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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 Júlia, la Mariona i la 
Laia, estudiants de 18 anys, 
formen part de l’Agrupament 
Escolta i Guia Sant Esteve de 
Granollers

> Aquest estiu han conegut de 
primera mà la situació dels 
refugiats a Atenes

> L’experiència forma part del 
seu projecte de Truc, que 
expliquen al videoreportatge 
TRUnKem fronteres!

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 

Intervenció artistica de Zoer&Velvet a Can Bassa, projecte Murs 
que parlen. Fotografia: Toni Torrillas.
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Mariona Campaña, 
Júlia Ruiz 

i Laia Blasco

L’Arxiu Municipal de Granollers us 
convida a visitar el nou portal web de 
l’Arxiu Digital, destinat a la consulta i 
difusió del patrimoni documental

A més a més de premsa i documents 
d’arxiu digitalitzats, també hi trobareu 
estudis i publicacions d’interès

Tots els documents es poden consultar 
i descarregar

http://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital

Documents

Estudis i publicacions

Premsa
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L’any 1848 es va construir la carretera de Barcelona a Vic, que 
passa per Granollers. Inicialment era considerada una carretera 
“de segon ordre” que només arribava fins a Manlleu. Posterior-
ment, en el Pla estatal de carreteres de 1877 ja apareixia com a 
totalment construïda fins a Ripoll i, aleshores, ja va ser una ca-
rretera de “primer ordre”. Durant molts anys va ser la N-152. A 
mitjans dels anys seixanta del segle passat el Ministeri d’Obres 
Públiques va construir la que es coneix com a “Autovia de 
l’Ametlla”. L’any 1999, la carretera va passar a tenir el nom de 
C-17, d’acord amb la nova codificació de les carreteres catalanes. 
Avui els municipis pels quals passa la C-17 estan integrats en una 
xarxa que té com a objectiu articular les potencialitats industrials i 
econòmiques que ofereix aquesta carretera.

TRAM DE LA C-17. 
FOTO: T. TORRILLAS/AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

ARTESANS DEL VALLÈS
Dimecres 3 i divendres 5 de gener
Tot el dia. Carrer d’Anselm Clavé, 40

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 6, 13, 20 i 27 de gener
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 6, 13, 20 i 27 de gener
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

FIRA D’ARTESANS
Divendres 12 i 26 de gener
Tot el dia. Plaça de la Corona

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATU-
RALS 
Dissabte 13 i 20 de gener
Tot el dia. Plaça de les Olles 

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans 
i col·leccionistes)
Dissabte 13, 20 i 27 de gener 
De 9 a 14 h. Parc Firal

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 14 de gener
Matí, c. Rafael de Casanova, pg. del parc de Ponent

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 20 de gener
De 9 a 14 h. Carrer d’Esteve Terrades

170

Col·laborant, sumem més
Moltes persones es fan propòsits personals o professionals quan 
comença l’any. Imagineu què podríem aconseguir treballant entre 
tots per un propòsit compartit? Potser no sabeu que un 40% de les 
escombraries que generem, són matèria orgànica. Aquest és un 
residu molt especial ja que és un dels que més pesen. Si llencem 
l’orgànica sense separar-la correctament, hem de dur més tones 
a l’abocador i, per tant, tots paguem més diners per eliminar les 
escombraries. El canvi està a les nostres mans. Si entre tots a casa, 
a les empreses i als comerços ens impliquem per reciclar l’orgànica, 
ho repercutirem directament sobre el rebut que paguem. Per fer-ho 
més senzill, l’Ajuntament ha substituït 451 contenidors de rebuig i 
400 d’orgànica per uns de més capacitat i més fàcils de fer servir. 
També ha incrementat el servei gratuït de recollida de mobles que 
ara es fa cinc dies a la setmana. Recordeu que el canvi és possible. 
De fet, amb el vidre ho estem fent molt bé: hem guanyat el primer 
mes del concurs que convoca Ecovidrio on competim amb altres 12 
municipis per incrementar la taxa de recollida. Ara hem de seguir 
augmentant aquest registre cada mes ja que el concurs segueix fins 
al mes d’abril. Gràcies per la vostra col·laboració!
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REPORTATGE

Granollers defineix com ha de ser la mobilitat 
a la ciutat a mitjà termini

El Ple de l’Ajuntament de 28 de 
novembre va aprovar el Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), 
un document amb objectius i 
estratègies que han de guiar la 
planificació de la mobilitat al 
municipi, vàlid per als propers 
sis anys. El PMUS aprovat pot 
rebre encara més propostes de la 
ciutadania, entitats i grups polítics 
municipals ja que es pot consultar 
fins al mitjan febrer a seuelectronica.
granollers.cat.
El PMUS està dividit en sis grans 
àrees: mobilitat a peu; en bicicleta; 
en transport públic; en vehicle 
privat; aparcament i seguretat viària. 
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Accions proposades:

• Millorar els itineraris de connexió entre 
els barris i la conurbació

• Reforçar la il·luminació en polígons indus-
trials per incrementar la seguretat en els 
desplaçaments al pg. de la Conca del Besòs 
i av. Sant Julià i construir voreres al tram 
de la C352 entre el polígon Jordi Camp i els 
polígons Coll de la Manya i Font del Ràdium.

• Millorar l’accessibilitat a les parades 
d’autobús de l’Hospital, pl. Serrat i Bonastre 
i a l’estació de tren de Granollers-Canove-
lles.

• Revisió dels itineraris escolars i fer-hi 
actuacions per reforçar la seguretat dels 
infants en els desplaçaments a peu.

• Creació de zones pacificades de trànsit en 
els barris. A l’entorn  de la pl. Jaume I, pl. 
Sant Miquel i a la pl. de la Llibertat.

• Ampliació de l’illa de vianants cap al sud 
en el perímetre delimitat pel c. Sant Jaume, 
av. del Parc, av. Sant Esteve, Bisbe Grivé, 
Navarra i Torras i Bages.

MOBILITAT A PEU

L’objectiu és augmentar la superfície i la quali-
tat de la xarxa viària dedicada als vianants.

Criteris d’actuació sobre l’espai per a 
vianants

• Les voreres noves tindran una amplada míni-
ma de 2 m.

• Els carrers de menys de 7 m haurien de ser 
de plataforma única o limitar-hi la circulació 
només al veïnat.

• Els carrers de menys de 9 m no haurien 
de tenir més d’un carril de circulació i un 
d’aparcament.

• En vies de pas, caldrà situar els passos de 
vianants a no més de 100 m de separació.
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Un 79 % de la mobilitat dins de Granollers es fa a peu 
per això s’augmentarà la superfície i la qualitat 

de la xarxa viària dedicada als vianants

3. De connexió amb la xarxa ATM: itineraris 
que connecten amb la xarxa prevista de la 
Regió Metropolitana de Barcelona.

El Pla proposa també la creació d’una oficina 
de la bicicleta que sigui el referent d’aquest 
mitjà de transport; la senyalització d’itineraris; 
millorar el registre de bicicletes i que la 
ciutat s’uneixi a la iniciativa www.biciregistre.
cat per minimitzar el risc de robatori; fer cam-
panyes a favor de l’ús de la  bicicleta i ampliar 
la Distribució Urbana de Mercaderies amb 
bicicleta (DUM), amb la incorporació d’algun 
vehicle elèctric que permeti repartir paquets 
més grans.

L’Ajuntament 
està dibuixant 

sobre el terreny 
una xarxa per 

anar en bicicleta 
conjuntament 

amb Granollers 
Pedala

MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC

• Millora de l’intercanviador modal de la pl. Ser-
rat i Bonastre. Requerirà de canvis urbanístics a 
la plaça. 

• Millora de la informació del servei de Transgran

• Increment del nombre de vehicles d’autobús per 
millorar-ne la puntualitat.

• Es proposa crear una nova línia d’autobús que 
faci un recorregut nord-sud per la banda oest 
connectant el Lledoner amb la zona de les pisci-
nes.

• Estudi per millorar el servei urbà a la conurba-
ció de Granollers.

• Desdoblament de la línia de tren R3.

MOBILITAT EN BICICLETA

Criteris d’actuació per crear una xarxa 
pedalable

• Els itineraris en bicicleta sempre seran per la 
calçada. Només es podrà passar per les vo-
reres en una fase prèvia al desenvolupament 
d’un itinerari en millors condicions.

• Als carrers senyalitzats com a velocitat màxi-
ma 30 km/h hi podrem trobar: 

 • Bicicletes convivint en el mateix sentit de 
circulació que el trànsit de vehicles.

 • Carrils bici separats físicament de la calça-
da i de la vorera (segregats), en sentit contra-
ri a la circulació dels vehicles.

 • Als carrers senyalitzats amb velocitat màxima 
50 km/h: sempre seran carrils bici segregats.

La nova xarxa es desenvoluparà en tres fases: 

1. Interna: es definiran uns itineraris nord–sud i 
est-oest per connectar els barris entre ells i 
amb el centre.

2. De connexió amb la conurbació: itineraris que 
permetran connectar amb els municipis veïns 
per accedir en bicicleta a Granollers.
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S’establiran àrees verdes per als residents alhora 
que s’ampliarà la zona blava en carrers comercials

S’està estudiant 
posar en marxa 

una nova línia 
d’autobús que 

faci un 
recorregut 

nord–sud per 
zones de la 

ciutat amb baixa 
cobertura

APARCAMENT

• Consolidar els aparcaments de llarga durada del riu, vies del tren, Ramon 
Llull /Emili Botey. 

• Ampliar la zona blava als carrers amb activitat comercial (Av. Sant Esteve, 
pg. Colom, c. Camp de les Moreres, c. Roger de Flor, pg. de la Muntanya). 
Aquesta regulació es preveu fer-la de forma coordinada amb l’ampliació de 
les àrees verdes.

• Creació de noves àrees verdes que permetin aparcar prioritàriament a les 
persones residents als barris de la Font Verda, Primer de Maig i Sant Miquel. 

• Consolidar la targeta d’aparcaments de Granollers

• Regulació de la càrrega i descàrrega a través d’una aplicació mòbil 

VEHICLE PRIVAT

• Establiment de mesures per reduir el 
trànsit per la ronda Sud.

• Obertura del c. Rafael Casanova per unir-
lo amb la ronda Nord. Aquesta actuació 
permetria disminuir el trànsit de pas pels 
carrers Ramon Llull i Francesc Ribas i 
desenvolupar mesures de millora de l’espai 
per a vianants al carrer Corró, Francesc 
Ribas, etc.

ALTRES

• Pla de mobilitat per als polígons del Coll de 
la Manya i Font del Ràdium per buscar solu-
cions adaptades a treballadors i empresaris. 

• Promocions i descomptes als vehicles més 
ecològics. 

• Incentius que impulsin a una renovació del 
parc de vehicles de la ciutat:

 •Zona blava i verda més barata per als vehi-
cles més nets

 •Reducció en el impost de circulació

 •Targeta d’aparcaments de Granollers amb 
descomptes.

 •Promocions en el transport públic per al 
canvi de vehicle

• Pla de mobilitat del vehicle elèctric de 
Granollers. Inclou la creació d’una xarxa de 
punts de recàrrega.

• Fomentar el car-pooling. Servei de com-
partir cotxe en desplaçaments quotidians.

• Promoure plans de desplaçaments per a 
les empreses de més de 150 treballadors.

• Redacció del Pla d’accessibilitat. Per 
poder assolir l’eliminació progressiva de les 
barreres arquitectòniques en la via pública, 
els edificis, els transports i la comunicació.

• Desenvolupament del Pla de Qualitat de 
l’Aire de Granollers. Aquest Pla preveu 40 
mesures destinades a reduir la intensitat 
de trànsit i les emissions dels vehicles.
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Voreres més amples i arbres, 
al carrer de Ponent 

Amb la plantació de vuit arbres han acabat 
les obres d’ampliació de voreres del carrer 
de Ponent, entre els carrers del Rec i Torras 
i Bages. S’ha actuat en un tram amb una 
alta freqüència de pas, especialment com 
a via d’accés al mercat del dijous, i com a 
connexió del barri de Ponent amb el centre. 
Les voreres s’han ampliat 1 m de mitjana i 
s’ha eliminat aparcament al costat oest, de 
manera que s’ha ajustat el carril de circu-
lació a 3,2 m, excepte en el tram entre els 
carrers Josep M. Ruera i Torras i Bages, on 
s’han mantingut els dos carrils per facili-
tar el gir. A més, s’han creat orelleres a les 
voreres dels passos de vianants, per afavorir 
la visibilitat i l’accessibilitat i s’han habilitat 
nous passos de vianants.

El carrer de Marià Sans, sense voreres 
i amb arbres

Recentment han acabat les obres del c. Marià Sans, entre 
els carrers de l’Enginyer i de Vinyamata. Ara el carrer 
és de plataforma única, totalment accessible, i amb una 
vintena d’arbres, alguns amb seients incorporats. Un dels 
objectius de l’actuació era pacificar el trànsit del carrer 
i incentivar els desplaçaments a peu i en bicicleta. Per 
això el pas de vehicles, en tots dos sentits, s’ha restringit 
únicament a veïns i usuaris del carrer, amb accés també 
a l’aparcament del CEMAV. L’accés al carrer es fa ara 
únicament des del carrer de l’Enginyer.
D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha anunciat la 
propera construcció d’un centre sanitari en els terrenys 
de l’antiga Policlínica, situació que l’Ajuntament ja havia 
previst a l’hora de reformar el carrer de Marià Sans. 

L’illa de vianants més extensa, amb la 
renovació del carrer de Ricomà
L’illa de vianants continua incrementant la seva superfície, en 2.600 m2 
més, gràcies a la renovació integral que s’ha fet en els darrers mesos 
del tram del c. Ricomà, entre els carrers d’Anníbal i Navarra i un tram 
del carrer d’Isabel de Villena, entre els carrers de Ricomà i Sant Jaume. 
Ha estat una actuació que ha convertit el carrer a un sol nivell, amb ús 
prioritari per als vianants. La part central del carrer s’ha fet amb peces 
de formigó de color cendra i els laterals en quatre colors diferents. S’ha 
renovat també la xarxa de clavegueram i d’aigua potable i s’ha soterrat 
els serveis aeris, entre d’altres.

Un nou solar per 
aparcar, a tocar 
de l’Hospital de 
Granollers
L’Ajuntament ha compensat les places 
d’aparcament que s’havien eliminat 
per la urbanització d’un solar al pas-
seig de la Muntanya, amb dos nous 
aparcaments a tocar de l’Hospital 
de Granollers. En els darrers dies 
s’ha condicionat un solar on hi poden 
aparcar entre 75 i 80 vehicles que 
es sumaran a les 105 places que es 
van posar en marxa el mes de març 
d’aquest any. De manera que a tocar 
del Servei d’Urgències de l’Hospital hi 
ha al voltant de 180 places gratuïtes 
d’aparcament, que també donaran ús 
al veïnat de la Font Verda.

7



Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa Treball als barris, regulat per l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol.
 Cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social- Servicio Público de Empleo Estatal.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: Fotocòpia DNI/NIE, fotocòpia informe vida laboral, fotocòpia full demanda d’ocupació
o de millora d’ocupació

PROGRAMA

PONTS A LA FEINA
DISPOSITIU D’ORIENTACIÓ I FORMACIÓ LABORAL

QUÈ OFEREIX?
• Treballador/ora de granja de porcí i boví. 200 h
• Especialista en neteja.100 h
• Neteja hospitalària-sanitària.115 h 
• Consergeria i manteniment d’ instal·lacions.100 h 
• Conductor/ora autobús.190 h 
• Taller de competències personals per a la inserció. 25 h 
• Informàtica I i II. 40 h.

A QUI VA DIRIGIT?
• A totes les persones residents al barri 
del Congost de Granollers aturades o que 
volen millorar la feina.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

Servei Local d’Ocupació. Granollers Mercat. Ajuntament de Granollers
Masia de les Tres Torres. C. de les Tres Torres, 18-20

Tel. 93 861 13 90 · Fax 93 879 22 92
feinagm@ajuntament.granollers.cat

www.granollers.cat/ocupacioempresa/pontsalafeina
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En la setmana en què es rememora el Dia Internacional de Commemora-
ció de les Víctimes de l’Holocaust, Granollers homenatjarà les 7 víctimes 
granollerines deportades a camps de concentració pels nazis. Es tracta 
de set persones identificades fins ara a partir del treball de recerca Els 
vallesans als camps nazis de la granollerina Núria Sala i també d’investigació 
de diversos serveis municipals. 
L’acte principal es farà diumenge dia 28 de gener amb la col·locació 
d’una llamborda coberta d’una fulla de llautó amb les dades gravades de 
cada persona deportada, que es col·locarà al paviment de davant de la 
seva última adreça coneguda. Aquesta llamborda anomenada en ale-
many Stolpersteine significa “pedra que fa ensopegar”. Es tracta, doncs, 
d’un projecte que relaciona art i memòria ja que cada Stolpersteine ret 
homenatge a una víctima del nacional-socialisme. Cada llamborda és 
única i feta especialment a mà, com a gest de respecte i humanitat, que 
vol contrastar amb l’exterminació industrialitzada dels nazis. El promo-
tor d’aquest homenatge és l’artista alemany Günter Demnig que serà a 
Granollers per col·locar les llambordes que segurament interpel·laran 
els vianants sobre uns fets terribles que no s’han d’oblidar. Actualment ja 
hi ha més de 50.000 Stolpersteine col·locades en 21 països d’Europa.
Aquest homenatge serà el tret de sortida d’un any en què es faran diver-
sos actes per commemorar el 80è. aniversari del bombardeig de Grano-
llers del 31 de maig de 1938.

Granollers homenatja 
les víctimes granollerines 
deportades a camps 
de concentració

Els deportats granollerins

Francesc Abelló Gracia
Nascut el 1903. Va viure al c. Álvarez de Cas-
tro s/n
Exiliat. Deportat el 1941 al camp de 
Mauthausen 
Assassinat el 30.09.1941 a Hartheim

Pere Giner Castany
Nascut el 1912. Va viure al c. Aurora, 69 
(actual c. Josep Umbert)
Exiliat. Deportat el 1940 al camp de 
Mauthausen 
Alliberat el 5.05.1945

Miquel Jané Bauras
Nascut el 1920. Va viure al c. Joan Montaña 
Riera, 57 (actual c. Sant Jaume)
Exiliat. Deportat el 1941 al camp de 
Mauthausen
Assassinat el 03.12.1941a Gusen

Artur Masjuan Reverter
Nascut el 1904. Va viure al c. Girona, 72
Exiliat. Deportat el 1941 al camp de 
Mauthausen 
Assassinat el 20.11.1941 a Gusen

Francesc Mompart León
Nascut el 1923. Va viure al c. Ricomà, 53
Exiliat. Deportat el 1944 al camp de Neuen-
gamme
Assassinat el 26.05.1944 a Neuengamme

Josep Pont Antigas
Nascut el 1903. Va viure a la pl. de les Olles
Exiliat el 1939 i deportat el 1941 al camp de 
Mauthausen
Assassinat el 7.11.1941a Gusen

Josep Pibernat Parés
Nascut el 1908. Va viure al c. Francesc 
Tarafa, 150
Exiliat i deportat al camp de Mauthausen
Assassinat el 5.05.1942 a Gusen

Una exposició i una conferència 
ens acosten l’holocaust 
Del 25 de gener al 25 de febrer. Exposició “Testimony Memory Obli-
vion” de Shani Bar. Espai d’Arts de Roca Umbert.
Shani Bar és una artista israeliana resident a Barcelona, associada a 
Roca Umbert. Fàbrica de les Arts. La seva investigació es centra en 
l’exploració i, principalment, en la commemoració d’esdeveniments 
històrics. En aquesta mostra pretén recuperar la memòria de les 
víctimes de l’holocaust. 
Dimecres 31 de gener, a les 19 h. Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau (c. del Rec, 19). Conferència: Projecte Stolpersteine: memòria 
dels deportats, a càrrec de Marta Simó, sociòloga especialista en 
l’holocaust.
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A l’hivern, augmenta el risc d’incendis a la llar. 
Per això, des de Bombers i Protecció Civil es re-
corda que cal extremar la precaució i anar amb 
molta cura en determinats espais i situacions, 
com per exemple, a la cuina. Evitarem les dis-
traccions, sobretot, quan tinguem alguna cosa 
al foc i comprovarem que apaguem els fogons 
quan acabem. Si ens trobem que se’ns encén 
l’oli de la paella, no hi tirarem aigua: la taparem 
i l’apartarem del foc. Netejar sovint els filtres 
de la campana extractora, no sobrecarregar els 
endolls, no cobrir els llums amb teles, papers 
o plàstics, són altres consells que cal tenir en 
compte per evitar ensurts. També, és important 

Amb el fred, precaució màxima pel risc d’incendi a la llar

recordar que la instal·lació elèctrica de la 
casa l’han de manipular els professionals, que 
són els que en saben. Pel que fa als aparells 
calefactors, estaran sempre apartats del 
material combustible com cortines, llençols, 
tapisseries, sofàs... Eixugar la roba posant-
la al costat de l’estufa o llar de foc és una  
acció d’alt risc que cal evitar. Més consells: si 
sentim olor de gas, no obrim cap interruptor; 
obrirem les finestres per ventilar, tancarem la 
clau de pas del gas i avisarem la companyia 
subministradora o els bombers. I si tenim llar 
de foc, ens assegurarem de fer una neteja 
periòdica del tub de la xemeneia. 

FORMACIÓ OCUPACIONAL 2017

Aquesta oferta formativa està vinculada a la concessió de la subvenció d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries, 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (TSF/288/2016, de 24 

d’octubre). Els cursos estan finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

CP atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Data inici: 13 de febrer de 2018  •  Horari: De 9.30 h a 14.30 h  •  Nivell 2 - 470 h

A qui va dirigit?
Persones aturades, inscrites al SOC 
com a demandants de feina, i amb títol 
en Educació Secundària Obligatòria 
(o equivalent) o haver superat un 
certificat de professionalitat de nivell 1 
de la mateixa família professional.

Per a més informació
Servei Local d’Ocupació. Granollers Mercat. Ajuntament 
de Granollers
Masia de les Tres Torres. C. de les Tres Torres, 18-20
Tel. 93 861 13 90 · Fax 93 879 22 92
feinagm@ajuntament.granollers.cat
www.granollers.cat/ocupacioempresa/formacioocupacional

Documentació a aportar: 
Fotocòpia DNI/NIE
Full demanda d’ocupació
Títol acadèmic
CV
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Tallers de suport 
a la criança
Cada dijous, de 15.30 a 17 hores, a l’Escola Bressol Munici-
pal Tortuga (carrer Garrotxa, 2) es fan tallers de suport a 
la criança, adreçats a pares i mares amb infants de 0 a 12 
mesos. Aquest primer any de vida de l’infant és clau per al 
seu creixement i desenvolupament. És també un moment 
de molta incertesa per als pares novells. Amb l’objectiu 
de donar resposta a molts dels dubtes relacionats amb la 
criança dues voluntàries educatives, la infermera, Carme 
Climent, i l’assessora de lactància, Hermínia Vázquez pro-
tagonitzen uns tallers de suport a la criança.
Es tracten temes com relacionats amb la lactància mater-
na, la salut de l’infant, l’alimentació, la son, el paper dels 
avis... Tots els pares i mares que vulguin participar poden 
apropar-se a l’Escola Bressol Municipal la Tortuga, tots 
els dijous, fins el dia 7 de juny, no cal inscripció prèvia, tot i 
que l’aforament és limitat. 
Aquests tallers estan organitzats pel Consell Escolar 
Municipal, el Pla Educatiu d’Entorn, la Xarxa d’Infància 
de Granollers i Rella, Associació de Mestres i Professorat 
Jubilats.

Palou estrena senyalització i protagonitza 
una ruta amb petits tresors amagats

Palou ja disposa d’una nova senyalització per identificar els 
barris, els camins, les cases i els elements patrimonials 
amb tres tipus de senyals diferents: rural (a peu i en bici), 
per trànsit rodat i mixta. La Diputació de Barcelona s’ha fet 
càrrec del cost d’aquesta senyalització. 
Palou també és protagonista de la Ruta de l’Aigua, un dels 
dos nous itineraris en espais periurbans que s’han presentat 
recentment. La Ruta de l’Aigua (11,8 km) és un recorregut 
per Palou pensada per reconèixer la importància de l’aigua 
a la ciutat i del seu ús ara i abans. L’altre itinerari és la Ruta 
dels Instituts per la Serra de Ponent (5,6 km), que proposa la 
visita a llocs com la verneda de Can Gili, la Font del Ràdium, 
etc, amb diferents recursos per a l’estudi de la geografia, el 
paisatge i els sistemes naturals.

Rutes amb atractius

Una de les novetats d’aquestes dues rutes és que en el seu 
recorregut s’hi amaguen petits tresors per tal que els trobin 
els geocatchers (persones que participen en aquest joc de 
pistes localitzant-les a partir de sistemes de navegació per 
GPS). Se’n poden trobar 7 en la Ruta de l’Aigua i 5 en la 
Ruta dels Instituts. Aquestes dues noves rutes tenen també 
material didàctic de suport i van adreçades a alumnes de 1r. 
d’ESO, tot i que també les poden fer alumnes de primària i 
qualsevol persona amb un telèfon mòbil amb Internet.
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L’any passat, alumnes de 1r i 2n d’ESO van 
participar al projecte Booktràiler impulsat per 
la Biblioteca Roca Umbert i el Gra, a partir de 
la lectura del llibre Les llàgrimes de l’assassí. 
Aquest any, es repeteix l’experiència, amb la 
participació de l’Escola Pia i els instituts Ce-
lestí Bellera, Marta Estrada, Escola Municipal 
del Treball i Antoni Cumella 
El projecte es proposa experimentar les possi-
bilitats narratives dels llenguatges literaris i 
artístics; promocionar el club de lectura jove 
de la Biblioteca Roca Umbert, els Llibrepen-
sadors; donar a conèixer Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts i aprofundir en les possibilitats de 

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de Grano-
llers organitza el programa Granollers Camina 
de promoció de l’activitat física saludable, com 
a mitjà per millorar la qualitat de vida, i per 
prevenir i tractar les malalties cardiovasculars. 
Adreçat especialment a persones més grans de 
50 anys, es busca fomentar l’exercici físic d’una 
manera senzilla, i gaudint alhora del municipi i 
l’entorn.
El programa proposa dos tipus de caminades 

Programa de caminades i marxa nòrdica 
per a la gent gran, de gener a juny 

Cinc instituts participen aquest curs al projecte Booktràiler 
lligat al club de lectura jove de la Biblioteca Roca Umbert

suaus i assequibles, adaptades al col·lectiu de 
gent gran, d’una durada aproximada d’una hora 
i mitja. D’una banda, hi ha les que no reque-
reixen material complementari i de l’altra, les 
de marxa nòrdica, una modalitat que, a més de 
l’acció de les cames, també implica moure la 
part superior del cos. Els caminadors i camina-
dores fan marxa impulsant-se amb dos bastons, 
dissenyats per a això, simulant l’acció de l’esquí 
de fons.
Es faran dues caminades a la setmana des 
de gener fins a juny, que tindran cobertura 
d’accidents i que guiarà un tècnic del Servei 
d’Esports. 
Les persones interessades poden apuntar-se 
a les oficines del Servei d’Esports, situades al 
c. Jaume Camp i Lloreda,1, al matí, de 9 a 14 
h, tel. 93 842 68 47. El preu per participar-hi 
durant tot el curs és de 18 € i caldrà presentar 
un certificat o document similar d’aptitud per a 
la pràctica esportiva.

DIES I HORARIS DELS GRUPS

Grup 1 Caminades: dilluns i dimecres de 
9.30 a 11 h
Grup 2 Caminades: dimarts i dijous de 
9.30 a 11 h
Grup 3 Marxa nòrdica: dimarts i dijous 
d’11.30 a 13 h
Sortida i arribada: parc de Torras Villà

l’autoedició de tràilers com a eina d’expressió 
vinculada al fet literari. 
En una primera fase, es proposa la lectura del 
llibre i es fa una posada en comú. En la segona, 
es realitza el booktràiler o vídeo promocional. 
Per fer-ho, els alumnes hauran de fer una re-
flexió profunda sobre la trama, els personatges, 
el ritme... El treball es fa al llarg de diverses 
sessions i té l’acompanyament de persones 
expertes en dinamització lectora, i en l’àmbit 
audiovisual i les xarxes socials.  Els booktràilers 
resultants es presentaran en un acte obert a 
tots els instituts participants i es publicaran al 
canal de Youtube de Roca Umbert. 

12

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | GENER DE 2018 NÚM. 158



Granollers convida a participar a joves d’entre 
12 i 35 anys a respondre una enquesta en línia 
amb l’objectiu de recollir el seu punt de vista i 
incloure’l al Pla Jove de Granollers 2019-2022.
L’enquesta consta de trenta-set preguntes i 
s’estructura en deu blocs temàtics: dades so-
ciodemogràfiques, participació, mobilitat, salut, 
habitatge, esports, cultura, oci, activitats orga-
nitzades pel servei de joventut, preocupacions 
i prioritats dels i les joves. L’enquesta es podrà 
respondre fins a finals de gener i la trobareu a 
www.grajove.cat. 
Amb els resultats obtinguts es diagnosticarà la 

Ja estan a la venda les entrades de la nova 
temporada de la Sala Nau B1, de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts amb propostes de diversos 
estils com Illa Carolina, Lakaste, El Petit de 
Ca l’Eril, Xarim Aresté, Macedònia, La Iaia, 
Els Amics de les Arts i  Obeses. Trobem tres 
presentacions de nou disc: “Bellavista” d’Illa 
Carolina; “Tornen els herois” d’Obeses; i el nou 
treball d’El Petit de Cal Eril. Aquest darrer serà 
un doble concert amb el músic Xarim Aresté.
De la comarca visitarà la B1 el grup Illa Caroli-
na, que tindrà com a telonera la banda empor-
danesa guanyadora del Sona9, Lakaste. Amics 
de les Arts s’estrenarà a la Nau B1 interpretant 
els temes del seu disc “Un estrany poder”.

Presentada la nova temporada de la 
sala NAU B1

Jove, tu 
què vols?

La proposta pel públic familiar vindrà de la mà 
de Macedònia, amb la nova formació de veus, i 
el festival Minibeat que es farà el 6 de maig.

La temporada, de febrer a maig, inclou: 

• Illa Carolina i Lakaste 17 de febrer
• El Petit de Cal Eril i Xarim Aresté 10 de març
• Macedònia 7 d’abril
• La Iaia 14 d’abril
• Els Amics de les Arts 21 d’abril
• Festival Minibeat 6 de maig
• Obeses 19 de maig

Totes les entrades es poden comprar a
www.escenagran.cat

situació, els interessos i les demandes del jo-
vent. A banda d’aquesta enquesta l’Ajuntament 
de Granollers farà tallers de participació 
oberts a la ciutadania. La informació recollida 
en aquests processos servirà per desenvolu-
par les línies estratègiques que configuraran 
el nou Pla Jove de Granollers 2019-2022 i dis-
senyar els recursos, programes i serveis que 
es duran a terme a la ciutat, a partir de l’any 
2019. Tothom que vulgui donar la seva opinió, 
fer propostes, suggeriments i/o peticions pot 
fer-ho a través del correu electrònic:
 jovequevols@gmail.com.
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11
9.30 a 12 h. Formació emprenedo-
ria 2.5 hores
Com muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

17
9.30 a 12.30 h. Formació empre-
nedoria i empresa 3 hores
Kit de Comunicació per emprenedors
Integra l’estratègia digital al teu 
projecte emprenedor
Granollers Mercat

18
9.30 a 12 h. Formació emprenedo-
ria de 2.5 hores
CANVAS i pla d’empresa 
Comença amb el CANVAS i acaba 
amb el Pla d’empresa
Granollers Mercat

19
9 a 14 h. Formació bonificable de 
10 hores
Microsoft Word. Avançat
Aconseguir conèixer totes les pos-
sibilitats que dóna aquest programa 
i ampliar el seu ús a les tasques 
diàries de la nostra feina
Cambra de Comerç – Delegació 
Granollers

22
9 a 14 h. Formació bonificable de 
10 hores
Iniciació a l’Excel
Iniciar-se en el programa informàtic 
Excel amb la finalitat d’aplicar els 
nous coneixements de forma imme-
diata al lloc de treball
Cambra de Comerç - Delegació 
Granollers

23
9 a 15 h. Formació bonificable de 
6 hores
Incoterms 2010. Avançats
Conèixer els nous incoterms 2010 i 
la seva aplicació, tenir coneixements 
per negociar la compravenda inter-
nacional i millorar els coneixements 
en el comerç internacional.
Cambra de Comerç - Delegació 
Granollers

24
9.30 a 13.30 h. Formació empresa 
i  emprenedoria de 4 hores
Planifica la teva web amb Canvas
Aprofita el Canvas del teu negoci per 
planificar els continguts i funcionali-
tats de la teva web
Granollers Mercat

25
9.30 a 12 h. Formació emprenedo-
ria de 2.5 hores
Com muntar una empresa 
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur
Granollers Mercat

29
9.30 a 13.30 h. Formació empre-
nedores de 40 hores
Ets EMPRENEDORA? Pla 
d’entrenament de l’emprenedoria
Metodologia basada en la neuroedu-
cació, el coaching i la utilització del 
visual Thinking
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Formació empre-
nedoria (habilitats emprenedores) 
de 40 hores
Pla d’entrenament de l’emprenedoria
Metodologia basada en la neuroedu-
cació, el coaching i la utilització del 
visual Thinking
Granollers Mercat

31
9.30 a 13.30 hores  Formació em-
presa i emprenedoria de 4 hores
Billage: Factura, projectes i comercia-
litza la teva empresa 
Coneix un dels millors CRM per a 
emprenedors: factura, màrqueting i 
projectes
Granollers Mercat

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

Gener 2018

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat: 93 861 47 83
Tel. Cambra de Comerç: 902 448 448 
ext. 1033
08401 Granollers

www.granollersmercat.cat
www.cambrabcn.org
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DILLUNS 1

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre “Els Pastorets” de Josep Maria 
Folch i Torres. Amb Amics dels
Pastorets de Granollers i Passaltpas

DISSABTE 6

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

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

DIUMENGE 7

12 h Centre Cívic Palou
Festes de Sant Julià de Palou Missa, 
vermut i Quinto de Nadal

18 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. “Els Pastorets” de Josep Maria 
Folch i Torres. Amb Amics dels Pasto-
rets de Granollers i Passaltpas 

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Camelot
Soci entrada gratuïta, no soci 10€ amb 
una cosumició

DIMARTS 9

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del Conte (+3anys) “Que li tallin el 
cap”, Alícia i el país de les meravelles, 
amb Cia Patawa

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Nord-Est del Brasil: El Cor Negre”, 
amb Jordi Llorens, llicenciat en 
informàtica. Viatger i fotògraf
Org.: AGEVO

DIMECRES 10

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència “El fil de la Història”

Arrenca la nova programació de
febrer a juny d’Escena grAn!
Una cartellera d’espectacles innovadora i plena de sorpreses als esce-
naris del Teatre Auditori de Granollers, Llevant Teatre, la Casa de Cul-
tura Sant Francesc, Roca Umbert Fàbrica de les Arts i el Teatre Auditori 
Can Palots. El Teatre Auditori de Granollers ha programat una seixan-
tena d’espectacles, destacant els de música clàssica i òpera al costat 
de l’Orquestra de Cambra de Granollers, Veus–Cor Infantil Amics de la 
Unió, el Cicle Carles Riera i el Cicle d’òpera de Catalunya. L’equipament 
acollirà obres de teatre d’excepció, atípiques en ciutats mitjanes com 
Granollers: Cyrano amb Lluís Homar, Bodas de sangre amb Clara 
Segura i Nora Navas i Moby Dick, protagonitzada per Josep Maria Pou, 
entre d’altres. La música moderna tindrà també un paper destacat amb 
Blaumut, Chicuelo i Mezquida i Jorge Drexler i, completaran l’oferta, 
interessants propostes de circ i dansa, com ara, l’espectacle de la
Producció Nacional de Dansa i el Ballet de Catalunya. Podeu adquirir les 
vostres entrades a www.escenagran.cat
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DIJOUS 11

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

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

DIVENDRES 12

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 i els dv. 
19 i 26 de gener en el mateix horari

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica “Música del segle XX!” 
Quartet Funktion

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
Ce qui nous lie (Nuestra vida en la Bor-
goña, 2017), de Cédric Klapisch
Col·l.: Alliance Française
L’activitat es repeteix a les 22 h

19.30 h Centre Cívic Nord
Trobada mensual i fotogràfica 
“Il·lumina’t”
Més info.: www.afjaumeoller.cat
Org.: Associació Fotogràfica Jaume Oller

20 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. “Funktion” L’evolució 
dels instruments de corda

DISSABTE 13

10.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos) Entresons

18 h Nau B1
Música “Heavy per xics” Grans himnes 
del heavy i del rock

20 h GRA. Equipament juvenil
Concerts de Lluna Plena
Programació musical amb grups de 
Granollers i comarca. 
Org.: ASGRAM 

Nova programació als centres cívics
La Xarxa de Centres Cívics ja té a punt la nova programació de febrer 
a juny. S’ofereixen una setantena de propostes, entre cursos, activitats 
adreçades a infants i joves, exposicions, activitats socials i comuni-
tàries... El termini d’inscripcions és del 15 de gener al 2 de febrer, per 
internet a www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions o bé de forma 
presencial en qualsevol dels centres cívics de la ciutat.

El Gra obre inscripcions a cursos i tallers, de gener a juliol, adreçats 
a joves de 16 a 35 anys. S’ofereixen monogràfics i tallers de diferents 
àmbits professionals, amb l’objectiu de  desenvolupar la creativitat dels 
nois i noies, i potenciar-ne habilitats i competències. Els tallers són de 
conversa en català, manipulació d’aliments, fotoperiodisme, educació 
emocional, monitor, premonitor de lleure, joiera amb macramé, conver-
sa en anglès, hatha ioga. I, els cursos són d’aplicació de les xarxes 2.0 
en la recerca de feina, promociona el teu negoci  a internet i bullying en 
l’àmbit educatiu. Inscripcions: www.grajove.cat o al mateix Gra.

Nous cursos i tallers de GRA
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21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre “Paradise” amb els
protagonistes de la sèrie Merlí de TV3

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

DIUMENGE 14

18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Melodi
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb 
una consumició

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
Ce qui nous lie (Nuestra vida en la 
Borgoña, 2017), de Cédric Klapisch
Col·l.: Alliance Française

DILLUNS 15

16 h Centres Cívics de Granollers
Obertura d’inscripcions dels cursos de 
la Xarxa de Centres Cívics de Granollers 
(Febrer-Juny 2018). Inscripcions de 
manera presencial a qualsevol centre 
cívic de Granollers o a, www.granollers.
cat/centrescivics_inscripcions

DIMARTS 16

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller digital. “Dissenya i programa la 
teva APP per Android” (12-16 anys)
Inscripcions a la biblioteca o a,
www.granollers.cat/formaciodigital

DIMECRES 17

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos) Entresons

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3anys) Préssecs i 
bruixes amb xocolata, amb Cia Patawa

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Defensant els drets humans del mar”, 
amb Proactiva Open Arms

BiblioLab a les biblioteques
Durant aquest trimestre les biblioteques de Granollers incorporen el 
BiblioLab, un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals que 
desenvolupa i dóna suport a accions que tenen com a finalitat l’accés al 
coneixement a través de l’experimentació i metodologies innovadores i 
creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania. 
Les línies que es portaran a terme seran: arts plàstiques i científic a Can 
Pedrals, i lectroescriptura i artistem a Roca Umbert.

Ja tens la disfressa a punt per aquest carnestoltes? De fada, princesa, 
cavaller, caputxeta, dimoni, Peter Pan , bruixa o bruixot? 
El taller de disfresses, conduït per l’artista Glòria Giménez, està pensat 
per a infants de 4 a 8 anys. La inscripció és gratuïta a partir del 8 de 
gener fins al mateix dia de l’activitat, al telèfon 93 840 60 69 o al Centre 
Cívic Nord.
Vine al taller de disfresses del Diverdivendres i t’ajudarem a crear el teu 
personatge! Us esperem al Centre Cívic Nord, divendres, 19 de gener, de 
17.30 a 19.30 h.

Vine al taller de disfresses del 
Diverdivendres



NÚM. 158

18

PROGRAMACIÓ CULTURAL
GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | GENER DE 2018

DIJOUS 18

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 Centre Cívic Nord
Xerrada “Organització familiar eficaç” 
amb Mamen Conte
Presentació de l’Agenda Viva 2018
Org.: EntreMares

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre “Seràs un dels 
nostres” d’Ariadna Herrero. Editat per 
Llibres del Delicte

20.30 h Aire F. (Alliance Française)
Inauguració de l’exposició fotogràfica 
“La Model, 113 anys”, de Salvi Rius 

DIVENDRES 19

17.30 h Centre Cívic Nord
DiverDivendres. DiverCrea: Taller de 
disfresses Faulis, de Glòria Giménez
Activitat gratuïta per a famílies amb 
infants de 4 a 8 anys
Cal fer inscripció prèvia a partir de
dilluns 8 de gener al Centre Cívic Nord

19 h Museu de Granollers
Presentació del llibre Inventari general 
d’Onomàstica del Vallès Oriental, d’Enric 
Garcia-Pey
Org.: Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Mama sóc aquí”, a càrrec de 
Dolors Beltran i Gilbert Sandoval

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
The Zookeeper’s Wife, (La casa de la 
esperanza, 2017) de Niki Caro
L’activitat es repeteix a les 22 h

21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit al Gra: monòleg amb David Sas

DISSABTE 20

10 h Biblioteca Can Pedrals
Taller “Serigrafia amb les mitges sexys 
de la teva mare o de la teva àvia”
Inscripció prèvia a,www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

16.45 Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar gener
La sessió es repeteix a les 17.30 h i ds. 
27 en el mateix horari
Cal fer reserva prèvia

17 h La Troca. Sala Aplegador
Tallers de cultura popular. Festegi qui 
vulgui, amb l’Esbart Dansaire i 
Passaltpas
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Per a noies i nois de 5 a 12 anys

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari: Les constel·lacions zodiacals
L’activitat es repeteix a les 19 h i ds. 27 
de gener en el mateix horari
Cal fer reserva prèvia

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre “Calígula”, amb l’actor Pablo 
Derqui i dirigit per Mario Gas

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

22 h Nau B1
Concert amb Mishima, presentació del 
seu nou àlbum “Ara i res”

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

23 h Casino de Granollers
Festa de Sevillanes
Socis entrada gratuïta, no socis 6/8 €

DIUMENGE 21

12 h Teatre Auditori de Granollers
Visites familiars teatralitzades
“Més enllà dels Miralls” Coneix el teatre 
per dins!
L’activitat es repeteix a les 17 h i a les 
18.30 h

12 h L’Adoberia (Pl. de l’Església, 7)
Itineraris de ciutat. Centre 
d’interpretació històrica del Granollers 
medieval
Cal fer reserva prèvia

18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Chus. Soci entrada gra-
tuïta, no soci 10 € amb una consumició

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
The Zookeeper’s Wife, (La casa de la 
esperanza, 2017) de Niki Caro

DIMARTS 23

11 h Can Jonch. Centre de Cultura Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal
Ajuda’ns a identificar fotografies 
antigues de Granollers
Més info i inscripcions: 93 842 67 37

18 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada de l’Aula de la Salut
“Primers auxilis a la infància: Sessió 
teoricopràctica”, a càrrec de Xavier
Codina. Entrada gratuïta

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Comerç i consum conscient”, amb 
Amadeu Barbany, botiguer

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars, Jules et Jim (1961) 
de François Truffaut

DIMECRES 24

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos) “Bufandes 
plenes de músiques i cançons”, amb 
Anna Farrés

19 h Sala Francesc Tarafa
Xerrada “Comprendre l’ansietat”
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

DIJOUS 25

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència. 
Descobreix què passava a 
Granollers els anys 30. Lectura i sín-
tesi 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



19

19.30 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del llibre “La biblioteca 
fantasma”, de Jordi Massó. Editat per 
Males Herbes

20 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Inauguració de l’exposició “Testimony 
Memory Oblivion”, de Shani Bar
Exposició que vol recuperar la memòria 
de les víctimes de l’holocaust

DIVENDRES 26

17.30 h Centre Cívic Palou
Passa’m la recepta. “Cuina amb verdu-
res de temporada”
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 
a qualsevol centre cívic o a www.grano-
llers.cat/centrescivics_inscripcions 
Més info.: www.granollers.cat/passamla-
recepta

18 h Espai Tranquil de Barbany
Lectura comentada i amb música, dels 
poemes del darrer llibre de Joan Sala 
Vila “Són elles”, a càrrec de l’autor

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
En man som heter Oveaka (Un hombre 
llamado Ove, 2015) de Hannes Holm
L’activitat es repeteix a les 22 h

21 h Llevant Teatre
Teatre. Vremya Musei, de la Cia. Voltäla

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música. “Mirrors”, amb el director i 
compositor londinenc Pete Churchill

DISSABTE 27

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora Menuda (12-36 mesos) “Bufandes 
plenes de músiques i cançons”, amb 
Anna Farrés

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller “Univers BROSSA. Quan la poesia 
és un joc boig però molt 
seriós”(+5 anys)

18.30 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Classe de improvisació guiada de dansa 
contemporània amb Laura Vilar

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. “Sinestesia” d’Iron Skulls Co

22 h Nau B1
Concert amb Schizophrenic Spacers
Més info.: www.rocaumbert.com/naub1

23 h Casino de Granollers
Festa de Salsa i Bachata
Soci entrada gratuïta, no soci 5 € amb 
una consumició

DIUMENGE 28

18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera. “Òpera for kids”, un tast de La 
Traviata, Carmen, Tosca, Turandot... 
especte lúdic i didàctic per donar a 
conèixer l’òpera als infants

18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Charli Músic
Soci endrada gratuïta, no soci 10€ amb 
una consumició

19 h Llevant Teatre
Teatre Vremya Musei, de la Cia. Voltäla

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original
En man som heter Oveaka (Un hombre 
llamado Ove, 2015) de Hannes Holm

DIMARTS 30

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Mitja Marató”

DIMECRES 31

17.30 Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes en anglès (+4 anys)
“The Mitten”, amb Cambridge School

19 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Xerrada “Projecte Stolpersteine: me-
mòria dels deportats” a càrrec de Marta 
Simó
Dia Internacional de l’Holocaust i en 
memòria de les víctimes
Org.: Can Jonch
Col·l.: Arxiu Municipa de Granollers

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT  
DE GRANOLLERS
Exposició 
fotogràfica “130 
anys de La Unió 
Liberal” de l’Arxiu 
Municipal de 
Granollers
Fins al 23 de febrer 

CAN JONCH
Tires per la pau
De l’11 de gener al 
21 de febrer

MUSEU 
DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. 
Fons del Museu de 
Granollers”
Exposició permanent
“Utopies 
persistents” 
Col·lecció d’art 
contemporani 
del Museu de 
Granollers 
Exposició de llarga 
durada
“La llum que et 
va tocar” de Lluís 
Estopiñan 
Fins al 25 de febrer

ESPAI D’ARTS 
ROCA UMBERT
“Testimony 
Memory Oblivion” 
de Shani Bar
Del 25 de gener al 25 
de febrer

MUSEU DE CIÈNCIES 
NATURALS
“Descobreix els 
ratpenats”
Fins al 8 de juliol
“Escarabats”
Fins al 8 de juliol
Exposició “Primats. 
La nostra petjada 
al seu món” de la 
Fundació Mona i el 
Museu de Ciències 
Naturals de 
Granollers
Fins al 29 d’abril

SALA CIUTAT. 
CENTRE CULTURAL
Exposició de les 
obres finalistes 
del III Premi 
d’escultura Manel 
Batlle
Fins al 21 de gener

AB GALERIA D’ART
“Temps de 
meditació” de 
Josep Uclés, 
Alberto Laporta, 
Francesc Serra, 
Antoni Clavé i 
Jaume Muxart

GALERIA EL SOL
Exposició de 
pintura “Els pollets 
del segle XXI” de 
Paco Cámara
Fins al 7 de gener

TASMANIA  
(C.CORRÓ, 21)
“De Nova York 
a Tasmania. 
Els límits de la 
tempesta”
Exposició de 
quadres i joies de 
Sagi Tarbal i Jordi 
Sànchez
Col·labora 
PamdeSis
Fins al 5 de gener

LLIBRERIA LA 
GRALLA
Exposició 
fotogràfica “Hope: 
15 lliçons de 
vida” de Georgia 
Porredón. 
Amb motiu del 
XV aniversari 
d’Oncovallès
Fins al 12 de gener 

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

ALIANCE 
FRANÇAISE
“La Model, 113 
anys” de Salvi Rius
A partir del 18 de 
gener



Com va sorgir la idea d’anar a Grècia? 
Mariona. Abans de començar Truc ja compartíem 
inquietuds i volíen dedicar el nostre projecte a fer 
un servei de caire social. Al campament de Nadal 
ens hi vam posar i ho vam definir. Veient la situa-
ció dels refugiats arribant a Europa, vam decidir 
involucrar-nos-hi.

Com us vau preparar?
M. El primer que vam fer va ser contactar amb 
ONG que treballessin en camps de refugiats, però 
ens demanaven haver fet 18 anys, encara que anés-
sim acompanyades dels nostres animadors.  
Júlia. D’altra banda, els camps de refugiats 
s’estaven militaritzant i es feien fora les ONG 
que hi treballaven. Llavors vam contactar amb els 
escoltes grecs, concretament amb les noies guia. 
Però d’un dia per l’altre la situació és molt can-
viant i ens vam trobar que els camps on treballa-
ven els estaven tancant. A punt de marxar, ens vam 
trobar que no sabíem què havíem de fer, només 
sabíem que anàvem a Atenes. 

I després coneixeu els squats…
J. Són cases que les persones refugiades han ocu-
pat, autogestionades, amb coses bones i de no tan 
bones, molts projectes... i aquí és on vam poder 
fer el nostre servei de voluntariat. 
M. Un cop a Atenes, vam coincidir amb molts 

 
La Júlia, la Laia i la Mariona són 
tres estudiants de 18 anys que a 
l’estiu van passar tres setmanes a 
Atenes, coneixent la situació de les 
persones refugiades i col·laborant en 
diferents projectes d’ONG i voluntaris 
independents en squats (edificis 
ocupats per les famílies refugiades) i 
a l’Hotel City Plaza, situat al conegut 
barri anarquista d’Exarchia. Aquest ha 
estat el seu projecte de Truc, l’última 
etapa de l’escoltisme. Allà han pogut 
conèixer les dues Atenes: la vella, 
bruta, caòtica; i la neta, rica, turística. 
Han explicat la seva experiència al 
videoreportatge TRUnKem fronteres!

altres voluntaris d’arreu com nosaltres, sense tas-
ques definides; però entre nosaltres, ens anàvem 
explicant on i amb què es podia col·laborar. 

On us vau instal·lar? 
Laia. L’associació grega de guiatge ens va oferir el 
seu local a Atenes. Allà fèiem vida. Ens llevàvem, 
anàvem als squats, fèiem el servei i tornàvem. 

Aquestes persones refugiades als squats, què 
fan? Què esperen? 
J. Estan a l’espera de tenir el dret d’asil. S’acumula 
molta gent, que veuen que a Atenes hi ha espais 
buits que no es fan servir, com l’Hotel City Plaza, 
i decideixen entrar a viure-hi. A Exarchia, el barri 
anarquista d’Atenes, hi ha hagut moltes ocupa-
cions d’aquestes, sense que la policia hi intervin-
gui gaire. 
M. La majoria volen anar a treballar a Alemanya. 
Els han venut la idea de l’Europa de les oportuni-
tats, que després els ha tancat les portes. 

Així, heu col·laborat amb els projectes de 
l’Hotel City Plaza i el de Welcommon.
J. Al primer hi deu haver un miler de persones, 
que s’organitzen com poden. El Welcommon el 
gestiona l’ACNUR, atén persones amb necessitats 
especials: mares soles amb fills, persones amb 
discapacitat… és més institucional.  

ENTREVISTA A

 “Vam fer el 
nostre servei 

de voluntariat 
als squats, les 

cases ocupades 
per les famílies 

refugiades”

Júlia Ruiz, Laia Blasco i Mariona Campaña
escoltes, autores del videoreportatge TRUnKem fronteres!
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D’esquerra a dreta, la Júlia, 
la Laia i la Mariona, a la plaça 
de l’Església, aquest mes de 
desembre 
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 “Els han venut [als refugiats] la idea de l’Europa 
de les oportunitats, que després els ha tancat les portes” 

Quin tipus d’activitats fèieu amb els infants? 
L. Al City Plaza els vam proposar fer una gimcana 
infantil i els va semblar bé. Els nens no tenen una 
rutina clara, la nostra activitat va ser una novetat 
J. Amb els nens hem pogut parlar molt, ens feien 
de traductors. 

Allà també heu recollit la feina que fan les ONG 
i voluntaris independents sobre el terreny...  
J. Quan plantegem el projecte, ho fem a través 
de la metodologia escolta, que implica un retorn 
del que hem fet, a la ciutat i a l’Agrupament. 
Vam pensar que el documental era una manera 
d’explicar-ho tot. A més, allà hi ha molts volunta-
ris d’aquí, per tant, la majoria d’entrevistes són en 
català o castellà.  

I la situació anímica dels refugiats, quina és?
M. La seva vida és un interrogant. No saben quant 
temps hi estaran. A l’Hotel City Plaza, les famílies 
són partícips del projecte, en la neteja, la cuina... 
per allunyar aquesta visió més paternalista.

Els nens i nenes van a l’escola? 
L. Les famílies no volen portar els nens a les esco-
les gregues, perquè pensen que no s’hi adaptaran 
i perquè pensen que estan de pas, que marxaran a 
Alemanya i que allà el grec no els servirà.   
M. Aquests nens també veuen cares noves cada 
setmana. Al City Plaza això ho vigilaven, que els 
voluntaris que estessin amb els nens tinguessin 
una certa continuïtat. La noia que coordinava les 
activitats infantils, hi havia anat per unes setmanes 
i ja hi portava sis mesos. 

D’esquerra a dreta: 
La Mariona, la Júlia i la Laia 
amb els seus animadors de 

Truc, en Marc i l’Elisabet (a la 
dreta), i una jove escolta grega. 

Amb el Parthenon de fons. 

Activitats lúdiques amb els in-
fants de les famílies refugiades.  

Dieu que heu fet una descoberta...
J. En el fons, nosaltres allà vam ajudar en el 
que vam poder, però el que hem fet ha estat un 
aprenentatge, a través del servei. Al cau en diem 
“descoberta”. 

Què podem fer des d’aquí per ajudar-los? 
J. Moltes coses! Primer conscienciar… i després 
aquí, a Granollers, hi ha dues famílies acollides, en 
un projecte coordinat per la Creu Roja. I es neces-
siten persones per acompanyar-les. 

Expliqueu-nos què és el Victoria Social Center. 
M. És un altre projecte en què vam participar, des 
dels inicis. Un centre de dia obert per l’ONG En 
Red SOS Refugiados. Quan vam arribar s’estaven 
pintant les parets. Obert des del setembre, fa una 
tasca de menjador social (no només per als refu-
giats), és un espai on els voluntaris independents 
porten a terme els seus projectes i on també po-
den dormir. Aquest projecte ens l’hem fet nostre, 
els diners que recollim els hi enviem. 

Una cosa que us hagi impressionat? 
M. Els espais d’oci dels squats estaven ocupats per 
homes, la plaça, el bar, fent esport... Les dones no 
sortien de les habitacions. Recordo que només en 
vam veure acompanyant els nens a les activitats. 
Als squats es treballa això, el gènere i la segregació 
que hi ha. 

Animaríeu altra gent a tenir una experiència 
com la vostra? 
I tant, totalment!

“La vida dels 
refugiats és un 

interrogant. 
No saben 

quant temps 
s’hi estaran [a 

Atenes]” 
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Els grups municipals opinen

2018, seguim i seguirem!

Un any més i aquesta lluita, que és motor 
d’Història, motor de canvi, no s’atura. El 
món no ha avançat a base de favors ni 
de concessions dels poderosos cap als 
oprimits, sinó mercès a totes i tots les 
que han afrontat i afrontem, ahir i avui, 
la por i hem aturat les garrotades. 
Des que vivim en societat s’han creat 
institucions més i menys jerarquitzades, 
comunitats competitives i cooperatives, 
monarquies i repúbliques, relacions 
entre nacions que han estat fraternals 
o colonials, en funció de la capacitat 
d’adaptació i de resistència de cada 
poble. No ens ve de nou ara, coneixem 
la història, que qui té la força per dret 
n’abusa en favor seu una i altra vegada. 
I la Història també va plena de pobles 
que s’alcen i que vencen, de pobles com 
el nostre que sense arronsar-se resistei-
xen. 
Les classes populars hem resistit el foc de 
les fogueres i del Decret de Nova Planta, 
la repressió borbònica, el pacte entre bur-
gesies catalana i espanyola, una industria-
lització d’insalubres i llargues jornades de 
treball, estats d’excepció, guerres civils i 
bombardejos, les dictadures de Franco i 
Primo de Rivera, lleis recentralitzadores, 
retallades i 155. Mai no hem deixat de 
parlar la nostra llengua, ni hem deixat de 
defensar i de reclamar els nostres drets 
alçant-nos dempeus en cada vaga, en cada 
manifestació, en cada trinxera, i no hem 
renunciat mai a la nostra llibertat malgrat 
l’engany amb què han volgut adormir-
nos i sumint-nos en l’oblit amb falsos 
pactes i promeses.
L’1 d’octubre ens va despertar, a cops 
i a abraçades, per no tornar a dormir, 
conscients que no volem seguir vivint 
en la letargia del fals consens, ni en 
una democràcia de mentida. Seguim i 
seguirem teixint majories i construint 
futur, buscant la felicitat des de l’alegria 
de saber que treballem pel millor dels 
futurs possibles. 

La lluita ens farà lliures.

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

La ciudad se despierta un día sí y otro también 
con las calles empapeladas de propaganda ile-
gal de apoyo a los independentistas, pancartas 
colgadas en plazas, pintadas en las paredes, 
árboles, arbustos, mobiliario urbano y puentes 
llenos de lazos amarillos.
En estos momentos la sensación que tienen 
muchos granollerenses es que viven en una 
CIUDAD INCÍVICA, DEJADA Y SUCIA. 
Hay muchos granollerenses que cada día cuan-
do salen de casa, ven pintadas, lazos, papeles y 
más papeles colgados indiscriminadamente y 
de forma incontrolada en las farolas, señales de 
tráfico, contenedores, escuelas, escaparates de 
comercios, paredes y portales privados.
Muchos vecinos, se preguntan, ¿POR QUÉ 
HAY ESTA PERMISIVIDAD ANTE ESTE MO-
VIMIENTO ORGANIZADO POR PARTE DE 
ORGANIZACIONES INDEPENDENTISTAS?
Por favor, FRENE EL ESPIRAL DE INCIVIS-
MO que estamos viviendo en la ciudad estos 
días.
Hace falta que rectifique su ACTITUD, que 
deje de actuar de forma AMBIGUA y que pase 
a ser un ALCALDE RESPONSABLE que hace 
cumplir las ordenanzas municipales y que 
sancione a todos los que están vulnerando 
las ordenanzas.
Un ayuntamiento no puede ser permisivo con 
esto, deben ser responsables y actuar.
NO puede haber lazos amarillos colgados 
del balcón del ayuntamiento.
NO puede haber papeles sobre presos po-
líticos ni lacitos amarillos colgados dentro 
de los edificios municipales, en ascensores y 
entradas a las áreas.
NO pueden colgarse pancartas reivindicati-
vas en cualquier calle y puente.
Este grupo municipal denunció hace sema-
nas, ante la Junta Electoral estas tres vulnera-
ciones e ilegalidades.
Hemos conseguido que se retire el lazo 
amarillo del balcón del ayuntamiento, pero 
todavía queda que retiren de la vía pública 
cualquier elemento partidista de pancartas y 
lazos amarillos. 
Recuerde señor alcalde, que de igual forma 
que usted obliga a los ciudadanos a que 
cumplan la ley, usted es el primero que debe 
dar ejemplo. SU OBLIGACIÓN ES CUMPLIR 
LA LEY, AHORA Y SIEMPRE. 

#SentimGranollers  #SentimosGranollers

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

2018, un año de retos

Cs Granollers comienza el nuevo año lleno de 
optimismo e ilusión.
Uno de nuestros objetivos principales 
será supervisar que nuestras propuestas se 
implementen antes de que finalice la actual 
legislatura. Por ejemplo, las siguientes:
- Ejecutar un plan promocional de la ciudad 

que tenga como principal objetivo la atrac-
ción de empresas y emprendedores que 
creen puestos de trabajo dignos y estables.

- Revisión de la visibilidad y seguridad de 
los pasos de peatones para disminuir el 
índice de atropellos, especialmente en las 
áreas cercanas a colegios y equipamientos 
municipales.

- La instalación progresiva de cambiadores 
de pañales en los baños de los equipamien-
tos municipales.

- La constitución de la Mesa de la Diversidad 
Funcional para conseguir una ciudad más 
accesible y solidaria.

- El desarrollo de jornadas y debates sobre 
la enfermedad celíaca, lafibromialgia y el 
síndrome de sensibilidad química múltiple.

- La creación de más cargadores de vehículos 
eléctricos.

- Dedicar el nombre de una plaza o calle a la 
memoria de Clara Campoamor, como ho-
menaje a esta luchadora por los derechos 
de las mujeres.

- Incentivar el comercio de los barrios 
mediante la creación de zonas peatona-
les, la mejora de comunicación mediante 
transporte público, la subvención del 
alquiler de locales durante el primer año 
de actividad y la diferenciación mediante la 
segmentación de la oferta comercial.

- Complementar la oferta comercial de la 
ciudad con la creación de espacios de ocio 
nocturno de calidad y que sean seguros y 
respetuosos con el descanso de los vecinos.

- Creación de una bolsa de alquiler de loca-
les, naves y oficinas vacíos.

- Explorar nuevas fórmulas comerciales de 
carácter temporal que sirvan de reclamo 
para atraer nuevas marcas consolidadas y 
promocionar el trabajo de jóvenes empren-
dedores.

- Mejorar los paneles informativos y se-
ñalética con la incorporación de varios 
idiomas.

- Auditoria de seguridad e higiene de las 
zonas de juegos infantiles de nuestros 
parques públicos.

¡Os deseamos un feliz y próspero 2018!

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

Alcalde, frene el 
incivismo que está 
viviendo Granollers 

Crida-CUPPP Cs
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El govern de la ciutat compta amb 
un programa d’actuació municipal 
2015/2019 que és la guia d’actuació 
de com destinar els recursos per gestio-
nar les polítiques que impulsa.
El programa respon a les propostes 
electorals formulades en les darreres 
eleccions municipals. Des del govern 
transparent que encapçala l’alcalde 
Josep Mayoral, totes les actuacions 
incorporades al Programa d’Actuació 
Municipal i en els pressupostos munici-
pals respectius, es poden consultar a la 
pagina web de l’ajuntament, i fer-ne un 
seguiment partida a partida.
Però d’acord amb la majoria de grups 
municipals que conformen la cor-
poració municipal, l’Ajuntament de 
Granollers vol anar un pas més enllà i 
comptar amb tu per decidir en què s’ha 
d’invertir part del pressupost municipal 
de inversions en els anys 2018 i 2019.
Si veus que Granollers pot progressar 
en qualsevol dels aspectes que depenen
de l’Ajuntament: cultura, esports, 
convivència, parcs, carrers, trànsit... 
Explica’t!
Digues-nos què vols que faci 
l’Ajuntament per millorar la ciutat.
L’Ajuntament ha reservat un to-
tal d’un milió d’euros del capítol 
d’inversions, 500.000 per l’any 2018 
i 500.000 per al proper 2019, per 
decidir-ho en un procés participatiu.
Persones individuals, col·lectius i enti-
tats, podran proposar, debatre i decidir 
sobre en què invertir aquests diners.
Volem implicar més als ciutadans i ciu-
tadanes en la presa de decisions sobre 
el destí d’una part dels recursos públics, 
garantint una participació inclusiva i 
més cohesió social. 
L’esforç per enfortir la ciutat i fer-la 
avançar, ens correspon a totes i a tots.
La voluntat del govern municipal és 
clara de cara a l’impuls de noves vies 
que permetin la participació, més enllà 
dels processos electorals.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El 2017 va morint amb l’arribada del 
Nadal. Un 2017, especialment en el seu 
tram final, políticament convuls. Molt 
convuls, vertiginós. On hem constatat la 
voluntat insubornable de la gent d’aquest 
País de decidir democràticament el seu 
futur, i la incapacitat de l’Estat espanyol 
de respondre-hi més enllà de la judi-
cialització, la persecució, la violència, la 
intervenció i els empresonaments. 
Escrivim aquest article abans que es pro-
dueixin les eleccions del 21D i, per tant, 
no en coneixem el resultat. No farem 
pronòstics aventurats. Només aprofitarem 
per dir que quan mori aquest 2017, nai-
xerà un 2018. I res no acaba, sinó que tot 
comença de nou. Amb energia renovada, 
amb voluntat renascuda. 
I també aprofitarem per desitjar-vos 
a tots que aquest 2018 sigui un any 
d’oportunitats per a tots vosaltres, a nivell 
personal i col·lectiu, per a la ciutat de 
Granollers i per al conjunt del País. I que 
passeu un Bon Nadal al costat de tots 
aquells qui estimeu, recordant especial-
ment que, conjuntament amb moltes 
persones que es troben en situació de 
dificultat, hi ha algú que tampoc el podrà 
passar a casa per defensar la democràcia 
i les seves idees polítiques: el President 
Puigdemont, el vicepresident Oriol Jun-
queras; les conselleres Clara Ponsatí i Me-
ritxell Serret; els consellers Quim Forn, 
Toni Comín i Lluís Puig; i els activistes 
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. A tots ells 
els tindrem molt presents durant aquestes 
festes. Els volem a casa, ja.
No volem atabalar-vos amb més política 
després d’aquests darrers mesos. Ens re-
trobem a les places i els carrers engalanats 
de llum, i ens retrobem en aquest 2018 
on volem que es facin realitat els horit-
zons d’esperança.

Bon Nadal i un esplèndid 2018

Àlex Sastre
Portaveu del PDeCAT-Demòcrates

Comencem un any nou i és un bon cos-
tum aprofitar aquestes dates per analitzar 
com ha anat l’any anterior i marcar-nos 
reptes per als propers 12 mesos. Això té 
un risc, però, i és que sovint ens centrem 
en els grans desafiaments i oblidem que 
per arribar a la meta hem de caminar pas-
sa rere passa. Per millorar la nostra salut, 
per exemple, no és suficient fer dieta; 
també cal adquirir hàbits saludables com 
ara fer exercici o controlar l’estrès.
De vegades, als grups polítics també ens 
pot passar una cosa semblant, i és que 
de tant en tant ens perdem en els grans 
projectes de futur per assolir la ciutat que 
volem i ens oblidem del dia a dia.
No sempre prestem suficient atenció a les 
petites coses, però són precisament els 
assumptes més bàsics, aquells que poden 
semblar insignificants, els que donen 
valor afegit a les ciutats i els que poden 
marcar la diferència i ajudar al benestar 
de les persones. 
Parlem d’aspectes com el reciclatge, els 
aparcaments –o la manca d’ells– per a 
bicicletes i patinets a les escoles, l’estat 
dels carrers, la neteja dels parcs infantils, 
els passos de vianants  –o la manca d’ells 
–, mesures per lluitar contra la pobresa 
energètica, la gent gran que viu sola...
Tenim la sensació que efectivament 
el govern de la ciutat descuida moltes 
d’aquestes petites coses. Són moltes i 
repetides les demandes dels granollerins 
i granollerines per millorar la ciutat en 
aspectes com aquests. I estem convençuts 
que amb l’execució dels pressupostos 
participatius pels exercicis de 2018 i 
2019, moltes d’aquestes preocupacions es 
manifestaran de nou.
ERC-AG tenim molts i diversos reptes per 
al 2018, no ens cansarem de treballar per 
millorar la ciutat, però entre les tasques 
que ens posem com a deures aquest any 
també inclourem prestar una major aten-
ció a aquestes petites, però importants 
coses. 
No podem acabar aquest article sense 
desitjar-vos a tots i a totes un bon any 
nou, un any que esperem marqui diferèn-
cies!

Pep Mur i Planas 
Portaveu ERC-Acció Granollers

Millorant GranollersTot s’acaba, tot comença
Les petites coses 
que marquen la diferència

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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