
Lectura del pregó de la Diada
Org.: Òmnium Cultural

20.30 h Plaça de la Porxada
Pa amb Tomàquet de la Diada
Amb actuacions de l’Esbart Dansaire i del 
Cor Mixt Amics de la Unió de Granollers
A les 21.30 h Sopar popular i ball de mú-
sica tradicional
Preu tiquet sopar: 7 €
Org.: Amics de l'11

DILLUNS 11

11 h Plaça 11 de Setembre
Ofrena floral de les institucions i entitats,
amb la col·laboració de la Granollers 
Gospel Choir i interpretació del ball de 
l’Homenatge per part de l’Esbart Dansai-
re de Granollers
Org.: Ajuntament de Granollers

DIMARTS 12

19 h Ajuntament de Granollers
Visita inaugural a la nova exposició 
fotogràfica de l'Arxiu "Granollers, 25 anys 
dels Jocs Olímpics"
Fotografies de l'any 1986 al 1992 dels 
fons de l'Arxiu Municipal de Granollers
Vas viure els Jocs Olímpics a Granollers?
Tant si vas ser voluntari/ària, vas treba-
llar en l’organització o vas vibrar amb les 
olimpíades ens agradaria retrobar-te per 
veure aquesta exposició

DIJOUS 14

10 h Centre de Normalització Lingüística 
del Vallès Oriental
Inici inscripcions Cursos de Català per a 
Adults
14 i 15 de setembre, de 10 h a 13 h 
Del 18 al 22 de setembre de dilluns a 
dijous, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19.30 h, 
divendres, de 10 h a 13 h
Inscripcions a diverses poblacions de la 
comarca

El Gra engega el programa de cursos i tallers per a joves de 16 a 35 
anys, organitzat en dos blocs: Forma’t (formació especialitzada que 
permet obtenir un certificat o titulació) i Recrea’t (formació de caràcter 
creatiu i/o artístic). En el primer, s’ofereixen cursos de vetllador/ora, 
català per a joves i premonitor/ora de lleure. En el segon bloc, introduc-
ció al cant cant coral, cuina vegeteriana per llepar-se’n els dits, iniciació 
al swing,creació audiovisual: el curtmetratge (el guió, la realització i el 
muntatge) i desperta els teus txakres (centres energètics). El període 
d’inscripció varia en cada cas. +Info, www.grajove.cat

Tècniques per a un son de qualitat, joieria en macramé, elaboració 
de ramen i noodles, dolços de tardor, tast d’oli, cuina per a convidats, 
croquetes sorprenents, introducció a l’astronomia, iniciació a la 
perfumeria, posar ordre a casa, conversa en anglès, cursos de cultura 
digital (informàtica, xarxes socials, apps imprescindibles...), són algunes 
propostes dels cursos i tallers que d’octubre a febrer es faran a la Xarxa 
de Centres Cívics. També n’hi ha per a infants i joves: dansa, teatre, 
música de vent, cuina vegetariana... Doneu una ullada al programa! 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions

Del 6 al 22 de setembre, inscripcions 
als nous cursos de centres cívics

Forma’t i recrea’t, cursos del Gra 
per aprendre i passar-s’ho bé
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DIVENDRES 15

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original Denial, de Mick 
Jackson. És possible negar l’Holocaust? 
Calia demostrar la seva existència? Fins 
on podria arribar el negacionisme? Un 
apassionant film de judicis basat en una 
història real i amb unes interpretacions 
impressionants
L’activitat es repeteix a les 22 h
Org.: Cineclub de l’AC

DISSABTE 16

10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taral·la, fira de la música i de l’educació
Més info, www.taral·la.cat

10 h Plaça Maluquer i Salvador
Jornada “Per una ciutat pedalable”
Inici de la setmana de la Mobilitat soste-
nible amb carpa informativa i punt d’ITB 
(Inspecció Tècnica de Bicicletes). Inici del 
mural “Més bicis, millors ciutats” i de 
la Campanya #RespecteSobreRodes als 
carrers de la ciutat
Més info.: www.granollerspedala.cat

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de sevillanes
Soci, entrada gratuïta, no soci 8 € amb 
una consumició

DIUMENGE 17

9 h Plaça Jaume I El Conqueridor
VI Caminada Popular, Botifarrada i 
I Gran Sorteig de Regals
Preu: 7 € i 5 € socis del Barri Lledoner
Venda de tiquets al Bar Supongo
Recorregut de 12 km

10 h Escola Granollers
50 aniversari del Barri Can Gili a la nos-
tra escola
Amb activitats durant tot el dia
Hi haurà majorettes, partits de futbol, 
dinar de germanor i activitats diverses

10 h Plaça de La Corona
Pedalada de sensibilització i promoció de 
la bicicleta com a mitjà de transport per 
anar a l’escola i a l’institut
Itinerari urbà connectant els centres edu-
catius de la ciutat
Inscricpcions a les 10 h i sortida a les 
10.30 h
Més info.: www.granollerspedala.cat

El cicle organitzat pel CIRD Elles Dirigeixen, que arriba a la desena 
edició, ens proposa tres títols de pel·lícules dirigides per dones amb 
perspectiva de gènere. Un cinefòrum que com ja és habitual moderarà 
l’especialista Rosa María Palencia. Totes les sessions són a les 7 de la 
tarda, al Centre Cultural (c. Joan Camps, 1). Els films que es projectaran 
són: Bar Bahar: entre dos mundos (2016), una producció israeliana de 
Maysaloun Hamoud (22 de setembre); La francesa Las inocentes (2016), 
d’Anne Fontaine (20 d’octubre); i La estación de las mujeres (2016), una 
pel·lícula índia de la realitzadora Leena Yadav (10 de novembre).

El 28 de setembre (19 h, Biblioteca Roca Umbert), un espectacle  poètic 
dedicat a Josep Palau i Fabre encetarà el curs d’activitats al voltant 
dels llibres i la lectura per a tothom. Per a adults: els clubs de lectura 
(novel·la, clàssics al dia, català fàcil, teatre, cuina amb Ada Parellada, 
arts), els tallers de pràctica filosòfica, els cicles d’història, les Library 
Talks... Per a infants: clubs de lectura, hora del conte, jocs i concursos 
en anglès, laboratori de lletres i imatges... I per a joves: clubs de lectura, 
debats, taller d’escriptura amb Àngel Burgas... Les inscripcions, a partir 
del dia 19 a: www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

Comença el curs a les biblioteques: 
Per a tots els gustos i edats!

A la tardor arriba Elles Dirigeixen, el 
cinefòrum amb perspectiva de gènere
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19 h Museu de Granollers
Activitat poètica, Rèplica Perpètua, inter-
venció al patrimoni, de Ricard Geladó, en 
l'exposició permanent Mirades i diàlegs, 
a càrrec del poeta Jordi Julià i de l'artista 
Ricard Geladó

21 h Teatre Auditori de Granollers
Gala de presentació de les propostes 
programades per la Temporada 2017-
2018 d'Escena GrAn: Teatre Auditori de 
Granollers, Casa de Cultura Sant Fran-
cesc, Roca Umbert Fàbrica de les Arts i 
Sala de concerts NAU B1, Llevant Teatre i 
Teatre Auditori Can Palots

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de salsa
Soci, entrada gratuïta, no soci 5 €

DIUMENGE 24

10 h Parc Torres Villà
Diada de la Bicicleta. Recorregut de 12 
km pels voltants de Granollers
Inscripció gratuïta a,
www.granollers.cat/esports
Col.: Granollers Pedala i REIR

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original 
Bar Bahar, de Maysaloun Hamoud
Org.: Cineclub de l’AC

19 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Sheila, al pati del Casino
Soci, entrada gratuïta, no soci 10 € amb 
una consumició

DIMARTS 26

19 h Biblioteca Roca Umbert
Presentació del Taller de pràctica filosòfi-
ca, amb els professors de filosofia Maria-
no Fernández i Fèlix Rabal, filòsofs

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars
Il gattopardo, de Luchino Visconti
Un dels millors films de Visconti i una 
obra clau de la història del cinema
Una profunda reflexió sobre la decadència
Aquest film va ser el més votat pels 
nostres espectadors
Org.: Cineclub de l’AC

11 h Antigues escoles de Palou
Itinerari de ciutat “Paisatge rural, paisat-
ge cultural”. Recorregut per alguns dels 
elements patrimonials més significatius
Durada: 2 h
Cal fer reserva prèvia al Museu de Gra-
nollers 

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert. Antoni Pérez i Moya. Música Sacra 
Catalana, S.XX. Amb l’Orfeó Gracienc, 
Vicenç Prunés a l’orgue i Poire Vallvé a la 
direcció

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
Denial, de Mick Jackson
Org.: Cineclub de l’AC

19 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Melodi al pati del Casino
Soci, entrada gratuïta, no soci 10 € amb 
una consumició

DILLUNS 18

17 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Les tertúlies de l’Arxiu, “40 anys del Con-
grés de Cultura Catalana a Granollers”, 
amb la projecció d’un documental del 
Fons del Cineclub de l’Associació Cultu-
ral, de l’AMGr
Més info, www.granollers.cat/arxiu

DIMARTS 19

15 h Biblioteca Can Pedrals
Obertura inscripcions de les activitats a 
les biblioteques de Granollers
Inscripcions a, www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

DIMECRES 20

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (0-15 mesos)
“Minimúsics”, amb Albada Blay, pedago-
ga musical
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca a 
partir de 15 dies abans o a 
www.granollers.cat/inscripcionsbibliote-
ques 
Places limitades

19 h Biblioteca Can Pedrals
Presentació del Club Clàssics al dia, amb 
Ruth Vilar de la Companyia Cos de Lletres

DIJOUS 21

19 h Biblioteca Roca Umbert
Presentació del Club de Novel·la, amb 
Maite Roldán, dinamitzadora de lectura

19 h Centre Cívic Nord
Conferencia sobre la immigració, a càrrec 
de l’Associació Cultural Averroes

20 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre "Jesús busca a 
Jesús. Crònica d'una recerca perillosa", 
amb l’autor Jaume Rodri
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

DIVENDRES 22

8 h A l’entorn dels centres educatius
Dia Sense Cotxes. Accions de sensibilit-
zació al carrer per promoure la mobilitat 
sostenible
Més info, www.granollerspedala.cat

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
Bar Bahar, de Maysaloun Hamoud
Un aclaridor relat allunyat d’estereotips 
de tres dones que s’enfronten a la tradició 
per viure en Llibertat
Activitat dins el cicle Elles Dirigeixen
En acabar, cinefòrum amb 
Rosa M. Palencia, doctora en Comunica-
ció Audiovisual i professora a la UAB
El visionat de la pel·lícula es repeteix a 
les 22 h
Org.: Cineclub de l’AC

21 h Carrer Santa Anna
Sorteig públic per a conèixer els guanya-
dors del joc lingüístic "Endevina-la!"
Durant el sopar Del Rec al Roc

19 h i 22 h Casino de Granollers Club de 
Ritme
Concert–homenatge a l’Orquestra Selec-
ció amb la Big Band de Granollers
Acte de cloenda del centenari del naixe-
ment d’Amador Garrell i Soto, al pati del 
Casino
Col·l.: Jazz Granollers i Associació Cul-
tural

DISSABTE 23

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (0-15 mesos)
“Minimúsics”, amb Albada Blay, pedago-
ga musical
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca a 
partir de 15 dies abans o a www.grano-
llers.cat/inscripcionsbiblioteques
Places limitades

18 h Carrer d’Anselm Clavé
Tu no ho saps, però l’any que ve ballaràs 
gitanes
Org.: Colla de Gitanes de Granollers
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DIMECRES 27

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (16-36 mesos)
“Minimúsics”, amb Albada Blay, pedago-
ga musical
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca a 
partir de 15 dies abans o a
www.granollers.cat/inscripcionsbibliote-
ques 
Places limitades

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica, “Els marges 
de la filosofia”, dinamitzat per Mariano 
Fernández i Fèlix Rabal, professors de 
filosofia
Inscripcions a partir del 20 de setembre a 
www.granollers.cat/inscripcionsbibliote-
ques

19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Xerrada, “Més lleis impliquen més segu-
retat? Violacions de drets humans en la 
legislació anti-terrorista al Mediterrani”, 
a càrrec d’Albert Caramés de NOVACT
Activitat vinculada al Dia Internacional de 
la Noviolencia
Col·l.: Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau

DIJOUS 28

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital "Llibres digitals i 
eBiblio". Inicia’t en la lectura de llibres 
digitals des dels dispositius mòbils
Requeriments: cal portar el dispositiu de 
lectura (mòbil, tauleta o lector) i el cable 
USB; consulteu els lectors compatibles

19 h Biblioteca Roca Umbert
Espectacle poètic “Paradís de 
l'Alquimista. Poesia de Palau i Fabre” 
amb Gemma Reguant, actriu i Marc Egea, 
músic

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre “La prosa de 
Màrius Torres” a càrrec dels autors Jordi 
Julià i Pere Ballart
Guanyador del XVI Memorial Joan Camps
Col·l.: Associació Cultural i Centre 
d'Estudis de Granollers

DIVENDRES 29

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Presentació dels Clubs Infantils de la 
Biblioteca Roca Umbert, amb Glòria Gor-
chs, bibliotecària

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time (hora menuda en anglès), 
“Mousy and the big red ball”
Cal fer inscripció prèvia 15 dies abans de 
la sessió a www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques
Places limitades
Dinamitza i col·labora: Kids and Us

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Le fils de Jean, 
de Philippe Lioret
Una trucada des del Canadà va canviar la 
seva monòtona vida. Una obra vibrant i un 
emotiu viatge a l’origen
L’activitat es repeteix a les 22 h
Org.: Cineclub de l’AC

21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit: Pure Nigga i PekeBró
Més info, www.grajove.cat

DISSABTE 30

11 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora menuda (16-36 mesos)
“Minimúsics”, amb Albada Blay, pedago-
ga musical
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca a 
partir de 15 dies abans o a
 www.granollers.cat/inscripcionsbibliote-
ques
Places limitades

17 h La Troca. Centre de Cultura Popular 
i Tradicional
Festa Grega amb taller, sopar i ball amb 
música en viu amb Trio Feta
Taller a les 17 h
Sopar a les 21 h 
Ball a les 22 h
Inscripcions a info@passaltpas.cat
Org.: Pasaltpas

18.30 h Plaça de la Porxada
Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat 
de Granollers
Org.: Agrupació Sardanista

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica “Carmina Burana”amb la 
Coral Cantiga i Cor de Cambra de Grano-
llers
Espectacle recomanat a partir de 12 anys
Venda d’entrades a,
www.koobin.com/granollers

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de saló 
Soci, entrada gratuïta, no soci 7 € amb 
una consumició

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Granollers, 25 anys dels Jocs 
Olímpics”
Fotografies de l’any 1986 al 1992 del 
fons de l’Arxiu Municipal de Granollers
Del 12 de setembre al 1 de desembre

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició permanent
“Rèplica perpètua” Ricard Geladó
Projecte d’intervenció entorn del 
patrimoni
Dins de Mirades i diàlegs
Fins al 29 d’octubre
“Del taller a l’escenari. Josep i Jordi 
Castells i Planas”
Fins al 10 de setembre
“J’accepte la grande aventure d’être 
moi” Exposició homenatge a Simone de 
Beauvoir de Cahiers de Jeunesse
Fins al 29 d’octubre

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
Fins al 31 de desembre
“Escarabats”
Fins al 31 de desembre
“Empremtes del passat” una producció 
de Joan Condal
Del 1 de setembre al 22 d’octubre

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
“25 imperdibles” Exposició-joc de 
llibres il·lustrats i àlbums per a 
infants. Ideada per Emma Bosch i 
Encarna Beltran.
Del 20 de setembre al 31 d’octubre

PLAÇA DE LA CORONA
“Món-tanca” Projecte del col·lectiu 
Enmedio, produït per l’Institut Català 
Internacional per la Pau
Del 27 de setembre al 15 d’octubre
 
AB GALERIA D’ART
“Temps de meditació” amb Josep 
Uclés, Alberto Laporta, 
Francesc Serra, Antoni Clavé i Jaume 
Muxart
Durant el mes de setembre



Els premis Iniciativa Comercial d’aquest estiu 
són un impuls al comerç de proximitat.
Laura Sabatés. L’hem rebut amb molta eufòria, 
orgull i satisfacció, com a reconeixement al petit 
comerç i a Gran Centre, que representa tot tipus 
de comerços, establiments i empreses de serveis, 
no necessàriament de comerç tradicional, però 
sí implicats en el projecte i la ciutat. És també 
un reconeixement per a la Junta, que treballem 
altruistament, les hores lliures… representant un 
col·lectiu. Estem immersos a tenir resultats im-
mediats, econòmics, i premis així donen energia i 
sensibilitzen l’administració més propera.

Què hi ha darrere de Dracs, una botiga que 
llueix el rètol “Entra a fer el tafaner”?
Amadeu Barbany. El rètol vol trencar aquesta 
barrera invisible que a vegades hi ha al comerç 
tradicional, al qual sembla que costa més entrar 

que a les multinacionals, on la gent mira, reme-
na... encara que no compri. I funciona, animo els 
botiguers a posar-lo! Dracs –potser sona preten-
ciós– vodria ser una escola de consum conscient. 
Ha superat les meves expectatives: pel que fa a 
proveïdors, fantàstics, de la comarca, el Maresme i 
Osona i, sobretot, pel tipus de client, molt també 
de fora, que valora l’intent de fer del comerç 
–com ja fa Gran Centre– un espai de trobada, de 
comunicació, on el producte també va d’acord 
amb aquesta idea.

Fa 22 anys naixia Gran Centre, associació co-
mercial pionera, sustentada en els pilars ciutat, 
cultura i comerç. I vosaltres ja hi éreu.
L. S. A nivell personal vaig aprendre molt d’aquells 
inicis. Passàvem de la teoria a la pràctica, amb un 
projecte trencador. La realitat ha donat la raó a una 
iniciativa que de moment tenia gent en contra… 
S’han assolit gran part dels objectius, però queda 
molt camí per fer. El canvi és constant i seguit, i 
una part no el controlem, el que té a veure amb 
les multinacionals. Ara bé, la mà esquerra de Gran 
Centre ha permès, com va pasar l’Open Night 
d’enguany, que les multinacionals reaccionin 
i vulguin formar part d’un projecte engresca-
dor, sobretot pel que fa a les cadenes que venen 
d’empresa tradicional catalana.

ENTREVISTA A
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 Laura Sabatés: 
“La mà 

esquerra de 
Gran Centre ha 
permès que les 
multinacionals 

reaccionin 
i vulguin 

formar part 
d’un projecte 

engrescador”

Laura Sabatés i Amadeu Barbany
comerciants, presidenta de Gran Centre i propietari de la botiga Dracs

 
Al juliol, la Generalitat reconeixia dues iniciatives comercials 
locals: l’associació Gran Centre Granollers per la campanya 
“Jo t’estimo +”, que posa en relleu la proximitat, les 
persones, els col·lectius i les sinergies; i l’empresari Amadeu 
Barbany –uns dels fundadors de Gran Centre–, propietari de 
Dracs, un establiment que s’ha reorientat i ven tèxtil, articles 
de regal i decoració amb valor afegit de tipus social, de 
proximitat, artesanal, de disseny i mediambiental. 
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“El petit comerç i la seva funció als barris 
és un bé a protegir”

A.B. Gran Centre ha ajudat i molt el comerç de 
Granollers i de Catalunya, com a fundadors de la 
Fundació Comerç Ciutadà. Ens havíem passat anys 
mirant els camps de les multinacionals, llaurats 
per grans màquines que en treien molts fruits/be-
neficis… A Gran Centre vam començar llaurant un 
camp erm els 14 membres de la Junta Directiva. Al 
llarg d’aquests 22 anys s’ha plantat una bona llavor 
i els brots estan a punt de donar fruit. Ara tenim 
pendent que el consumidor, millor dit, el ciutadà 
conscient, afavoreixi un model de comerç enfront 
d’un altre. Algú ens ha de comprar aquest gra fet 
des del cor, des d’una proposta propera, ciutada-
na, solidària, coherent i econòmicament rendible: 
estudis americans diuen que comprar al comerç 
ciutadà és 4’5 cops més rendible per al barri. 

La pilota la té el consumidor.
A.B. El consumidor ha de prendre la decisió de 
no comprar tant i de comprar bé. I preguntar si la 
taronja ve de València o de Sud-àfrica, i la poma, 
de Girona o de Nova Zelanda. En alimentació, 
el consum conscient ja ha crescut un 5% i en el 
tèxtil, no arribem al 3% . Hi ha països que estan 
al 40. I això ho canvia tot, és una gran revolució. 
Tenim una societat més centrada en el pensament 
que en l’acció. És important l’acció individual de 
cada dia, des de “Jo t’estimo +” a desitjar un “bon 
dia” i procurar que de veritat ho sigui... Els petits 
detalls són la gran revolució pendent per acon-
seguir el món que volem. Això també ho deia en 
Carles Capdevila: la gran revolució és l’amabilitat. 

Quins són ara els reptes de Gran Centre?
L.S. Seguim dins la Fundació Comerç Ciutadà, 
integrada per les principals ciutats comercials del 
país amb les quals compartim valors. Seguirem 
amb la campanya, que no té data de caducitat: 
volem demostrar que malgrat tots els canvis al 
llarg d’aquests 20 anys, continuen en voga els 
mateixos valors. Ara volem obrir fronteres, a través 
d’esdeveniments (Circuit de F1, Roca Village, la 
Cup…), amb els quals volem més sinergia i ven-
dre millor la marca “Granollers”. Estem en taules 
de treball de turisme de shopping, visitants que 
també busquen gaudir de la ciutat, la cultura i les 
persones. I busquem nous companys de viatge; el 
conveni amb Alpina n’és una mostra.

A dalt a l’esquerra: Laura 
Sabatés amb elements gràfics 

de la campanya “Jo t’estimo +”, 
premiada en la 17a edició dels 

Premis Nacionals a la Iniciativa 
Comercial.

A la dreta: Amadeu Barbany a 
Dracs, establiment reconegut 

com a iniciativa comercial més 
innovadora. A sota: Sabatés i 
Barbany a l’Espai Tranquil de 

Barbany. 

Creieu que hi ha una sobreoferta comercial?
A.B. Hi ha la llei de lliure mercat... La qüestió és 
com fer visible el comerç amb valor afegit; segons 
el diccionari, hi ha 12 maneres d’anomenar el 
petit comerç (de barri, proximitat, tradicional…), 
el que dona qualitat humana. El comerç també es 
defineix com a espai d’intercanvi d’idees i de sen-
timents. Tot és compatible mentre uns no acabin 
ofegant els altres; cal fer conviure els dos models. 
La sobreoferta fa que els perdedors –botiguers i 
societat– siguin sempre els mateixos. El petit co-
merç i la seva funció als barris és un bé a protegir. 
Barcelona està fent normativa per protegir-lo.

Amadeu, reivindiques que fer de botiguer és la 
feina més bonica del món…
Ens hem tornat molt mentals i consumistes; però 
hi ha la part interior, la que ens relaciona amb 
l’altre. Quan t’atén una persona amb escolta activa, 
es produeix un miracle que es diu “vida”. Un 
moment màgic, del qual cal prendre consciència. 
Els dependents en sabem molt d’escoltar, ara quasi 
no escolta ningú. L’experiència d’entrar en un pe-
tit comerç en què t’atén una persona que t’acull, 
t’abraça, t’acompanya un estona… està demostrat 
científicament que és molt durable en el temps, a 
diferència de la compra més compulsiva. Jo recor-
do experiències de compra que m’han frapat i que 
explicaré als meus nets.

Amadeu 
Barbany: “El 

consumidor ha 
de prendre la 
decisió de no 

comprar tant i de 
comprar bé”
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Els grups municipals opinen

República des de baix

L’1 d’Octubre direm Sí a la República Cata-
lana perquè és l’única manera de construir 
una vida digna pels treballadors i treballa-
dores dels nostres barris i ciutats, persones 
d’orígens, idiomes i lluites diverses, gent 
que afrontem de manera ferma, solidària i 
democràtica els reptes, greuges i amenaces.
Volem la República Catalana perquè és 
l’única via per avançar cap a la justícia 
social i la democràcia real. Volem la in-
dependència perquè estem fins als nassos 
d’humiliacions per part de les institucions 
polítiques i judicials d’Espanya. Humilia-
cions i imposicions contràries als interes-
sos de les classes populars, contràries als 
nostres drets i llibertats.
Votarem SÍ per impulsar i recuperar les 
polítiques de protecció social i els drets 
fonamentals que ens nega l’Estat. Volem 
fundar la República Catalana perquè la 
ruptura democràtica serà una palanca 
per impulsar el canvi que tant neces-
sitem les classes populars del sud de la 
Mediterrània. Votarem que Sí per alliberar 
també familiars i amigues d’altres contra-
des.
Som el poble contra la casta i volem fer 
fora l’1 % que ens fa la vida impossi-
ble. Això no va de banderes: Votar SÍ és 
impugnar el règim del 78, la corrupció, 
l’oligarquia, el feixisme que no marxa i 
la monarquia borbònica. Hem d’acabar 
amb el model d’estat que ha enriquit Rato, 
Pujol, Bárcenas, Urdangarín, Bartomeu 
Muñoz i Macià Alavedra; el model fundat 
en el pacte entre oligarquia i partitocràcia. 
El model d’estat que ha permès l’espoli 
de les arques públiques i ha augmentat 
la nostra precarietat. Acabarem amb els 
indults, les dilacions judicials, els afora-
ments i els privilegis de classe política, alta 
burgesia, noblesa i clergat. L’1 d’Octubre 
tenim l’oportunitat de començar a fer-ho 
votant.
Des de la independència serà possible 
assolir una majoria amplia d’esquerres 
per transformar el nostre país a partir 
de la participació popular en el Procés 
Constituent i de la construcció des de 
baix de la República Catalana.

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

Esta legislatura estamos viendo como 
todas las grandes reformas y grandes in-
versiones se concentran en apenas 1 km².
Años tras año estamos viendo, como mu-
chos barrios sufren en silencio este desin-
terés por parte del equipo de gobierno de 
invertir en sus parques, plazas, calles, etc.
Tenemos muchísimos barrios que nece-
sitan urgentemente hacer obras, hacer 
reformas desde hace muchísimos años. 
No entendemos a que esperan. 
TODOS LOS HABITANTES DE GRANO-
LLERS SE MERECEN POR IGUAL QUE 
SE LES MIMEN Y QUE CUIDEN DE SU 
ENTORNO.
Queremos un compromiso firme, de 
que se quiere mejorar la ciudad en 
global, que se quieren mejorar los 16 
barrios. 
Tenemos barrios descuidados, con mo-
biliario urbano descuidado, parques in-
fantiles descuidados, aceras por arreglar, 
barreras arquitectónicas en la vía pública 
desde hace 30 años que no hay manera 
que se arreglen, etc.
Créanselo, UNA MEJOR GRANOLLERS 
ES POSIBLE, solo les pedimos que ya es 
hora de invertir en los barrios, creemos 
que la cuota de gasto en inversiones en el 
centro ya ha sido muy grande todos estos 
años y debemos arreglar los barrios de la 
periferia, que también son Granollers. 
Recordarles que somos 16 barrios: 
CAN MÒNIC, LLEDONER, HOSTAL, 
GRANOLLERS NORD, JOAN PRIM, 
PONENT, CONGOST, CAN GILI, 
INSTITUTS, FONT VERDA, CENTRE, 
SOTA CAMI RAL, SANT MIQUEL, TRES 
TORRES, CAN BASSA, PALOU.
Les pedimos que se paseen más por todos 
los barrios y no sólo en fiestas y eventos.
Les pedimos que visiten, inspeccionen, 
revisen, examinen, vigilen, controlen, 
supervisen y auditen cómo tienen los 
barrios.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

Fin de ciclo 

Todos sabemos que si nuestras ciudades y 
nuestra comunidad están empezando a salir 
adelante es porque hay muchos ciudadanos 
que luchan por hacer realidad sus proyectos, 
por prosperar y sacar adelante a sus familias, 
no por el actual Gobierno de la Generalitat 
que ha dimitido de sus responsabilidades y 
que sólo se preocupa por volver a repetir el 
9N, una pantalla que, según ellos mismos, ya 
estaba pasada. 
En este sentido, esperamos que el Ayunta-
miento de Granollers no facilite sus insta-
laciones para la celebración de un referén-
dum que vulnera el Estatuto de Cataluña, 
la Constitución y no tiene ninguna base 
jurídica en el derecho internacional. 
Ha llegado la hora de decirlo claro: nos 
merecemos un nuevo gobierno que genere 
confianza y que tienda la mano a todo el 
mundo para superar juntos estos años de 
incertidumbre. 
Ya va siendo hora de que recuperemos el 
rumbo y “rememos todos juntos en la mis-
ma dirección”. Dejemos de despilfarrar tanto 
dinero, recursos y energía y acabemos con 
las escuelas en barracones. Centrémonos en 
mejorar las listas de espera de los hospitales, 
conseguir un sistema educativo trilingüe 
de calidad e incrementar las inversiones en 
infraestructuras e innovación y desarrollo. 
Nosotros queremos que se pongan las urnas 
de verdad, democráticas, para acabar con 
el “monotema” y que los catalanes puedan 
elegir a una presidenta como Inés Arrima-
das, que dé un paso a una nueva etapa; una 
presidenta que pueda unir a los catalanes y 
no dividirlos como hace Puigdemont y su 
socio Junqueras. Basta ya de amenazar a los 
funcionarios, presionar a nuestros cuerpos 
de seguridad, de confrontar a los ciudadanos. 
Emprendamos de una vez las reformas que 
necesitamos, fomentemos la conciliación de 
los horarios y trabajemos por la igualdad de 
salarios entre hombres y mujeres, incentive-
mos a nuestros autónomos y emprendedo-
res. Luchemos por crear puestos de trabajo 
dignos y duraderos. En definitiva, trabaje-
mos, entre todos, para mejorar el presente y 
crear un futuro ilusionante y lleno de opor-
tunidades. El futuro de nuestros hijos e hi-
jas está en nuestras manos, ahora tenemos 
la oportunidad de construir una Cataluña 
mejor dentro de una España reformada y 
una Europa unida. 

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

Recuerden que Granollers 
somos 16 barrios

Crida-CUPPP Cs
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Parlar de Granollers és necessària-
ment parlar dels ciutadans i les ciu-
tadanes de Granollers. Una ciutat que 
la fem tots i és de tothom, la construïm 
dia a dia. A Granollers, hem anat bastint 
una ciutat per a les persones.
En els darrers anys Granollers ha viscut 
una important transformació, més ser-
veis, més equipaments, s’han millorat 
els nostres carrers i places, s’han activat 
mecanismes per disminuir els efectes 
de la crisis econòmica com els plans de 
xoc socials o la congelació dels impos-
tos municipals, en definitiva la nostra 
actuació de govern ha anat adreçada 
a la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans i les ciutadanes.
Aquesta transformació ha estat visible 
de nord a sud, de llevant a ponent, en 
tots i cadascun dels barris de la ciutat. 
Estem satisfets per haver liderat aquest 
procés. Però aquest actiu no és patrimo-
ni del govern municipal; pertany a tots 
i totes les persones que vivim a Grano-
llers. El nostre és un projecte col·lectiu, 
fet de la suma de les aportacions dels 
diferents sectors econòmics i socials.
Tots aquests programes no podrien 
tirar endavant, sense un pla de govern 
ni un pressupost municipal que 
l’impulsi.
La nostra responsabilitat, en tant que 
dipositaris i deutors de la confiança 
majoritària, és fer-ho possible. No hi 
renunciem.
Però amb aquesta visió compartida, 
volem també destinar una part del 
pressupost municipal d’inversions a 
posar en marxa propostes que qualse-
vol persona vulgui presentar per a la 
millora de Granollers, i que depenguin 
de l’ajuntament i responguin a l’interès 
general. 
Reservarem 500.000 € perquè es 
puguin fer propostes i si, tècnicament 
són viables, posades a votació, per ser 
incorporades al pressupost. 

Volem que la nostra ciutat avanci i 
aquest projecte hi contribuirà.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Després de nombrosos anuncis per part 
de l’equip de govern –amb un caràcter 
marcadament electoral– de la construcció 
d’un nou camp de futbol a Palou, que ha 
de substituir l’actual del carrer Girona, 
sembla que finalment les obres comença-
ran aquest any. Aquest trasllat, que fa 
10 anys que proposem des dels nostres 
programes electorals, finalment s’ha 
concretat sense la participació activa dels 
veïns de Palou. Més enllà de lamentar 
aquests fets, el que volem des del grup 
municipal del PDeCAT-Demòcrates és que 
el camp de futbol sigui una oportunitat 
per Palou, i no una molèstia.
Per aquest motiu hem demanat a l’equip 
de govern que es garanteixi, a través del 
Pla de mobilitat que s’està redactant, que 
el camp de futbol de Palou no supo-
sarà una càrrega excessiva de vehicles 
als carrers més cèntrics de Palou, en 
concret el passeig fluvial, el carrer Fran-
cesc Fàbregas i el Camí Ral. Aquests són 
carrers de naturalesa rural o bé situats en 
zones d’esbarjo, i no estan preparats per 
assumir el volum de trànsit que pot 
suposar un equipament com un camp 
de futbol.
S’han d’impulsar les mesures neces-
sàries per tal de desviar el trànsit de 
vehicles per vies més adequades i 
dirigir-los cap al pàrquing que s’està 
construint a la llera oest del riu Congost. 
Des de l’Ajuntament tenim les eines de 
mobilitat per restringir el pas de vehi-
cles per vies que es volen preservar i 
redirigir-lo cap a carrers com el de 
Guglielmo Marconi, l’avinguda Sant 
Julià i la C-35, al mateix temps que es 
fa una aposta decidida per fomentar la 
mobilitat en bicicleta i s’incrementa la 
freqüència de pas del transport públic 
a Palou.
Només regulant la mobilitat, a través de 
tots els mecanismes que tenim com a 
Ajuntament, podrem garantir que aquest 
nou camp de futbol sigui una millora 
per a Palou i no pas un generador de 
problemes.

Àlex Sastre
Portaveu PDeCAT-Demòcrates

Aquest mes de setembre entra en funcio-
nament la renda garantida ciutadana (RGC) 
després que el Parlament aprovés el 12 de 
juliol, i per unanimitat, la llei que la regula. 
Es tracta d’una prestació que substitueix 
la Renda Mínima d’Inserció, però que va 
molt més enllà d’aquesta i es constitueix 
com un dret social de tota la ciutadania 
a no haver de romandre a la pobresa. Per 
això té un objectiu molt clar: millorar les 
condicions de vida dels més desafavorits 
assegurant no només els mínims vitals per 
poder viure amb dignitat, sinó que a més 
els empodera i els acompanya per evitar 
l’exclusió social. La RGC té dues presta-
cions, una garantida i una complementària, 
vinculada al compromís de fer un Pla 
d’Inserció Laboral.
D’aquesta manera, la renda garantida 
ciutadana assegurarà, de forma gradual 
fins al seu total desplegament a l’abril de 
2020, que cap persona tingui uns ingressos 
inferiors a l’índex de la renda de suficiència 
de Catalunya, que actualment es situa en els 
664 € mensuals.
És, sense cap mena de dubte, el dret social 
més important aconseguit els últims anys, 
i compta amb un ampli consens polític i 
social. Però no podem obviar el fet que 
l’exclusió social comença per l’exclusió 
laboral, i que aquesta darrera no només 
ve determinada per l’expulsió del mercat 
laboral. La precarització provocada per 
les darreres reformes laborals ha acabat 
generant treballadors i treballadores pobres, 
persones que malgrat tenir una feina estan 
en risc d’exclusió social perquè amb el 
seu sou no poden fer front a totes les seves 
despeses bàsiques. I precisament per aquest 
motiu, la renda garantida preveu la com-
plementarietat amb la renda de treball, 
que es començarà aplicant a les famílies 
monoparentals. I s’obre la porta a ampliar-
ho en el futur.
Tres anys després de la presentació de la 
Iniciativa Legislativa Popular que va recollir 
més de 120.000 signatures, aquest mes, 
doncs, es fa efectiva una prestació que és 
molt més que una ajuda, és un dret que 
demostra un cop més que el nostre és 
un país que aposta per una societat on la 
igualtat d’oportunitats és cabdal. És una 
estructura d’estat sense ser estat.

Chakir El Homrani 
Regidor d’ERC-AG

Pressupostos 
participatiusEl camp de futbol de Palou

Renda garantida 
ciutadana, nou dret social

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

Del 6 al 22 de setembre de 2017
Per internet: www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions
o bé de forma presencial en qualsevol dels centres cívics de Granollers

Més informació:
www.granollers.cat/centrescivics

Ja ens pots seguir a
Facebook

@centrescivicsgranollers

OCTUBRE 17
GENER 18




