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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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TA > Ell, com a integrador social 

des de fa 14 anys i ella, de 
voluntària des d’en fa 20

> Tots dos entenen El Xiprer 
com un espai d’acollida i 
acompanyament en què tots 
són una mica voluntaris, 
treballadors i usuaris

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 

Façana Ajuntament de Granollers. Nadal 2016. 
Fotografia: Toni Torrillas
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Ignacio Fernández i 
Dolors Viader

 treballen i col·laboren 
amb la Fundació El Xiprer
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Aquest desem-
bre fa 45 anys que l’Ajuntament de 
Granollers va acordar nomenar Filla Predilecta 
de Granollers a Anna M. Mogas i Fontcuberta, re-
ligiosa, fundadora de la congregació de les Fran-
ciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor, 
que actualment té 18 escoles a l’Estat, una de 
les quals al carrer de Corró de Granollers. La 
Congregació té el seu origen a Ripoll l’any 1850 i 
ha anat creixent fins al dia d’avui per onze països 
d’Europa, Amèrica i Àfrica. Mogas va néixer a 
l’Hostal del Lledoner (aleshores Corró d’Avall) el 
1827 i va morir a Fuencarral, Madrid, el 1886. Va 
ser beatificada per Joan Pau II, el 6 d’octubre de 
1996. Les seves restes són a la casa mare de la 
congregació, a Fuencarral.

CASA JOAN SANPERA ON HI 
HA L’ESCOLA M. ANNA MOGAS. 

DES DE 1958 AQUEST EDIFICI 
ACULL LA CONGREGACIÓ DE 
RELIGIOSES FRANCISCANES 

MISSIONERES DE LA MARE DE 
DÉU DEL DIVÍ PASTOR, ANO-

MENADES POPULARMENT LES 
MONGES GRISES PEL COLOR 

DEL SEU UNIFORME. 
FOTO: XAVIER SOLANAS

FIRA DEL DISC
Divendres 1 i dissabte 2 de desembre
Tot el dia. Plaça de Lluís Perpinyà

FIRA D’ARTESANS
Divendres 1, 8, 15, 22 i 29 de desembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

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

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 de desembre
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 2, 9, 16 i 23 de desembre
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

ENCANTS SOLIDARIS 
Associació Protectora d’Animals
Dissabte 2, pl. Maluquer i Salvador
Dissabte 9, 23 i 30, pl. de Perpinyà
De 9 a 14 h

COL·LECTIU ARTESÀ 
DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 2 i 16 de desembre
Tot el dia. Plaça de les Olles 

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 9 i 23 de desembre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé, 40

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans 
i col·leccionistes)
Dissabte 9, 16, 23 i 30 de desembre
De 9 a 14 h. Parc Firal

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 16 de desembre
De 9 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

MERCAT DE SANTA LLÚCIA - AV CONGOST
Dissabte 16 de desembre
Pl. de la Llibertat

PARADA DE JOGUINES I ENCANTS 
SOLIDARIS ONCOVALLÈS
Dissabte 16 de desembre
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé, 40

45

NADAL I REIS

“Els petits detalls fan Nadal. 
Gaudeix-los a Granollers.” 
Aquest és el missatge amb què 
es presenta la campanya de Na-
dal i Reis. Un tió, un fanalet, els 
àpats tradicionals, el pessebre, 
les llums, les fires, la música... 
Els detalls d’aquesta època de 
l’any ens porten a compartir 
i gaudir de les activitats soli-
dàries, les cantades de nadales, 
el Parc Infantil de Nadal (PIN), 
l’Home dels Nassos, el brou de 
Nadal, la revetlla de Cap d’Any, el 
Campament de Patge Gregori, la 
Cavalcada dels Reis Mags... 
El centenar d’activitats progra-
mades per aquesta època de 
l’any les trobareu a 
www.granollers.cat/nadal 

Gaudiu-les!
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REPORTATGE

El pressupost de 2018 incrementa la despesa 
social tot i congelar els impostos municipals

83,5 milions d’euros és l’import del 
pressupost municipal de 2018 que 
inclou tant l’Ajuntament com les 
societats municipals i organismes 
autònoms i que es va aprovar en 
el Ple del dia 30 d’octubre. Per 
primera vegada en aquesta mateixa 
sessió plenària es van debatre 
conjuntament les ordenances 
fiscals que s’aplicaran l’any que ve 
(impostos i taxes que representen 
bona part dels ingressos 
municipals), que es mantindran 
sense augment, i el pressupost.

Amb la inversió prevista per 
a aquest any s’acabaran 
les obres del tram nord del 
c. Girona que comportarà 
l’ampliació de les voreres, 
la creació d’una nova plaça i 
d’un carril bici, entre d’altres. 
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El pressupost municipal de 2018 s’incrementa un 
3,4 % respecte l’any anterior per l’augment de la 
despesa ordinària en un 4 % i una inversió de poc 
més de 9 milions d’euros, una xifra molt similar 
a la de 2017. 
Bona part de l’increment de la despesa es desti-
narà a cohesió social, que augmenta més d’un 15 
%, i a urbanisme i habitatge i mobilitat, per sobre 
del 8 %, respecte el pressupost de 2017.
L’augment de l’atenció social es deu a la incor-
poració de les mesures del Pla de xoc contra 
la crisi en el pressupost ordinari. És a dir, la 
contractació directa per part de l’Ajuntament 
de persones aturades per fer tasques d’interès 
general a la ciutat; subvencions a les empreses 

per contractar joves i persones més grans de 45 
anys; ajuts per a persones emprenedores, etc. 
Tot i que els indicadors mostren una certa recu-
peració econòmica el mes d’octubre ha finalitzat 
amb 3.806 persones aturades a Granollers, bona 
part de les quals no cobren cap prestació.
A més, s’incrementa en 139.000 euros respecte 
l’any anterior l’atenció a domicili per a persones 
dependents i els ajuts de menjador per a les 
escoles, en 190.000 euros més.

Es mantenen els ajuts del Pla d’habitatge

A més, en el pressupost de 2018 hi tornarà a ha-
ver ajuts per afavorir l’accés a l’habitatge com les 

INFANTS
• Col·locació de jocs infantils en la nova urbanització del 

pg. de la Muntanya-costat llevant de la via del ferro-
carril i instal·lació de jocs d’aigua al Parc del Congost 
(180.000 euros)

• “Fem un jardí”, a Can Bassa. Transformació d’un espai 
públic amb l’alumnat de l’Escola Mestres Montaña

• Increment de 190.000 euros per a beques de menjador 
per a preescolar, infantil i primària
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L’Ajuntament destinarà més de 12,7 milions d’euros 
per afavorir la cohesió social

subvencions per pagar el lloguer, les de rehabi-
litació d’edificis o els incentius per aportar pisos 
a la Borsa de Lloguer Municipal. Totes aquestes 
subvencions s’atendran des de la nova Oficina 
d’Habitatge del carrer del Rec, 50. 
Pel que fa a la mobilitat, la iniciativa més desta-
cada és la previsió de l’increment de la freqüèn-
cia de pas de la línia 1 dels autobusos urbans, 
que es reduirà de 30 minuts a 20 minuts. A més 
l’any que ve s’incorporarà un nou autobús híbrid 
a la flota de Transgran.

Més neteja viària

Una altra de les actuacions destacades que ja 
ha començat a posar-se en marxa i que afecta el 
pressupost municipal de l’any que ve és la subs-
titució dels contenidors de rebuig i de matèria 
orgànica a tota la ciutat, fruit del nou contracte 
de neteja, que també comportarà que s’escombri 
més vegades a la setmana i que es reforci la 
neteja amb aigua i en els polígons industrials. 
A més, també s’ha incrementat la recollida de 
mobles i trastos vells de 3 a 5 dies a la setmana. 

Previsió de més ingressos

Respecte a les ordenances fiscals, l’equip de 
govern ha decidit congelar els impostos i taxes 
municipals (IBIU, Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica, escombraries) per sisè any consecutiu 
“per ajudar a consolidar l’activitat econòmica 
tant de les empreses com de les famílies”, va 
assegurar el regidor d’Hisenda, Jordi Terra-
des. No obstant es preveu un increment de la 
recaptació municipal atribuïble a la millora de 
l’activitat econòmica i també es calcula obtenir 

Principals inversions previstes per al 2018

Construcció del camp de futbol a Palou 1.798.000 euros

Finalització de les obres del tram nord del c. Girona 1.059.500 euros

Noves rampes mecàniques al c. Carles Riba 1.000.000 euros

Renovació de la xarxa de clavegueram 520.000 euros
(Ampliació de la xarxa al c. Camp de les Moreres i al c. Aragó)

Actuacions que es decidiran mitjançant 
pressupostos participatius 500.000 euros

Inversions en equipaments educatius 500.000 euros

Millores en les instal·lacions esportives  260.000 euros

JOVES
• Tallers de participació i enquestes per a l’elaboració del 

nou Pla Jove de Granollers, per donar resposta a les ne-
cessitats i oportunitats dels joves fins al 2022

• Es mantenen les beques per a llibres i material escolar 
per a l’ESO (45.000 euros)

• Ajuts per pagar el lloguer per a joves entre 18 i 35 anys

• Ajuts per a la contractació de menors de 30 anys

• Posada en marxa dels agents innovadors de Granollers. 
Convocatòria adreçada a titulats universitaris ©
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Una de les inversions més 
destacades d’aquest 2018 són 

les rampes mecàniques que 
es posaran al carrer de Carles 
Riba, entre el c. de Lluís Vives 

i el c. Veneçuela. El carrer 
Carles Riba és la via principal 

per accedir a equipaments 
com el Centre Vallès, el 

tanatori i la Comissaria dels 
Mossos d’Esquadra. Té pen-

dents que oscil·len entre el 10 
i el 12 %
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La ciutadania podrà decidir propostes 
d’inversió per valor d’un milió d’euros 

La ciutadania podrà decidir en quins projec-
tes de ciutat vol invertir. Disposarà d’un total 
d’1 milió d’euros (500.000 del pressupost de 
2018 i 500.000 del de 2019).

Aquest procés de pressupostos participa-
tius s’iniciarà durant aquest mes de gener 
i fins a mitjan febrer. Així, les persones que 
ho vulguin podran fer les seves propostes a 
través d’una plataforma informàtica i, poste-
riorment, l’Ajuntament les avaluarà. 

Un cop analitzades es transformaran en 
projectes que s’exposaran al públic per tal 
que la ciutadania, a partir de 16 anys, els 
voti. Les més votades tiraran endavant.

Les propostes ciutadanes hauran de complir 
alguns criteris: que siguin d’interès general; 
que entrin dins del catàleg de competències 
municipals; que no serveixin per subven-
cionar entitats (que ja disposen dels seus 
mecanismes propis); que el límit màxim 
pressupostari d’una única proposta sigui de 
100.000 euros; i que la proposta no generi 
despeses de manteniment posteriors.

GENT GRAN
• Increment de 139.000 euros per al Servei d’Atenció al Domicili 

per a persones amb falta d’autonomia personal 

• Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges, tant d’espais comuns 
dels edificis com de l’interior

• Ajuts per pagar el lloguer

• Reserva de 200.000 euros per construir una futura residència de 
gent gran al carrer de Tetuan (subjecte a un acord amb la Gene-
ralitat de Catalunya)

més ingressos de les aportacions dels governs 
de l’Estat i la Generalitat.
Dinamitzar l’economia local

Seguir captant inversions. Amb aquest propòsit 
el pressupost inclou iniciatives com l’adequació 
dels polígons industrials del Congost i de Jordi 
Camp i la millora dels paviments al polígon de la 
Font del Ràdium. Destaca també una partida de 
100.000 euros per donar formació i suport a joves 
titulats perquè desenvolupin projectes innova-
dors en els sectors de l’economia col·laborativa, 
social o verda, seguint així les prioritats establer-
tes pel Pla estratègic de Granollers. 

Tres grans inversions

Els 9 milions d’euros d’inversió es finançaran 
amb un 20 % de subvencions procedents d’altres 
administracions i amb endeutament. No obstant, 

Impostos i taxes municipals no pugen 
per sisè any consecutiu
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els previsibles bons resultats econòmics de la 
liquidació del pressupost de 2017, permetran 
costejar una part d’aquestes inversions i, per 
tant, que es contracti menys préstec. D’aquesta 
manera es preveu que el 2018 es reduirà de nou 
el volum de deute de l’Ajuntament. 
Vegeu les principals inversions a la pàgina 5.
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ACTUALITAT

El proper dimarts 12 de desembre tindrà lloc la 
primera activitat del Cicle de Passejades per a 
gent gran d’aquest curs. 
En aquesta ocasió la caminada es fa de Gra-
nollers al Circuit de Catalunya, sortint de les 
Pistes d’Atletisme, a les 9.30 h, on s’esmorza i 
tot seguit, es fa una sessió d’activació muscu-
lar i uns estiraments. A continuació, comença 
el passeig per la llera del riu Congost fins al 
Circuit de Barcelona-Catalunya, una distància 
aproximada de 6 km per un recorregut planer. 
Es farà una petita parada, al passar pel bosc de 
Can Cabanyes.

”En comparació amb la resta de Catalunya, 
Granollers és un municipi que es pot considerar 
més avançat que la mitjana pel que fa a l’equitat 
educativa. Els seus índex de segregació escolar 
d’alumnat d’origen estranger són sensiblement 
inferiors a la mitjana catalana en educació pri-
mària, i lleugerament superiors a secundària.” 
Aquesta és una de les conclusions que es 
desprèn de l’estudi sobre escolarització, enca-
rregat a la Fundació Jaume Bofill i dut a terme 
pel grup GEPS (Globalització, Educació i Políti-
ques Socials). Un equip de recerca de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció 
de Xavier Bonal, director del Departament de 
Sociologia de la mateixa universitat i que té 
una àmplia experiència en estudis d’aquestes 
característiques. 
L’estudi recull de forma exhaustiva i detallada 
informació sobre la situació de l’escolarització a 
la ciutat. S’assenyala que en la darrera dè-

Trobades per impulsar propostes 
per a la millora de l’equitat educativa

cada Granollers se situa entre els municipis 
que han millorat en indicadors d’equitat en 
l’escolarització. S’ha fet una diagnosi completa 
sobre les desigualtats educatives a la ciutat i 
s’han identificat els principals reptes que té un 
projecte educatiu de ciutat integrador i cohesio-
nat per al segle XXI.
L’estudi analitza també les pautes d’elecció es-
colar de les famílies, la mobilitat de la població 
per raó educativa i els efectes d’una proposta de 
zonificació escolar. 

Inscripcions obertes per participar als 
tallers, els dies 13 i 14 de desembre

El resultat de l’estudi inclou un conjunt de pro-
postes d’intervenció educativa a diferents nivells 
de manera participada, en tres eixos: polítiques 
d’informació, comunicació i canalització de la 
demanda; polítiques de planificació de l’oferta 
educativa i mesures per l’escolarització equili-
brada i polítiques d’innovació educativa.
Amb l’estudi finalitzat, el Consell Escolar Muni-
cipal organitza uns tallers oberts a la participa-
ció de la comunitat educativa per tal compartir 
propostes i línies d’actuació encaminades en 
aquests tres eixos de treball cap a l’equitat edu-
cativa de la ciutat de Granollers.
Les primeres sessions de treball es faran 
a Can Puntes, a les 18 hores, el dimecres 
13 de desembre, on es parlarà de políti-
ques d’innovació educativa; i el dijous 14 de 
desembre, que tractarà sobre polítiques de 
planificació de l’oferta, de mesures per a 
l’escolarització equilibrada i d’informació i 
comunicació de l’oferta educativa. Us podeu 
inscriure a www.granollers.cat/educacio.

Les primeres 
sessions de 

treball es faran 
a Can Puntes els 

dies 13 i 14 de 
desembre 

©
 T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S

Cicle de 
Passejades 
per a gent 
gran

La sortida inclou una visita guiada pel Circuit 
amb una volta en autocar per la pista. La tor-
nada es farà en autocar fins a Granollers, on 
es dinarà al Pavelló Municipal d’Esports. 
Les inscripcions estan obertes fins l’11 de 
desembre i es poden fer al Servei d’Esports de 
l’Ajuntament (c. Jaume Camp i Lloreda,1), de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. 
El Cicle de Passejades per a gent gran està 
organitzat per la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Granollers, la primera edició 
es va fer l’any 2001 i té com a objectiu incenti-
var l’activitat física i la descoberta de l’entorn.
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Reciclar vidre 
té ara, a més 
de beneficis 
ambientals, 

l’al·licient 
d’aconseguir 
un premi per 

fer realitat un 
projecte de 

ciutat

Granollers concursa amb altres 
municipis per reciclar més vidre

Granollers participa, conjuntament amb altres 
dotze ajuntaments, en un concurs que premia 
el compromís de la ciutadania amb el reciclatge 
de vidre. Aquesta competició, que promou Eco-
vidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada 
de la gestió del reciclatge d’envasos de vidre, va 
començar el mes de novembre i s’allargarà fins 
al 30 d’abril de 2018 
La iniciativa té com a objectiu incrementar els 
quilos de vidre que es reciclen per cada habi-
tant en els municipis participants a partir de la 
mobilització de la ciutadania, així com posar en 
valor els beneficis ambientals, socials i econò-
mics del reciclatge. 
Cada mes es quantificaran els residus de vidre 
que es reciclen en cada municipi participant i es 
compararan amb els reciclats durant el mateix 
mes de l’any anterior. Es tracta que cada ciutat 
superi la seva pròpia taxa de reciclatge, i la que 
aconsegueixi l’increment més gran, per sobre 

de la resta de participants, serà la guanyadora. 
En finalitzar els sis mesos de concurs, el muni-
cipi que més hagi augmentat la taxa de reciclat-
ge de vidre serà el guanyador final i podrà fer 
realitat un projecte de ciutat.
Els municipis que concursen, a més de Gra-
nollers, són Badalona, el Prat de Llobregat, 
Girona, Lleida, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Cugat del Vallès, Tarragona, Viladecans, Vila-
franca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
El 100 % del vidre dipositat al contenidor verd es 
recicla i s’utilitza per fabricar nous envasos de 
vidre. Amb aquest gest es redueixen les emis-
sions de CO2 i el consum d’energia, s’estalvien 
matèries primeres, es frena la crescuda dels 
abocadors i es creen nous llocs de treball. L’any 
passat es van reciclar a Granollers 879.941 qui-
los d’envasos de vidre, fet que suposa una mitja-
na de 14,62 kg per persona. Ara, a més, reciclar 
més vidre pot suposar un premi addicional.

GRANOLLERS
SE SUMA AL REPTE 
D’EL CONTENIDOR D'OR 

 

Llença els envasos de vidre 
al contenidor verd i fes realitat 
un projecte en benefici de la ciutat.
El teu gest ens pot fer guanyadors!
 
Més informació sobre el concurs, 
rànquing i guanyadors a

elcontenidordor.cat 

RECICLA 
EL VIDRE
I GUANYA!  

20
17

20
17

Col·laboraOrganitza
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La nova intervenció artística del projecte Murs que parlen ja llueix a 
l’edifici de 35 metres situat al carrer de Maria Aurèlia Capmany cantona-
da carrer de Pallars, a Can Bassa. Durant el mes de novembre els artis-
tes Zoer&Velvet, amb els alumnes de l’Institut Celestí Bellera i de l’escola 
Mestres Montaña han treballat el contingut del mur. En quinze dies els 
artistes han plasmat el resultat d’un procés de disseny que es veu a la 
part esquerra amb la imatge d’unes baquetes apilades, extretes d’una 
fotografia de l’aula de música de l’escola Mestres Montaña. Objectes quo-
tidians, nombrosos i que serveixen per a fer soroll. Els artistes afirmen 
que: “volem representar la gent del barri amb aquesta imatge. Percebem 
un barri alegre, ple de color i varietat, dinàmic, amigable i amb tarannà 
reivindicatiu.”La part dreta del mur representa un fragment d’una foto-
grafia feta durant la vista dels artistes a la fàbrica de Ceràmica Cumella. 
Es tracta d’una sèrie d’elements ceràmics formats per gerros, amb una 
escala de colors més freda i amb una contrastada simplicitat i rectitud de 
formes en comparació amb el mur esquerre. Representa en aquest cas a 
la norma, la sobrietat, l’immobilisme, l’ordre i allò estàtic.
El contrast dels dos murs convida a deduir que la part esquerra pot 
incidir sobre la dreta si ho desitja, “tocant-la” i fent-la sonar. Així queda 
remarcat l’esperit reivindicatiu i lluitador del veïnat de Can Bassa i dona 
forma de “relat” a l’obra més que no pas una sola imatge estàtica.

Els artistes Zoer&Velvet 
deixen la seva obra 
a Can Bassa

Il·lusiona’t! 
Aquestes festes 
regala Escena GrAn!
Descarrega’t la nova programació a 
www.escenagran.cat
 
Abonaments a la venda a partir 
del 12 de desembre 
i entrades a la venda a partir 
del 13 de desembre

escena 
grAn:

Benvinguts 
a casa
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Ets emprenedora? Vols iniciar una activitat 
econòmica?
Pla d’entrenament per a dones 
emprenedores
40 hores per treballar les habilitats 
emprenedores
10 sessions de 9.30 a 13.30 h
Inici el 29 de gener de 2018

1
10 h. Webinar. Empresa i emprenedoria
La botiga a Facebook
EmprenTIC: programa de capacitació digital
Punttic Muntanyola -Granollers Mercat

4
9 a 14 hores. Formació bonificable de 
15 hores
Eines avançades d’excel 
Conèixer totes les possibilitats que dóna el 
programa informàtic Excel amb la finalitat 
d’augmentar la productivitat i millorar la 
qualitat de la feina en el dia a dia
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

11
9.30 a 12.30 h. Formació de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria
Emprenedoria +40anys: per què és un 
bon moment?
Empodera’t per iniciar una activitat empre-
sarial
Granollers Mercat

12
9 a 14 hores. Fomació bonificable de 15 
hores
Iniciació a l’Excel 
Iniciar-se en el programa informàtic Excel 
amb la finalitat d’aplicar els nous conei-
xements de forma immediata al lloc de 
treball
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

10 a 13 h. Formació. Emprenedores
Gestió del temps - Et falten hores en el 
teu dia a dia?
Org. Associació EmpentaGranollers

13
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria
Millorar la gestió per reduir despeses
Analitza aspectes econòmics i financers 
essencials de la teva empresa
Granollers Mercat

14
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria.
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

18
9 a 14 h i de 15 a 18 h. Formació bonifi-
cable de 8 hores
Planificant els objectius de venda 
2018: estratègia i desenvolupament
Eines de planificació, seguiment, organit-
zació i execució de la tasca comercial per 
assolir els objectius plantejats per cada 
empresa
Cambra de Comerç – Delegació Granollers

22
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

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

Desembre 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.canmuntanyola.cat
www.cambrabcn.org

Avanç gener 2018

Descobreix totes les possibilitats que 
ofereixen les plataformes digitals
EMPRENTIC: El meu negoci a Internet
Programa modular per a persones 
emprenedores
Inici 10 de gener de 2018

Vols adquirir un negoci rentable?
Descobreix el programa Reempresa, un nou 
model d’emprenedoria i creixement empresa-
rial que dóna continuat a negocis que estan 
en funcionament

10



Granollers incorpora documents de 
gran valor històric de La Unió Liberal
Anna Maria Duran i Casanovas (en nom del seu 
pare, Esteve Duran Serra) ha fet una valuosa 
aportació al patrimoni local. Es tracta de 0,2 
m lineals de documents de La Unió Liberal, 
emblemàtica associació de la ciutat de finals del 
segle XIX a principis del segle XX. 
Entre els documents ingressats a l’Arxiu Munici-
pal de Granollers, destaquen els llibres d’actes 
de l’entitat des de la seva fundació, el 1887, ara 
fa 130 anys, fins al 1935 (1887-1894; 1906-1919; 
1919-1929 i 1929-1935), tot i que hi falta el se-
gon llibre, del període 1894-1906. La recupera-
ció d’aquests llibres d’actes, que s’han digita-
litzat per facilitar-ne el lliure accés, és clau per 
conèixer la història d’entitat, així com el context 
polític i social de l’època. Aquesta donació 
també inclou documents de la gestió del teatre 
i de l’escola de La Unió Liberal, contractes de 
lloguer de locals propietat de l’entitat, llistats 
d’eleccions de la Junta de La Unió liberal (1913), 
documents comptables de la gestió de l’entitat, 
estatuts de l’Associació (1927) i alguns docu-
ments de la Falange relacionats amb La Unió 
Liberal (1939-1947). Anna Maria Duran també 
ha donat un llibre de les actes del Consell de 
Flequers de 1936, durant la Guerra Civil. 

La documentació de La Unió Liberal incoporada 
amb aquesta donació esdevé un punt de partida 
per aprofundir en l’estudi de tot allò que l’entitat 
va significar per a Granollers i per ampliar-ne la 
informació publicada, en llibres com Crònica de 
La Unió Lliberal, de 1981, de Lluís Tintó Espelt i 
Josep Maria Farnés Sararols, i La Unió Liberal i 
el Centre Catòlic, polaritzadors del teixit asso-
ciatiu a Granollers (1881-1936), de l’any 1999, de 
Mariano Fernández García.

1977-2017: 40 anys del tancament dels treballadors de Roca Umbert

Els dies 22, 23 i 24 de desembre farà 40 anys del tancament que van 
protagonitzar dins la fàbrica els treballadors de Roca Umbert SA, em-
presa tèxtil fundada l’any 1904. Per tal de recordar l’efemèride i deixar 
constància d’aquella protesta i lluita laboral en defensa dels seus 
llocs de treball i que van abanderar els sindicats CCOO, UGT i CNT, els 
extreballadors han organitzat una trobada el 22 de desembre, a les 17 
hores, a la sala Nau B1. Durant els 87 anys de vida de la fàbrica, que va 
tancar l’any 1991 i que posteriorment va ser adquirida per l’Ajuntament 
i convertida en Roca Umbert Fàbrica de les Arts, van treballar unes 
15.000 persones. El segle XX, Roca Umbert va ser tot un referent 
empresarial local i comarcal amb serveis com la Casa Cuna destinat a 
tenir cura dels fills dels treballadors, el Cosidor i l’economat. Els anys 
70 l’empresa es va acollir a dos plans de reestructuració tèxtils que van 
ser el principi del final. El primer es va fer sense gairebé resistència, 
cosa que no va passar en el segon de 1977. L’empresa va amenaçar de 
tancar a causa de la crisi del sector, tot i la ferma oposició del Comitè 
d’Empresa, res però es va poder fer per salvar els llocs de treball. Els 
treballadors van portar a terme una intensa campanya de lluita, as-
semblees i manifestacions en temps complicats políticament.
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Com explicaríeu a algú que no ho conegui què 
és El Xiprer?
Ignacio. El Xiprer és un centre d’acollida, on 
acompanyem les persones, les més febles i dete-
riorades, en un procés de vida, de creixement. A 
través de l’acollliment, l’amor, d’esmorzar i dinars 
junts, intentem arrribar al cor de les persones i fer 
un camí; a vegades es pot fer i d’altres, no. 
Dolors. Per mi, El Xiprer és un conjunt de gent 
amb molta alegria, ganes de treballar, que anem a 
la una; una casa oberta, un somriure, un lloc per a 
persones que en un moment donat necessiten un 
espai i un acompanyament… Tots ens hi podríem 
trobar. De fet, el voluntari, potser no necessita el 

 
Després de 20 anys, El Xiprer, nascut 
d’”una inspiració”, ha teixit una xarxa 
de complicitats en què es confonen 
usuaris, voluntaris i treballadors. Tots 
fan pinya i aquesta és la seva força. 
Establerta com una fundació des de 
l’any 2015, presidida per Mercè Riera, 
ànima d’aquesta “llar per a l’acolliment 
i la dignitat de les persones que ho 
necessiten”. El servei de menjador, 
amb 90 àpats diaris, i la distribució 
d’aliments a famílies amb economia 
precària són dos dels serveis bàsics. 
Amics del Xiprer es proposa assegurar-
ne la viabilitat amb socis que hi aportin 
10 € al mes. (www.amicsdelxiprer.cat) 

menjar, però sí aquesta companyia, quan tens un 
sotrac a la vida, per exemple. Per mi és com un 
gran ventall obert, amb molts matisos. 

Fa anys que hi treballeu o col·laboreu, quina és 
l’evolució d’El Xiprer? 
El 2007 va començar una crisi molt important, 
llavors vam créixer moltíssim, sobretot en famílies 
que venien a buscar aliments al magatzem, per 
la falta de feina. Va arrossegar moltes persones de 
45-50 anys que ja no en sortiran, treballadors de 
l’àmbit de la construcció, per exemple, que no 
s’han pogut reciclar. Amb 55 anys , és molt difícil 
tornar al món laboral. Són situacions precàries 
que s’han cronificat pel que fa ajudes, no només 
d’aliments. Però la crisi no afecta les persones que 
venen al menjador, és un altre col·lectiu: persones 
desestructurades, molt soles, sense xarxa social, 
amb pocs ingressos, sovint amb problemes de 
salut mental, d’addiccions. No ha pujat el nombre 
d’usuaris: servim uns 60 dinars i uns 30 esmor-
zars. A l’esmorzar venen persones joves, amb pos-
sibilitats de treballar, immigrats, indocumentats, 
que recullen ferralla i catró. Aquí poden dutxar-se, 
si volen, i s’emporten un entrepà, fruita… per 
passar el dia. 
Dolors. Ara sembla que comença a haver-hi més 
feina, però també tenim treballadors pobres!
Ignacio. Fa 10 anys era impensable que una 
persona amb nòmina vingués a demanar aliments. 
Però ara, amb sous de 800 euros, no arriba per 
pagar el lloguer, l’aigua, la llum, la hipoteca… Ve-
nen un cop cada 3 setmanes durant uns 4 mesos, 

ENTREVISTA A

 “Fa 10 anys era 
impensable que 

una persona amb 
nòmina vingués 

a demanar 
aliments”

Ignacio Fernández i Dolors Viader
integrador social i voluntària de la Fundació El Xiprer
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L’Ignacio amb en Joaquin, una 
de les persones que cada dia 
comparteix taula i conversa al 
menjador. A l’esquerra, la Dolors 
a la cuina d’El Xiprer. 
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El Xiprer: una forma de vida, de sentir i de pensar 

sempre a través dels Serveis Socials municipals, 
que fan de sedàs. Passat aquest temps s’ha de tor-
nar a demanar l’ajuda. 

Com contacteu amb les persones que sobreviuen 
venent cartró i ferralla, els invisibles, tal com els 
anomenàveu a l’exposició que els vau dedicar? 
Ignacio. Un cop a la setmana sortim al carrer, 
amb un educador social de l’Ajuntament, per 
trobar gent que no ens coneix o que no vol venir. 
Intentem apropar-nos-hi, crear-hi vincles, els do-
nem una manta, sabates… perquè vinguin cap a El 
Xiprer. Pensem que molts d’ells ja ens coneixen. 

Insistiu molt en el respecte a la persona…
Ignacio. Sempre respectem molt el seu espai i 
voluntat. En els casos de drogodependències, fem 
de família. Aquí tenen un punt de trobada, els 
acompanyem per fer-los sentir més forts i esti-
mats, durant el procés de recuperació, si volen 
començar-lo. Al menjador del migdia hi ha molta 
solitud. Alguns venen ja al matí, juguen al dò-
mino, parxís… Tenim voluntaris que s’hi estan i 
parlen amb ells. Els usuaris que volen col·laborar, 
ajuden a parar taula, llencen les escombraries, 
netegen el pati… També hi ha els que passen, són 
els que estan pitjor. Quan no tenen la capacitat de 
ser agraïts, és que encara ens necessiten més. 

Com es proveeix el magatzem d’El Xiprer?
Dolors. Amb el Banc d’Aliments europeu, les em-
preses… Anem una mica fluixos pel que fa a peix. 
Però he estat en altres magatzems i puc dir que els 
lots que es donen aquí són molt abundants, equi-
librats i variats. Tenim les dues furgonetes conduï-
des per voluntaris que no paren, anant als super-
mercats i a les botigues de barri. Ara amb el Gran 
Recapte omplirem el magatzem, que està força 
buit, i tindrem molta més varietat de producte del 
que arriba del Banc d’Aliments. 

El Xiprer és prou conegut? L’objectiu d’Amics 
del Xiprer és arribar al miler d’associats per 
poder-ne assegurar la viabilitat.
Ignacio. Estem sobre els 860 socis i la seva fideli-
tat fa possible el projecte, perquè no es depengui 
tant de subvencions i institucions públiques; no 
hem arribat al miler, però estem molt contents, 
perquè hi estem en camí i lluitant per arribar-hi.

Ignacio Fernández i Dolors 
Viader al pati d’El Xiprer 

davant una de les furgonetes 
que, conduïdes pels volun-
taris, recullen aliments per 

proveir el magatzem. 

Expliqueu que aquesta època de l’any us 
arriben molts immigrats en patera, dels 
que sentim a les notícies...
Ignacio. Sí, primer parlo amb ells, de com estan, 
de la seva situació, la salut, els papers. Intentem 
ajudar-los perquè tinguin un mínin: empadrona-
ment, targeta sanitària i passaport, nosaltres no 
podem fer res més. I els oferim cursos de llengua, 
català i castellà. Arriben molt enganyats, pensen 
que de seguida trobaran feina i documentació. So-
bretot, treballem molt l’apoderament, que lluitin, 
que es busquin la vida. Que no es quedin al carrer, 
que parlin amb els amics que porten anys aquí. 
Alguns tornen, a agrair no tant l’esmorzar com 
l’empenta que els hem donat. Fa un mes i mig, un 
noi de Gàmbia ens va venir a explicar que el seu 
pare havia mort i va venir a plorar amb nosaltres: 
“vosaltres sou la meva familia”, ens va dir. 

I vosaltres, com us refeu de la duresa de les 
situacions que coneixeu en primera persona? 
Ignacio. A través del bon ambient de la casa, 
del bon rotllo que es respira. Tenim un psicòleg 
voluntari que atén els usuaris i que ens fa un cop 
de mà als treballadors. Per mi, El Xiprer no és una 
feina, és molt més, una forma de vida, de sentir i 
pensar. El cap de semana també sóc Xiprer. 
Dolors. Treballem amb persones. Jo m’ho em-
porto molt a casa, però et compensa el que diu 
l’Ignacio. Aquí et sents molt bé. Per mi és un 
regal poder fer de voluntària, no és una obliga-
ció de feina; i això et dona un gran respir com a 
persona. 

“Alguns dels 
immigrats que 
atenem tornen 

a agrair no tant 
l’esmorzar com 

l’empenta que 
els hem donat”
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Unes festes per gaudir la 
ciutat i un gran ventall 
d’activitats

Llums, carrers engalanats, aparadors guarnits, àpats 
familiars, el tió, cantada de nadales, el brou de la plaça de 
les Olles, els Pastorets… són alguns dels petits detalls que 
fan Nadal a Granollers. Ajuntament, entitats i comerços han 
preparat activitats pensades, sobretot, per als més menuts 
de la casa. Hi haurà tallers, concerts de Nadal, teatre, el 
Parc Infantil al Palau d’Esports, iniciatives  solidàries -amb 
El Xiprer, amb la Marató de TV3,...-, fires de regals i pesse-
bres, exposicions... A l’Ajuntament, hi haurà el pessebre ins-
titucional, dedicat al refugi de la plaça Maluquer i Salvador.
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Els Pastorets, In Crescendo 
amb l’OCGr i concerts de 
Nadal

PIN al Palau d’Esports i 
videomappings en façanes 
singulars

La tirolina, el pont de mico, el rocòdrom, els llits elàstics, 
l’escalèxtric, el tobogan, el laberint... Els amics i amigues 
del PIN, el Parc Infantil de Nadal, trobaran totes aquestes 
activitats i moltes més al Palau d’Esports, els dies 27, 28 i 
29 de desembre. La 21a edició del parc en proposa també 
de noves: els divertixocs, els easyrollers, el minilaberint, 
Animalia... Per als més petits, es fa més gran i es millora la 
zona de nadons. Són, en total, 80 activitats distribuïdes en 
més de 5.000 metres quadrats de jocs i diversió. Tot plegat, 
ho fan possible el PINGRA, l’associació pel Parc Infantil de 
Nadal, i més d’un centenar de monitors i monitores. En 
Pinguai i l’Espingueta, que arriben a la ciutat el dia 2 de 
desembre, també seran al Palau d’Esports per retrobar-se 
amb tots els nens i nenes. 
Els dies 28, 29 i 30 de desembre, nois i noies seran els 
encarregats d’explicar-nos els seus desitjos a través del 
videomapping que es projectarà a la façana de la biblio-
teca de Can Pedrals, impulsat pel Consell dels Infants. 
L’Ajuntament, a la Porxada, i el Museu, a la carretera, també 
mostraran llum, colors, textures i un joc interactiu a la seva 
façana, en aquesta novetat del programa nadalenc.

Els Pastorets arriben, fidels a la cita, després de setmanes de 
preparatius. Els incondicionals del conte de Folch i Torres po-
den gaudir amb les tres funcions (dies 30/12 - 1 i 7/1) que se’n 
faran al Teatre Auditori, a càrrec dels Amics dels Pastorets i 
sota la direcció de Pablo Bravo. Unes 300 persones fan possi-
ble que puguem divertir-nos amb les aventures d’en Lluquet i 
en Rovelló, que, per segon any, compten amb la col·laboració 
del grup de dansa Passaltpas. Els professionals de l’Hospital 
de Granollers, seguint una llarga tradició, també porten a 
escena el conte més nadalenc els dies 16 i 17/12. 
L’oferta escènica va més enllà: el Teatre Auditori acull el grup 
vocal granollerí In Crescendo, en un concert únic acom-
panyats de l’Orquestra de Cambra de Granollers (10/12). El 
muntatge Lampedusa Beach sobre el drama de la immigració 
arriba a Llevant Teatre (15 i 17/12) i la parròquia Sant Esteve 
acull el concert per a orgue i trompeta Angelus ad Pastores 
(26/12). D’altra banda, també la parròquia estrena el projec-
te La batllia de Sant Esteve, amb música per a gralla i orgue 
(26/12). El programa nadalenc inclou nombrosos concerts de 
Nadal d’escoles de música i entitats, alguns dels quals, de 
caràcter solidari.  Més info, www.granollers.cat/nadal
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Les nadales de les AMPA,
el brou de les Olles i el tió

Fires a les places del centre i 
mercat de Nadal a Roca Umbert

El dissabte 16 de desembre és el dia de les nadales i del 
brou a la plaça de les Olles. A la tarda, les escoles mobilitza-
ran centenars de persones que animaran el carrer cantant 
nadales, mentre l’AV de Granollers Centre prepara i serveix 
gots i gots de caldo calent. El mateix cap de setmana, els 
més petits podran fer cagar el Tió Solidari que omple el re-
bost d’El Xiprer. Les associacions de comerciants també han 
preparat un bon grapat d’activitats infantils: taller de llufes, 
contes, concurs de postals de Nadal, carta gegant de Reis...

FIRES DE NADAL
PESSEBRES, ORNAMENTS, 
ARBRES, ATRACCIONS, 
REGALS, ARTESANIA, 
ART, DISSENY, ROBA, 
COMPLEMENTS

FIRA D’ATRACCIONS DE NADAL
Del 24 de novembre al 7 de gener
Plaça de Barangé
Laborables, de 17 a 20.30 h; dissabte i festius, de 12 a 14 h i de 
17 a 22 h
25 de desembre, 1 i 6 de gener, tarda

FIRA DE PESSEBRES I ORNAMENTS 
DE NADAL
Del 25 de novembre al 24 de desembre
Plaça de la Porxada
De 10 a 21 h 

ARBRES, PLANTES I ORNAMENTS 
DE NADAL
Del 25 de novembre al 24 de desembre
Plaça de l’Església
De 10 a 21 h

FIRA D’ARTESANIA I OBJECTES DE 
REGAL DE NADAL 
Del 12 de desembre al 5 de gener* 
Plaça de les Olles
De 10 a 21 h 
*Excepte el 16 de desembre, que no hi serà

FIRA D’ARTESANIA I OBJECTES DE 
REGAL
Del 13 de desembre al 7 de gener
Plaça de la Porxada
De 10 a 21 h 

DFACTORY CHRISTMAS MARKET  
Dies 22, 23 i 24 de desembre; 2, 3 i 4 de gener 
Mercat nadalenc de propostes diferents i innovadores, amb 
regals per a tota la família. Moda, complements, decoració, 
gastronomia i activitats per a petits i grans. 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
De 10.30 a 21 h 
Organitza: Sekkei Events Curators 
Col·labora: Roca Umbert, Ajuntament de Granollers 

La 4a edició de DFactory Christmas Market s’instal·larà a 
la nau Dents de Serra de Roca Umbert els dies 22, 23 i 24 
de desembre, i 2, 3 i 4 de gener. Hi trobarem moda, com-
plements, decoració, gastronomia i activitats per a petits i 
grans, amb propostes diferents i innovadores. 
I a les places Porxada, de l’Església i de les Olles, s’hi situa-
ran les populars fires de pessebres i ornaments, arbres i 
plantes (fins al 24/12), i artesania i objectes de regal (fins al 
dia de Reis). Les atraccions les trobarem a la pl. Barangé.  
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El consell dels Infants rebrà els 
Reis d’Orient a la Porxada
La Porxada acollirà la recepció de Gaspar, Melcior i Bal-
tasar divendres, 5 de gener al vespre, després que Ses 
Majestats hagin completat el seu recorregut per la ciutat. 
Sortiran des del campament reial de Roca Umbert, enfilaran 
per la carretera, seguiran pel c. Ramon Llull i a la pl. de la 
Constitució deixaran les carrosses per arribar a peu fins al 
cor de la ciutat. Allà els esperaran el Consell dels Infants, 
l’alcalde amb la clau que obre totes les portes i la corrua 
de nens i nenes per donar-los la carta en mà. La cavalcada 
l’encapçalaran unes sorprenents joguines articulades i amb 
els Reis desfilaran els patges equipats amb escales, bici-
cletes... per arribar a tots els racons. Abans, nens i nenes 
estan convocats a la despertada dels Reis davant la seva 
khaima a Roca Umbert, amb sonalls i picarols.©

 T
O

N
I T

O
R

R
IL

LA
S

El campament del patge 
Gregori torna a Roca umbert
Ses Majestats instal·laran com cada any el seu campament 
reial a la Fàbrica de les Arts i l’obriran als nens i nenes, els 
dies 3 i 4 de gener. Allà hi haurà les carrosses, els regals, la 
foguera per escalfar-se, jocs i tallers com “La galàxia dels 
desitjos”, el berenar, el patge Picarol, les bústies reials, el 
carbó... Per tal d’assegurar-se que els Reis d’Orient no es 
perden en el seu camí fins a Granollers, els infants podran 
també confeccionar el fanalet al taller de la Troca. 
Abans els dies 9-10 i 16-17 de desembre, nens i nenes podran 
seguir de prop els preparatius dels gregorins i gregorines, els 
ajudants del patge Gregori, per a la nit més esperada de l’any. 
Serà a la Tèrmica de Roca Umbert, que obrirà les portes per 
mostrar alguns dels seus secrets. Els patges visitaran les 
escoles granollerines i els barris de la ciutat per repartir la 
pols màgica i recollir les cartes per als Reis d’Orient.
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Recorregut

cavalcada

Recorregut de les carrosses

Recorregut a peu i sense 
carrosses (en aquest tram 

ROCA UMBERT
SORTIDA
CAMPAMENT

PLAÇA  
DE LA PORXADA
ARRIBADA I RECEPCIÓ

Plaça de  
 Sant Miquel

C/ Santa Anna

Plaça de l’Oli

Plaça de la 
Constitució

C
/ R

am
on   Llull

Plaça de la  
Caserna

Plaça de   
la Corona

Plaça de 
 Maluquer  i 
Salvador

Plaça de Perpinyà

C/ Camps 
 de les 
 Moreres

C/ Magallanes

C/ Lluís Companys

C/ Roger de Flor

C/ Francesc  Macià

C/ Anselm Clavé

C/ Alfons IV

C/ Joan Prim

C/ Torras  
 i Bages

C/ Rafael de 

 Casanova

 

no es reparteixen caramels)
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DIVENDRES 1
16.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura (12-16 anys) Debat a bat 
“El que dius i no dius” amb Íngrid Blanch

17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller. “Vine a fer el teu pessebre”(+4 anys)

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”
Reserves des d’una setmana abans
L’activitat es repeteix a les 18.30 h

18 h Espai Tranquil de Barbany
Ponència “Viure sense ansietat. Com la 
teràpia gestalt i l'autoconeixement poden 
ajudar-te”, amb Sonia Gutiérrez

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Maudie, d’Aisling 
Walsh
L’activitat es repeteix a les 22 h

19.30 h Can Jonch. Centre Cultura per la 
Pau
Projecció del vídeo-reportatge TRUnKem 
fronteres, de l’AEiG Sant Esteve de Grano-
llers

20.30 h Parròquia de Sant Esteve
Concert amb l’actuació del Cor Jove de la 
Coral Amics de la Unió i sopar solidari, 
dedicat al Projecte Infancia i Família

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Áureo, de Dantzaz Konpainia

DISSSABTE 2
12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers. Recorregut des 
de la Corona fins a la Porxada

14 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Tallers de dansa “Workshop”
Laboratori de dansa contemporània 
De 15 a 17.30 h amb Carmen Nájera
Taller de Dansa Contact
De 18 a 20 h amb Sílvia Sant Funk
Més info i inscripcions a, 
reservacolectivonajera@gmail.com
A partir de 18 anys. Places limitades

16.30 h Museu de Ciències Naturals
Observació de la Lluna amb telescopi
L’observació es farà de manera contínua a 
l'entrada del Museu de Ciències Naturals, 
fins a les 19 h

Festes d’hivern als centres cívics
Com cada any, quan arriba el mes de desembre els centres cívics 
celebren les festes d’hivern obertes a la participació de tothom i amb 
l’organització de les entitats dels barris. Al Centre Cívic Palou, dijous 14 
de desembre a les 18 hores, arriba el “El Foraster dels centres cívics”, 
a càrrec de Pol Aumedes, que presentarà el vídeo i l’espectacle dels 
diferents espais de Palou que ha visitat. En acabar es farà un berenar 
compartit, que donarà lloc a un divertidíssim joc d’intercanvi. El diven-
dres 15 de desembre és el torn del Centre Cívic Can Gili, a les 18 h es 
podrà gaudir d’una mostra de dansa a càrrec del grup d’animadores del 
curs de Pom-pom dance i balls del grup de joves Move. Posteriorment 
tindrà lloc un bingo popular, amb berenar inclòs. I, el mateix dia 15, al 
Centre Cívic Can Bassa es farà a les 18.30 h l’espectacle teatral “Simpli-
citats”, a càrrec de la companyia Xucrut Teatre. Al Centre Cívic Jaume 
Oller la festa serà dilluns 18 de desembre a partir de les 18 h, xocola-
tada i espectacles i cantades diverses. L’última de les festes tindrà lloc 
dimarts 19 de desembre al Centre Cívic Nord, a les 17.30 h amb espai de 
jocs infantils, i el Quinto de Nadal.

Jove, què vols?
A partir de la primavera de 2018 comença el procés de disseny del nou 
Pla Jove de Granollers que culminarà amb nous programes i accions que 
s’iniciaran a partir de 2019. Per aquest motiu, ara és el moment per fer pe-
ticions i aportar suggeriments. Podeu fer-ho escrivint un correu electrònic a 
jovequevols@grajove.cat.
El Pla Local de Joventut de Granollers és l’eina per planificar les polítiques 
adreçades als i les joves de la ciutat durant els propers quatre anys.
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16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar de desembre
Cal fer inscripció prèvia
La sessió es repeteix a les 17.30 h

17 h La Troca.Roca Umbert
Festegi qui vulgui. Festeja amb els Diables
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 
(5-12 anys)

18 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller familiar de creació sonora 
(4-10 anys) Activitat gratuïta. Inscripcions a, 
espaidarts@rocaumbert.cat

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari Desembre. La volta al món en 40 
minuts. Cal fer inscripció prèvia
La sessió es repeteix a les 19 h

19 h Restaurant Anònims
Presentació del disc de poesia musica-
da "Jugant a l'amor", a càrrec de Xavier 
d'Edimburg

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. E.V.A, dirigida per Julio Manrique

22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de Swing 
Org.: Lindy Frogs

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

DIUMENGE 3
11 h Hotel Granollers
Concert amb Lluís Coloma & Carl Sonny 
Leyland. Preu: 9 €
Org.: Aula de Música l'Orquestra

18 h Casino de Granollers 
Ball Social amb David Magen. Soci entrada 
gratuïta. No soci 10 € amb una consumició

18 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. “DesHábitat” de Vaivén Circo (+5 anys)

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Maudie, d’Aisling 
Walsh

DIMARTS 5
18.30 h Museu de Granollers 
Conferència a les Aules Universitaries 
“Novel·la i cinema”, amb Ramon Solsona

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. The Grapes of Wrath de 
John Ford Nunnally Johnson

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“130 anys de La Unió Liberal” 
Fins al 23/02/18

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. Fons del 
Museu de Granollers”
Exposició permanent
“Utopies persistents”  
Exposició de llarga durada
“La llum que et va tocar” de Lluís 
Estopiñan 
Del 14/12 al 25/02/18

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats”
Fins al 8/07/18
“Escarabats”
Fins al 8/07/18
“Primats. La nostra petjada al 
seu món” 
Fins al 29/04/18

SALA CIUTAT. CENTRE CULTURAL
Exposició de les obres finalistes 
del III Premi d’escultura Manel 
Batlle
Del 16/12 al 21/01/2018

GALERIA EL SOL
“Els pollets del segle XXI” de 
Paco Cámara
Fins al 7/01/18

TASMANIA (C.CORRÓ, 21)
“De Nova York a Tasmania. Els 
límits de la tempesta” de Sagi 
Tarbal i Jordi Sànchez. Col·labora 
PamdeSis
A partir del 14/12

LLIBRERIA LA GRALLA
Exposició “Premi Paco Merino”
Fins al 9/12
 “Hope: 15 lliçons de vida” de 
Georgia Porredón. Amb motiu del 
XV aniversari d’Oncovallès
Del 12/12 al 12/01/18

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
 “El Granollers del Josep Jerez” 
de l’Associació Fotogràfica Jaume 
Oller
Fins al 22/12

ROCA UMBERT. ESPAI D’ARTS
“Mites i màscares. L’univers 
creatiu d’Albert Serra” de Román 
Yñán. Dins el Festival Panoràmic
Fins al 17/12

EL MIRALLET
“Marrameu” de Marta Gàzquez i 
Toni Prat
Fins al 15/12

CENTRE VALLÈS
“Imatges de Festa Major 2017” de 
Pere Cornellas
Fins al 22/12

ALIANCE FRANÇAISE
“TXT” d’Arian Botey i Soldevila
Fins al 22/12

AB GALERIA D’ART
“Temps de meditació” de Josep 
Uclés, Alberto Laporta, Francesc 
Serra, Antoni Clavé i Jaume 
Muxart
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DIMECRES 6
18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb Tempo. Soci entrada 
gratuïta. No soci 10 € amb una consumició

DIVENDRES 8
19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
A United Kingdom, d’Amma Asante
L’activitat es repeteix a les 22 h

DISSABTE 9
23 h Casino de Granollers
Festa de Sevillanes, amb Manolo Veneroni 
i l'actuació de "Compañia 3 tacones y Cia" 
Soci entrada gratuïta. No soci 9 €

DIUMENGE 10
18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Charli Music. Soci entrada 
gratuïta. No soci 10 € amb una consumició

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
A United Kingdom, d’Amma Asante

19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert amb In Crescendo

DILLUNS 11
En el seu horari d’obertura. Biblioteca Roca 
Umbert i Biblioteca Can Pedrals
Venda de llibres usats en col·laboració amb 
La Marató de TV3
De l’11 al 16 de desembre
El 14 de desembre, paradeta a La Porxada

17 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Les tertúlies de l’Arxiu. "Recordant La Unió 
Liberal". Amb motiu dels 130 anys de la 
fundació d'aquesta entitat. Trobada 
vinculada a la nova exposició fotogràfica de 
l'Arxiu Municipal de Granollers

19 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Conferència a càrrec del director Albert 
Serra i el fotògraf Román Yñán

DIMARTS 12
11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers
Més info i inscripcions: 93 842 67 37,
arxiu@ajuntament.granollers.cat

17 h Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental
Vine a jugar a l’Scrabble en català!

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. "Contes i cançons de 
Nadal", amb Caro Von Arend. (+3 anys)

18.30 h Museu de Granollers 
Conferència a les Aules Universitaries 
“Marie Curie” amb Xavier Roqué

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició fotogràfica 
“HOPE: 15 lliçons de vida” de Georgia 
Porredón. Amb motiu del XV aniversari 
d’Oncovallès
Org.: Oncovallès

20 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació llibre “Oncovallès poètic”
Recull d’obres guanyadores premi poesia i 
prosa Pepi Pagès 2016-2017
Org.: Oncovallès

21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Activitats de preparació de la ballada dels 
10 anys de Gitanes de Granollers
Taller de danses del cercavila, dels diablots 
i de brutes

DIJOUS 14
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència. 
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30. Lectura i síntesi de cartes rebudes i 
emeses a l’Ajuntament durant els anys 30
Més info i inscripcions: 93 842 67 37,
arxiu@ajuntament.granollers.cat
Org.: Arxiu Municipal de Granollers

17.30 h La Troca
Xerrada “Fem la carta als reis”
Org.: EntreMares

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

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks “Mark Zuckkerbert and the 
rise of social media”. Conversa en anglès
Dinamitza i col·labora: Cambridge School
Inscripcions a la biblioteca (+18 anys)

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “La llum que et 
va tocar”, de Lluís Estopiñan

DIVENDRES 15
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (8-9 anys), L'illa de mai 
més, amb Glòria Gorchs

17.30 h Museu de Ciències Naturals 
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”
L’activitat es repeteix a les 18.30 h
Reserves des d’una setmana abans

18 h Centre Cívic Can Gili
Festa d’hivern al Centre Cívic Can Gili. Amb 
actuacions dels grups de Pom Pom Dance i 
Move! a continuació es farà un bingo i 
berenar per a tots els participants

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Les emocions i el procés 
d'independència”, amb Oriol Güell 

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Movies and Fun (8-12 anys) Concurs de 
preguntes de cinema en anglès
Tema: Wrekc it Ralph
Inscripcions a la biblioteca o a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques 
a partir de 15 dies abans de l’activitat
Col·l.: Inorbis- English Centre

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (12-16 anys) 
Llibrepensadors, amb Glòria Gorchs
Més info i inscripcions a la biblioteca

18.30 h Centre Cívic Can Bassa
Festa d’Hivern del Centre Cívic Can Bassa
Amb l’espectacle teatral “Simplicitats” a 
càrrec de Xucrut Teatre, nadales de les Im-
plicades, caldo comunitari i tè marroquí
Col·l.: Entitats i col·lectius del centre cívic

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Rosalie Blum, de 
Julien Rappeneau
Col·l.: Alliance Française
L’activitat es repeteix a les 22 h

21 h Llevant Teatre
Teatre. Lampedusa Beach El primer text de 
Trilogia del Naufragi, de Lina Prosa

DISSABTE 16
9 h Carrer d’Anselm Clavé
Tómbola joguines reciclades i encants 
solidaris
Org.: Oncovallès

12 h Centre Cultural
Lliurament del III Premi d’escultura Manel 
Batlle i inauguració de l’exposició de les 
obres finalistes 
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar desembre
La sessió es repeteix a les 17.30 h
Cal fer inscripció prèvia

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari Desembre. “La volta al món en 40 
minuts”(+9anys)
La sessió es repeteix a les 19 h
Cal fer inscripció prèvia
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19 h Centre Cívic Nord
Conferència. “La interpretació contemporà-
nia de la fe musulmana”
Org.: Associació Averroes per al Desenvolu-
pament i la Comunicació

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

22 h Nau B1
Nit de Llops. Nit musical amb grups de 
heavy metal de la comarca
Org.: ASGRAM

22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de Swing 
Org.: Lindy Frogs

23 h Casino de Granollers
Festa de country. Soci entrada gratuïta
No soci 7 € amb una consumició

DIUMENGE 17
11 h Museu de Granollers
Itinerari de la ciutat. “Granollers, vila 
medieval i moderna” Cal fer reserva prèvia 
Sortida des de l’Adoberia

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
Rosalie Blum, de Julien Rappeneau
Col·l.: Alliance Française

19 h Llevant Teatre
Teatre Lampedusa Beach, el primer text de 
Trilogia del Naufragi, de Lina Prosa

DILLUNS 18
18 h Centre Cívic Jaume Oller
Festa d’hivern del Centre Cívic Jaume Oller 
Amb les actuacions de la Coral Sonata, con-
cert dels alumnes de guitarra i molt més

19 h Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura. Llegir el teatre. “El perro 
del hortelano”, de Lope de Vega
Dinamitzat per Francesc Viñas
Més info i inscripcions a la Biblioteca Can 
Pedrals

DIMARTS 19
17 h Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental
Vine a jugar a l’Scrabble en català!  

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (10-11 anys) 
Asteroide B612, amb Íngrid Blanch

18 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller obert de circ i teatre Ekilibris (12-16 
anys) A mà d’Artescena social i Sirocus

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura jove (12-16 anys)
Errata, amb Íngrid Blanch, bibliotecària 

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitaries 
“Música i educació artística en el pla 
emocional de valors” amb Montserrat 
Morral

19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (+17 anys) Descobrint els 
clàssics. Alícia en terra de meravelles, de 
Lewis Carroll 
Més info a la Biblioteca Roca Umbert

DIMECRES 20
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. “Contes i cançons de Na-
dal”, amb Caro Von Arend (+3 anys)

17.45 h Centre Cultural
Teatre. Beauty and the beast, interpretada en 
anglès i narrada en català
Organitza i interpreta: Cambridge School
Projecte solidari per a Mans Unides Vallès 
Oriental
L’activitat es repeteix a les 19.15 h

20 h Sala Francesc Tarafa
Projecció del documental 
Ulu: Un latido universal
Org.: Gran Centre Granollers

DIJOUS 21
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura per infants (6-7 anys) 
La família Melops

17.45 h Centre Cultural
Teatre. Beauty and the beast, interpretada en 
anglès i narrada en català
Organitza i interpreta: Cambridge School
Projecte solidari per a Mans Unides Vallès 
Oriental
L’activitat es repeteix a les 19.15 h

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (8-9 anys) Els Umpa 
Lumpes, amb Pilar Llorens, bibliotecària 

19 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura de novel·la. Patria, de 
Fernando Aramburu
Amb Albert Rubio, lector editorial 

DIVENDRES 22
17.30 h Museu de  Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”
L’activitat es repeteix a les 18.30 h
Reserves des d’una setmana abans

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (6-7 anys) 
La vall dels Mumin, amb Glòria Gorchs

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil (10-11 anys)
Andana 9 i 3/4, amb Glòria Gorchs

DISSABTE 23
23 h Casino de Granollers 
Festa de Salsa i Bachata. Soci entrada
gratuïta. No soci 5 € amb una consumició

DIMARTS 26
20 h Parròquia de Sant Esteve
Concert “Angelus Ad Pastores. La Trompeta 
de Nadal”
Org.: Fundació Pro Música Sacra Granollers

DIMECRES 27
18 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura de literatura i arts. Cavalle-
ria rusticana: escenes sicilianes, de Giovanni 
Verga. Amb Francesc Viñas
Més info i inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

DIVENDRES 29
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”. L’activitat es repeteix a les 18.30 h 
Reserves des d’una setmana abans

ACTIVITATS DE NADAL I REIS

Les activitats programades amb motiu 
de Nadal i Reis, les trobareu en una 

agenda especial dedicada a les festes 
de Nadal que trobareu als equipaments 

municipals, a l’Ajuntament de Grano-
llers i a l’Oficina de Turisme

També teniu tota la informació a,
www.granollers.cat/nadal



Els grups municipals opinen

Qüestió de LLIBERTATS

El Tribunal Constitucional s’ha carregat, 
una a una, les lleis catalanes que afavorien 
les classes populars. L’impost als bancs i 
les grans fortunes, la que protegia la gent 
estafada per hipoteques, la de pobresa 
energètica, la de l’impost als pisos buits, la 
de polítiques d’igualtat, l’impost a les nu-
clears, la llei contra el fracking, la de pro-
tecció social, la que prohibia els “toros”, la 
ILP d’emergència habitacional... 
Audiència, jutjats i tribunals han demos-
trat, empresonant els Jordis i part del 
Govern, impedint el Referèndum a cops 
de porra, ordenant registres i detencions, 
o perseguint la llibertat d’expressió i 
d’informació... com d’incisiva pot ser la 
justícia espanyola. La repressió viscuda i la 
negació de la sobirania popular deixen clar 
que qualsevol discurs de transformació 
social o qualsevol proposta d’esquerres 
que no qüestioni la unitat d’Espanya no 
és més que un engany electoral. Cada 
sentència judicial ens recorda que a Cata-
lunya no és pot avançar sinó ens allibe-
rem d’Espanya.
Altre cop a les urnes, l’independentisme 
tornarà a mesurar-se amb partits i coali-
cions que aposten per mantenir la unitat 
de l’Estat. A més, tindrem l’oportunitat de 
fer-ho escollint entre dues maneres anta-
gòniques d’entendre el país que volem. Les 
polítiques socials i medioambientals, a més 
de les polítiques nacionals, quedaran en 
mans de la correlació de forces parlamen-
tària. Altre cop, tu i cadascuna de nosal-
tres podrem decidir votant entre l’espai 
polític de la centralitat o el programa de 
la Unitat Popular, el projecte transforma-
dor que advoca per altres mons possibles 
integrant l’experiència llibertària i la dia-
lèctica del materialisme històric, plante-
jaments del socialisme utòpic i les visions 
crítiques de l’ecofeminisme contemporani. 
La suspensió de l’autogovern fruit del 
pacte entre Pp, PsoE-Psc i Ciutadans i la 
constatació de la fragilitat i feblesa del 
marc institucional català, no ens dóna 
altra opció que continuar teixint Unitat 
Popular, que seguir perseverant en la 
construcció de la República des de baix. 

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

Las elecciones del 21D son el mejor 
antídoto al desastre independentista, 
porque los secesionistas se han convertido 
en un verdadero “lastre para el progre-
so en Cataluña” al privarla de todo tipo 
de oportunidades como la pérdida de la 
instalación de la Agencia Mundial del Me-
dicamento en la ciudad de Barcelona por 
la situación política creada por el gobierno 
secesionista de la Generalitat.
La responsabilidad es de la Generalitat, 
que lo único que hace es hablar mal de 
España; y lo están haciendo contra los 
intereses generales de todos. Puigdemont 
se dedica a ir por Europa a hablar mal de 
España y de nuestras oportunidades de 
futuro, y esto juega en nuestra contra.
Las elecciones convocadas por el pre-
sidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
tienen como finalidad dar voz a las solu-
ciones al cambio político, porque los ca-
talanes se merecen una política diferente. 
Los independentistas son un lastre para 
el progreso en Cataluña, son un desastre 
para sus oportunidades de futuro.
Estos comicios son una oportunidad 
para “pasar página de los independentis-
tas que solo nos traen noticias negativas 
y porque ha llegado la hora en Cataluña 
de que haya “un cambio de etapa”. 
Por estos motivos, animamos a todos 
los ciudadanos a ver el 21 de diciembre 
como una oportunidad para los catala-
nes que quieran votar por la conviven-
cia, por las soluciones y por el futuro en 
común y de progreso. 
Es necesario “recuperar la dignidad del 
pueblo catalán” y para ello todos los 
ciudadanos tienen que votar.
Necesitamos que a partir del 22 de 
diciembre haya en Cataluña un gobierno 
que se situé del lado de la legalidad, y 
que trabaje en favor de todos y cada uno 
de los catalanes para resolver sus preocu-
paciones reales
Dejemos ya a los independentistas en el 
pasado de nuestra historia.

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

21-D: oportunidad 
para el cambio

El próximo 21-D tenemos una oportuni-
dad inmejorable para recuperar la estabili-
dad económica y social de Cataluña. 
Necesitamos recuperar la paz social, recon-
ciliarnos con nosotros mismos para mirar 
hacia adelante y remar todos juntos en la 
misma dirección. Para poder dejar atrás 
estos días de angustia, de incertidumbre, 
de discusiones con amigos y familiares, de 
bandos, de división. Es el momento de pasar 
página, de volver a ser lo que éramos, una 
sociedad unida y solidaria, capaz de afrontar 
retos tan importantes como la celebración 
de unos juegos olímpicos. Cataluña siempre 
ha sido sinónimo de vanguardia y creativi-
dad, de sociedad abierta y emprendedora. 
Ciudadanos se ha comprometido a liderar 
esa regeneración política que tanto nece-
sita Cataluña y el resto de España. Vamos a 
implementar un ambicioso proyecto y una 
serie de reformas que ilusionarán a todos los 
catalanes, sin dividirlos. Recuperaremos el 
“espíritu del 92” y el “seny” que tanto nos 
ha caracterizado en el pasado. 
No podemos permitir que huyan más em-
presas o perder más proyectos importantes 
como la sede de la Agencia Europea del Me-
dicamento. Necesitamos que los inversores 
recuperen la confianza en nuestra tierra, 
que no se frene el consumo, que no decaiga 
el turismo. La economía catalana no puede 
depender de la arbitrariedad, de las reaccio-
nes impulsivas de un gobierno errático, que 
hace tiempo perdió el rumbo. 
Ciudadanos cuenta con una candidatura 
plena de profesionales cualificados y experi-
mentados en sus respectivas áreas. No somos 
simples “políticos”, sino profesionales o 
emprendedores. Sabemos perfectamente 
cómo sacar adelante un proyecto o empresa. 
La especialización y el talento son los valores 
que mejor definen nuestra candidatura. 
Devolveremos a Cataluña a la senda del éxito 
y el crecimiento. 
Necesitamos un nuevo gobierno que 
ofrezca seguridad, estabilidad y convivencia. 
Estamos preparados para liderar un nuevo 
tiempo de tranquilidad y concordia, de 
crecimiento y modernidad.

El 21-D daremos la bienvenida
a una nueva Cataluña. 

Unidos somos más fuertes, 
juntos somos invencibles.

Grupo Municipal Cs Granollers 
Mail: granollers@ciudadanos-cs.org 
¡Síguenos en las redes sociales!

Vota el 21D

Crida-CUPPP Cs
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Les conseqüències de la crisi econòmica, el 
procés independentista i l’evidència de la 
corrupció política han deixat el país sacsejat 
i presa del malestar, davant el risc d’una gran 
degradació econòmica, social i política.
Hem viscut massa anys en un laberint de 
falses expectatives que no han portat enlloc 
i que ha justificat que tant el govern de la Ge-
neralitat com el govern d’Espanya incomplissin 
les seves obligacions envers Catalunya, i cap a 
tots nosaltres com a ciutadans i ciutadanes.
Cal sortir del laberint, girar full i obrir una 
nova etapa. Una nova etapa que abordi amb 
valentia els problemes i els dèficits de Catalun-
ya i aporti l’esperança de temps millors cons-
truïts entre tots. Temps d’acord i de canvi. 
Acord i canvi per garantir alhora creixement i 
redistribució en la sortida de la crisi I revertir 
les velles i noves desigualtats.
Acord i canvi per evitar la divisió i la fractura 
emocional dels catalans i les catalanes i re-
construir la plena convivència entre ciutadans 
i ciutadanes que es respecten i col·laboren. 
Acord i canvi per regenerar la nostra democrà-
cia i tornar el crèdit a les nostres institucions 
polítiques, amb la restitució i l’ampliació de 
l’autogovern de Catalunya al capdavant.
El 21 de desembre hi ha eleccions al Parla-
ment de Catalunya, d’on ha de sortir un nou 
govern i, per als socialistes, hauria d’impulsar 
la dinamització de l’economia en un marc de 
treball amb drets i en un territori sostenible, 
potenciant la innovació i l’economia 4.0, la 
transició energètica i l’economia verda, im-
pulsant una reforma fiscal i donant suport als 
sectors productius. 
Un govern que recuperi els recursos que 
es van retallar als serveis públics essencials 
i que es fixi, com un dels valors principals, 
treballar per la igualtat d’oportunitats i la 
cohesió social, és a dir, procurar que totes 
les persones que viuen a Catalunya puguin 
tenir cobertes les seves necessitats bàsiques i, 
alhora, desenvolupar al màxim totes les seves 
capacitats. Assoliment de valors compartits, 
convivència lingüística, habitatge assequible 
i serveis públics universals de qualitat, accés 
a la cultura i a tots els recursos de formació i 
igualtat home-dona.
Enfortir la nostra democràcia, mitjançant la 
integritat i l’ètica pública, la reforma electo-
ral, una justícia eficient, seguretat preventiva i 
un municipalisme transformador. 
I abordar la crisi de relació entre Catalunya i 
Espanya proposant la solució federal: un gran 
acord entre catalans i entre els catalans i la 
resta d’espanyols per reformar la Constitució 
espanyola i convertir Espanya en un estat fede-
ral plurinacional.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El passat 16 de novembre, a petició del 
PDeCAT-Demòcrates, ERC i la CUP, fèiem 
un ple extraordinari per condemnar 
l’empresonament del legítim govern de la 
Generalitat i demanar-ne el seu allibera-
ment. Un ple que no pensàvem quenha-
guéssim de celebrar mai per denunciar 
una situació de repressió inadmissible 
que no podem normalitzar.
El proper dia 21D, a través d’unes elec-
cions il·legítimes convocades pel PP 
amb el suport de C’s i PSC-PSOE, tenim 
l’oportunitat de començar a revertir 
aquesta situació: exigir l’immediat alli-
berament dels presos polítics, restituïr 
el legítim Govern de Catalunya cessat i 
recuperar les institucions intervingudes 
per l’article 155, i seguir implementant la 
República. Per fer això, però, la victòria a 
les urnes ha de ser clara i contundent.
Per aconseguir aquesta victòria rotunda, 
una molt bona recepta era la unitat de 
les forces sobiranistes. No ha pogut ser, 
per tant ha calgut articular una fórmu-
la guanyadora a l’entorn del President 
Puigdemont. Una llista cívica i transversal 
que té com a plataforma electoral el Partit 
Demòcrata, i que compta amb els conse-
llers Jordi Turull, Josep Rull, Clara Ponsatí, 
Quim Forn, Lluís Puig o el fins ara presi-
dent de l’Assemblea, Jordi Sànchez, entre 
d’altres.
Som conscients que en les darreres setma-
nes hi ha hagut moments molt durs. Mo-
ments de desil·lusió. Però hem de tornar 
allà on som més forts: a les urnes. Allà és 
on podem tornar a encaminar les nostres 
legítimes aspiracions democràtiques. El 
proper 21 de desembre, tornarem a votar 
i tornarem a guanyar!

Àlex Sastre
asastre@ajuntament.granollers.cat

A Granollers, com a la resta del país, l’1 
d’octubre centenars de persones van fer 
possible allò que des de l’Estat Espanyol ens 
van voler impedir per tots els mitjans pos-
sibles, fins i tot el de la força. L’1 d’octubre, 
Granollers va obrir 18 col·legis electorals i 
es van constituir 49 meses que van recollir 
els vots de més de vint mil persones.
Una gran fita col·lectiva que va ser possi-
ble gràcies a la força i determinació dels 
nostres conciutadans i conciutadanes. Els 
qui van organitzar i coordinar el procés 
electoral, els qui van protegir els col·legis 
i les urnes, els i les membres de les meses 
i representants de l’administració, els qui 
van anar a votar malgrat la por... A tots i 
totes ens movia la il·lusió, l’esperança i el 
convenciment que la democràcia està per 
damunt dels estats. 
Han passat dos mesos d’ençà, i la repressió 
de l’Estat espanyol i d’aquells que li han fet 
suport és absoluta i no té límits. Ens ho han 
demostrat dia rere dia: els drets i les lliber-
tats que ens emparen han estat vulnerats 
reiteradament i amb impunitat. 
Vam fer un referèndum i el vam guanyar. 
Vam declarar la independència. Però ens 
han pres les institucions i han empresonat 
part dels nostres representants polítics i ci-
vils, mentre que d’altres romanen a l’exili. I 
ara, el 155 ens obliga a tornar a passar per 
les urnes. 
Que ningú s’enganyi, en aquestes eleccions 
hi hauran dos grans blocs. D’una banda, 
el bloc del 155: el dels immobilistes, el de 
les clavegueres de l’Estat, el dels corruptes 
que fan servir els tribunals pels seus propis 
interessos i que vulneren drets fonamentals 
quan els hi convé. I de l’altra, el bloc de 
la República: els legítims, els que actuen 
democràticament, els que volem que el país 
avanci gràcies a la implementació d’una 
República neta i socialment justa.
Molts poden sentir-se cansats, tristos i fins 
i tot defraudats. Però, tal i com dèiem a les 
primàries d’ERC Granollers al 2014, “sí o 
sí votar és sempre positiu”. El 21D hem 
de tornar a omplir les urnes amb dignitat 
i convicció. Aquesta és la nostra eina per 
vèncer l’Estat i serà la millor resposta a 
l’aplicació del 155.
El 21 de desembre, ens veiem de nou als 
col·legis de Granollers!

Pep Mur i Planas 
Portaveu ERC-Acció Granollers

Acord i canviJunts per Catalunya
Tornem a omplir 
les urnes!

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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