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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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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 

Murs que parlen a la plaça de la Bòbila (Granollers Nord). 
Fotografia: Toni Torrillas

Associació de Persones Sordes 
de Granollers i el Vallès 

Oriental (APSGVO)
> Conversa amb Juan Estafanell, Victoria 

Herrera, Juan Espinola, Antonia Barea, 
Santiago Poveda i Dolça Hernández, 
membres de l’APSGVO

> L’entitat té la seu a la Troca, a Roca 
Umbert, on es reuneixen cada dissabte a 
la 6 de la tarda

> La Comunitat Sorda de Granollers 
demana visibilitat i trencar les barreres 
de la comunicació. En aquest sentit, al 
setembre es faran cursos en llengua de 
signes catalana (LSC)

Inscriu-te als cursos
de la Xarxa de Centres Cívics!

Del 5 al 21 de setembre de 2018

Per internet:
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions

o bé de forma presencial en qualsevol
dels centres cívics de Granollers

Més informació:
www.granollers.cat/centrescivics

OCTUBRE 18
GENER 19
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Tot i no tenir mar, 
a Granollers es va 
fundar fa 50 anys la 
Societat Esportiva 
de Pescadors, el primer president de la 
qual va ser Josep Mas Martí. Va ser sota 
la gestió de Josep Serratusell i Abella 
que Granollers va assolir el 1972 la pista 
de càsting que ha estat referència durant anys a tot 
l’Estat. Recentment aquesta pista té una nova ubicació al 
Camí Ral, on s’hi poden practicar totes les modalitats de 
pesca esportiva. De fet, la de Granollers és l’única pista 
de Catalunya dedicada exclusivament al càsting i una de 
les millors d’Europa. La Societat Esportiva de Pescadors 
de Granollers té actualment més de 100 membres de 
Granollers i d’altres municipis del Vallès Oriental.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LLANÇA-
MENT DE CANYA A PALOU, DURANT LA 

FIRA DE L’ASCENSIÓ DE 1971. 
FOTO: JOAN MAS GARCÍA/ FONS 
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre 
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre 
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans i 
col·leccionistes)
Dissabte 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre 
De 9 a 14 h. Parc Firal

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

FIRA D’ARTESANS
Divendres 7 i 21 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

ENCANTS SOLIDARIS 
Assemblea d’Aturats de Granollers
Dissabte 8, 15, 22 i 29 de setembre 
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

LA GRAN FIRA AL CARRER 
Dissabte 8 de setembre
De 10 a 13.30 i de 17 a 20.30 h. Illa de vianants

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 8 i 15 de setembre
Tot el dia. Plaça de les Olles 

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 9 de setembre
Matí. C. de Rafael de Casanova

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 15 de setembre
Matí. Carrer d’Esteve Terrades

LLOTJA DEL DISSENY. THE RETURN
Dissabte 15 de setembre
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 15 de setembre
De 9 a 21 h. Carrer d’Anselm Clavé, 40

FIRA DE LA MÚSICA I L’EDUCACIÓ TARAL·LA
Dies 15 i 16 de setembre
Tot el dia. Roca Umbert Fàbrica de les Arts

FIRA D’ARTESANS DE TARDOR
Dissabte 22 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Porxada

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 29 de setembre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

50

T’agrada pedalar?
El diumenge 23 de setembre se celebra una nova edició de la Dia-
da de la Bicicleta. 
Els aficionats i aficionades a la bici tenen una cita al parc Torras 
Villà a dos quarts d’11 del matí. A aquesta hora començaran les 
activitats lúdiques i de circulació. A les 11 se sortirà cap al Circuit 
de Barcelona-Catalunya, en un recorregut semiurbà de 8 km. Allà 
hi haurà activitats d’habilitat sobre dues rodes i a la una, tots els 
participants podran fer una volta sencera al circuit. 
L’activitat acabarà a les 2 i l’organització facilitarà la tornada fins 
al Parc Firal, pedalant 4 km més vorejant el Passeig Fluvial. L’any 
passat unes 500 persones van participar a la bicicletada, una acti-
vitat del tot consolidada al calendari ludicoesportiu. 
La inscripció és gratuïta, però obligatòria. Es recomana portar el 
casc i aigua, i revisar rodes i cadenes abans de sortir. Més info i 
inscripcions (a partir de 8 anys) a: www.granollers.cat/esports
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REPORTATGE

El català, eina de cohesió social

Com cada setembre el Centre de 
Normalització Lingüística (CNL) 
comença les inscripcions per als 
cursos de català per a adults, des del 
nivell bàsic fins al superior. El curs 
passat van passar per aquest centre 
gairebé 2.000 alumnes. El CNL ofereix 
una àmplia oferta de serveis (cursos, 
revisió de textos, divulgació de jocs 
en català, voluntariat lingüístic, 
dinamització i assessorament a 
entitats i empreses…) i aposta pel 
treball en xarxa per assolir l’ús 
normal de la nostra llengua en tots 
els àmbits de la societat.

«No funcionem com una acadèmia d’idiomes. 
La nostra missió va molt més enllà». Qui així 
s’expressa és Pietat Sanjuán, directora del 
Centre de Normalització Lingüística del Va-
llès Oriental (CNL). Tot i que el Servei Local de 
Català de Granollers, que pertany al CNL del 
Vallès Oriental, és majoritàriament conegut per 
oferir cursos per aprendre català, el que pretén 
és que tothom pugui usar el català amb norma-
litat en tots els contextos, tant personals com 
socials i professionals.

Gairebé un miler d’alumnes

En aquest darrer curs, 947 alumnes han fet 
classes a Granollers, un 4 % més que l’anterior. 
Enrere queden els anys en què la crisi va reduir 
l’alumnat quan paradoxalment la gent ne-
cessitava més formació. S’ofereixen diverses 
modalitats de cursos, tant presencialment com 
a distància que s’organitzen per trimestres, 
de manera que cada curs es pot fer un nivell 
sencer. Tots els cursos són homologats amb 
certificació oficial. És important ressaltar que 
el preu no és una barrera: els cursos estan 
subvencionats i tenen diferents descomptes 
(aturats, pensionistes, famílies nombroses...). 
Aquest curs, el Servei oferirà cursos de nivell 
inicial per a persones que no estan alfabetitza-
des en català perquè també tinguin accés a la 
llengua del país. 
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Cursos de català 
Curs 2018-2019

Inscripcions
Del 14 al 21 de setembre
De dilluns a dijous, de 10 h a 13 h 
i de 16 h a 19.30 h
Divendres de 10 h a 13 h

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

www.cpnl.cat

El Centre 
ofereix diverses 

modalitats de 
cursos, tan 

presencials 
com a distància, 
organitzats per 

trimestres
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que facin servir es converteix en un element que 
marca la diferència.

Voluntariat per la llengua

Una altra de les activitats més reeixides i que es 
vol potenciar és el Voluntariat per la Llengua, 
programa que fa 15 anys que funciona, que con-
sisteix a posar en contacte una persona que sap 
català amb una que l’està aprenent de manera 
que pugui practicar-lo. 
És important disposar d’aquests voluntaris, que 
han de ser majors d’edat, perquè cada vegada hi 
ha més aprenents que necessiten aquest espai 
de pràctica real. L’objectiu és guanyar fluïde-
sa en la conversa i poder utilitzar el català en 
les activitats quotidianes, laborals o relacions 
socials. Per això el Servei de Català anima els 
catalanoparlants a participar en aquest progra-
ma en el qual tothom hi surt guanyant.

El CNL busca 
persones 

catalanoparlants 
que es puguin 
comprometre 

1 hora a la 
setmana per 
parlar català 

amb algú que 
l’aprèn

Els nivells superiors ocupen un lloc important 
en l’oferta formativa, ja que són els que per-
meten usar el català amb correcció i adequació 
pertinents en cada situació comunicativa.

Activitats fora de les aules

Les motivacions per aprendre català són 
ben diverses: des de qui vol perfeccionar-lo i 
aprendre’l perquè és la seva llengua, a qui el 
necessita per regularitzar la seva situació ad-
ministrativa, millorar professionalment o ajudar 
els fills en les tasques escolars, per posar-ne 
uns exemples. Des del CNL es considera molt 
important crear vincles amb la llengua per 
afavorir-ne l’ús. I per això s’organitzen activitats 
fora de l’aula com clubs de lectura, sortides de 
coneixement de l’entorn, pràctiques lingüísti-
ques, etc. 

Potenciar l’ús del català al comerç

A partir dels resultats d’un estudi de la Direcció 
General de Política Lingüística sobre l’ús del 
català al comerç de Granollers, s’ha elaborat 
un pla d’actuació per tal de millorar tant la 
comunicació oral com l’escrita en els comer-
ços, prioritzant els establiments regentats per 
persones d’origen estranger. De moment ja s’ha 
començat a treballar amb el col·lectiu de pa-
quistanesos, encara que també es faran actua-
cions de sensibilització en la resta de comerços 
de tots els barris de la ciutat. 
Com explica Pietat Sanjuán, el català és un va-
lor de competitivitat en l’activitat comercial, per 
això és important que els comerciants prenguin 
consciència de la importància del seu ús en 
l’atenció als seus clients ja que fa més visible el 
català al carrer. En aquest sentit, convé valorar 
el paper dels establiments de comerç local que 
aposten per una atenció més personalitzada 
dels seus clients; en aquesta atenció la llengua 
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Un dels objectius que s’ha marcat el CNL és  
incrementar l’ús del català oral en els comerços
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Per primera vegada l’Ajuntament de Grano-
llers ha posat en marxa el programa Estalgia 
a l’estiu, amb l’objectiu de reduir el consum 
energètic que s’utilitza per refrigerar els edi-
ficis públics i donar continuïtat a les actua-
cions del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a 
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
Durant un mes l’estalvi energètic ha tingut 
com a objectiu general reduir els consums 
d’electricitat i aigua en 9 edificis administra-
tius: Masia Tres Torres, edifici institucional 
de la plaça de la Porxada, edificis Portalet, 
Can Puntes, Sant Josep, Policia Local, Unitat 
Operativa de Serveis, Can Muntanyola i Oficina 
d’Acollida i Informàtica i Telecomunicacions.
L’objectiu concret era intentar reduir els 
consums en un 10 % i destinar l’import 
econòmic de l’estalvi assolit a actuacions de 
lluita contra la pobresa energètica. Ha estat 
la primera vegada que s’ha fet a Granollers 
una campanya d’aquest tipus a l’estiu i en 
edificis amb aire condicionat. Es tractava de 
fer un primer pas davant la realitat que ens 
diu que el màxim consum energètic a Cata-

lunya s’ha desplaçat de l’hivern a l’estiu.
Els resultats totals aconseguits pels nou equi-
paments han estat els següents:
• En consum d’electricitat s’ha estalviat 
10.724 kWh, que representa una reducció 
d’11,39 %
• En consum d’aigua s’ha estalviat 42 m3, que 
representa una reducció d’11,87 %
El que representa un estalvi econòmic de 
1.335 euros durant un mes, respecte el mateix 
període de 2017.

Una nova passera per a vianants 
acosta la Font Verda al centre

Granollers disposa d’un nou pont que facilita 
la comunicació als vianants entre el barri de 
la Font Verda i el centre. La passera, per sobre 
de la via del tren de la línia de França, es va 

col·locar la matinada del 14 al 15 de juliol i 
comunica el carrer Joan Enric Dunant i el pas-
seig de la Muntanya a l’altura del carrer Ausiàs 
March.
La construcció d’aquest nou pont forma part del 
desenvolupament del sector urbanístic situat 
entre la via del tren i el passeig de la Muntanya 
i entre la rotonda del pont de l’Hospital, al nord, 
i fins pràcticament el pont del carrer d’Agustí 
Vinyamata, al sud. Es tracta d’un espai on s’hi 
estan construint 171 habitatges, distribuïts en 
5 blocs, i també un nou parc públic de més 
d’11.000 m2 que comptarà amb un itinerari per a 
vianants i bicicletes que travessarà les diferents 
zones arbrades i equipades per al joc i per a 
l’estada.

Un nou parc públic urbà

L’espai verd tindrà 50 nous arbres i més de 500 
arbustos, alhora que es mantindran els pins 
existents en la part sud. També s’hi plantaran 
3000 m2 de gespa que es regaran per degoteig i 
s’instal·larà enllumenat amb tecnologia led.
Les obres les porten a terme la Junta de Com-
pensació formada per diversos propietaris.
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Estalgia  
a l’estiu: 
baixa el 
consum 
d’energia 
i aigua
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Més de 800.000 euros han costat les obres que 
s’han fet darrerament en el Mercat Munici-
pal de Sant Carles. Els treballs, consensuats 
entre l’Ajuntament i la Junta de l’Associació de 
Venedors del Mercat, han consistit en la reforma 
completa del soterrani on hi ha les quatre noves 
cambres de refrigeració (per a peix, carn, verdu-
ra i congelats) i els magatzems. S’hi han renovat 
les instal·lacions de clavegueram, telefonia, 
ventilació, enllumenat i també s’ha creat un 
espai per a la gestió de residus i s’ha instal·lat 
un nou muntacàrregues.
En la façana de la plaça de la Caserna, s’ha 
ampliat la rampa d’accés existent, s’ha posat 
nou enllumenat a la marquesina i una doble 
porta d’obertura automàtica així com una nova 
persiana de tancament. En la façana del carrer 
de Sant Jaume, s’ha construït una nova rampa 
d’accés i s’ha col·locat un nova porta d’obertura 
automàtica. En la planta de venda, s’ha instal·lat 
nova il·luminació en els passadissos de la zona 
de parades; s’ha insonoritzat la climatització, 
d’aire calent i fred, i s’ha construït uns lavabos 
adaptats. 

Sense contenidors al c. Sant Jaume

Aquesta reforma ha comportat la desaparició 
dels contenidors de residus de rebuig i matèria 
orgànica que eren a tocar de la façana del car-
rer de Sant Jaume i que amb les reformes han 
quedat integrats dins del soterrani del mercat.
Actualment, trenta-dos paradistes ofereixen 
els seus productes al Mercat Municipal de Sant 
Carles, que corresponen a 35 activitats diferents 
(alguns vénen productes diferents). 
L’Ajuntament de Granollers ha avançat l’import 
de les obres als paradistes per poder-les fer 
realitat a canvi d’allargar la concessió de les 
parades 25 anys més. 
Per tal de reblar aquesta important intervenció, 
l’Ajuntament està treballant en el projecte per 
rehabilitar les façanes del mercat i dotar-lo 
d’una marca que l’identifiqui i que trasmeti els 
valors propis del comerç de proximitat.
Aquest mercat complirà el mes de desembre 50 
anys de funcionament, després que l’Ajuntament 
de l’època aconseguís la cessió del solar on 
hi havia la caserna militar de Sant Carles 
per construir-hi el mercat. Abans d’aquest 
fet, la venda de peix, aus i fruita i verdura 
s’aixoplugava a la Porxada, en un mercat que es 
parava i desparava diàriament.

El Mercat Municipal de Sant Carles 
millora les instal·lacions

 En els propers mesos 
s’adequaran les façanes i es 
crearà una marca pròpia del 

mercat

A dalt, la façana del Mercat 
Municipal de Sant Carles que 

s’adequarà en els propers 
mesos. A sota, el nou soterrani 

amb les cambres de refrigeració 
dels diferents productes frescos 
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Més de 9.000 alumnes d’infantil, primària i 
secundària comencen el nou curs escolar

El dimecres 12 de setembre comença el nou 
curs escolar 2018/2019. A Granollers s’iniciarà 
amb un total de 6.280 alumnes d’Eduació In-
fantil i Primària i 3.100 d’ESO. D’aquests 9.000 
alumnes n’hi haurà més de 600 que comença-
ran P-3 i gairebé 800 que s’iniciaran a l’ESO. 
El nou curs comença a la ciutat amb el mateix 
número de grups que l’anterior però el quart 
grup de 1r d’ESO, que el curs passat hi va haver 
a l’institut Antoni Cumella, en aquesta ocasió 
s’ha obert a l’EMT.

Millores als centres educatius

Durant l’estiu, i com és habitual, s’ha aprofitat 

l’aturada de les classes per condicionar els cen-
tres educatius públics de la ciutat. L’Ajuntament 
ha fet obres per valor de 342.181,86 euros. Una 
de les actuacions més destacades, i encara en 
marxa, és l’ampliació (en 100 m2) i reforma del 
taller de mecanització de l’institut EMT que té 
un pressupost de gairebé 170.000 euros. També 
s’ha adaptat la cantina del centre. A més, s’han 
rehabilitat les façanes dels dos edificis annexos 
del Centre Vallès i de l’escola Granullarius i s’ha 
pintat l’interior de la segona planta de l’escola 
Granullarius. A les escoles bressol municipals 
Giravoltes i Tortuga s’han fet millores als patis i 
s’han fet treballs de fusteria d’alumini (canvi de 
finestres, portes i persianes) a les escoles Mes-
tres Montaña, Salvador Espriu i Granullarius.

Renovació de la xarxa elèctrica de 
Montserrat Montero

Aquesta tardor també es renovarà la xar-
xa elèctrica del Centre d’Educació Especial 
Montserrat Montero gràcies a un conveni signat 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Granollers. L’Ajuntament serà 
l’encarregat de l’execució de les reformes per a 
l’adequació de la instal·lació elèctrica del centre 
i aporta 50.000 euros al projecte. El Consell 
Comarcal inverteix per primer cop en el centre 
i ho fa amb una subvenció de 150.000 euros que 
dona la Diputació de Barcelona. 

1.600 alumnes cursen cicles de formació 
professional a Granollers
1.000 alumnes han fet la preinscripció per a cicles formatius de grau 
mitjà i uns 600 ho han fet pels de grau superior. Així doncs, aquest 
curs uns 1.600 alumnes cursaran estudis de formació professional a 
Granollers amb una oferta molt similar a la del curs anterior. La prin-
cipal novetat és el nou cicle formatiu de grau mitjà d’ensenyaments 
esportius en la modalitat de futbol, el primer de la comarca. És una 
iniciativa privada que té el suport de l’Ajuntament i es farà al Centre 
Vallès i al camp de futbol de la Font Verda. A banda d’això, l’institut 
EMT deixa d’impartir el segon curs de Dietètica i Nutrició, ofereix el 
segon curs de Xarxes d’Aigua i continua amb el 3x2 de Disseny i Pro-
ducció de la Fabricació Mecànica. L’institut Carles Vallbona adapta el 
CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior) d’Administració de Sistemes 
Informàtics en Xarxa a la ciberseguretat i Arsènic fa el segon curs 
del CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral. A més, al Centre Vallès se 
seguieixen ofertant els PFI-PTT per a joves sense l’ESO (programes 
de formació i inserció en la modalitat de pla de transició al treball).

Noves dates de preinscripció 
a l’Escola d’Adults
L’Escola d’Adults de Granollers ofereix 
al setembre una nova oportunitat per 
preinscriure’s  a les formacions que oferirà 
aquest curs 2018-2019. Les preinscrip-
cions es faran presencialment a l’Escola 
d’Adults (Centre Vallès, c. de Veneçuela, 86) 
els dies 10 i 12 de setembre de 16 a 19 h i 
els dies 13 i 14 de setembre de 10 a 13 h. 
L’Escola d’Adults ofereix una àmplia oferta 
formativa d’àmbits diversos com formació 
instrumental, idiomes, informàtica, Gra-
duat d’Educació Secundària, curs d’accés a 
Cicles Formatius de Grau Mitjà o preparació 
a provés d’accés a Cicles Formatius de Grau 
Superior o a la universitat.
Més informació a www.cfavalles.org

Durant l’estiu 
s’han fet obres als 
centres educatius

Obres d’ampliació i reforma 
del taller de mecanització de 
l’institut EMT
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Més info a: www.grajove.cat /        Instagram: @grajove /        Twitter: @grajove

TALLERS EDUCATIUS 
MUNICIPALS PER A 
JOVES EN HORARI 
DE TARDA

tardor - hivern

150 nois i noies ja han participat a l’ETC, 
que aquest mes es reprèn amb novetats

Fins al dia 27 de setembre hi ha temps d’apuntar-se a la quarta edició del 
programa Etcètera (ETC), els tallers formatius i lúdics per a nois i noies 
de 12 a 16 anys. Les activitats que es proposen són: tu, jo i la fotografia; 
escriptura, club de makers (vol. III), videoclips, acrobàcies, castellers, 
comic art, cultures urbanes, esports, tallers familiars, fem un musical i 
fem una pel·lícula. 
La novetat d’aquest ETC (Educació a Temps Complet) és la voluntat 
d’incorporar les famílies al disseny de la programació. També, s’ofereixen 
tallers per a pares i mares per donar eines i recursos pedagògics apli-
cables a aquesta edat, a l’entorn de la identitat, les emocions, els límits, 
l’èxit educatiu i les addiccions. 
L’Etcètera és un programa municipal transversal, en què participen la 
Biblioteca Roca Umbert, els instituts Antoni Cumella i Marta Estrada, 
Roca Umbert, Xarxa de Centres Cívics i Teatre Auditori de Granollers, 
que ofereix lleure formatiu als estudiants de secundària que fan jornada 
compactada i disposen de la tarda lliure. Forma part d’una prova pilot de 
la Diputació emmarcada al programa Educació 360, que defensa que tot 
el que passa fora de l’aula també forma part del fet educatiu. 
L’Etcètera es va iniciar a inicis de 2017, és de periodicitat semestral i fins 
ara hi han participat 150 nois i noies. Es treballa conjuntament amb els 
instituts: a cada centre hi ha un referent del programa, s’incorporen les 
seves propostes i se’ls fa arribar una valoració pedagògica de cada edició. 
Ara, el programa es reprèn i reforça amb la implicació dels pares amb 
l’objectiu de corresponsabilitzar-los i fer un acompanyament socioeduca-
tiu a les famílies en aquest moment clau del desenvolupament personal 
que és l’adolescència.  

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Pla 
Local d’Infància i Adolescència de Granollers 
(PLIAG) per al període 2018-2024. Un pla que 
neix de la necessitat d’adequar les estratègies 
del pla anterior (2012-2015) a les necessitats 
de caire educatiu, social i emocional detec-
tades i/o emergents de la nostra ciutat. El 
PLIAG és l’instrument que ha de servir de 
guia per ordenar i definir les prioritats es-
tratègiques i les actuacions municipals en 
matèria d’infància i adolescència a la ciutat, 
a partir del treball transversal de totes les 
àrees de l’ajuntament i de la participació de 
tots els agents socials del territori, inclosos 
els mateixos infants (menors de 12 anys) i 
adolescents (de 12 a 18 anys), i també a partir 
d’una anàlisi global de la situació de la infàn-
cia i l’adolescència a la ciutat i dels recursos 
emprats. Aquest pla és el resultat de compilar 
i contrastar les visions dels nois i noies del 
Consell dels Infants i dels companys/es de les 
seves escoles, dels delegats/des dels Instituts, 
d’un grup de famílies, dels agents socials que 
formen part de la Xarxa d’Infància i Adoles-

cència de Granollers i dels representants dels 
grups polítics municipals. El pla ha comptat, 
també, amb la implicació dels tècnics que 
han fet una anàlisi quantitativa i qualitativa de 
la situació actual dels infants i adolescents, i 
dels recursos existents a la ciutat. 
De 2018 a 2022 és el període vigent del tercer 
Pla d’Igualtat de gènere de la ciutadania 
que té com a objectiu definir un conjunt de 
polítiques i mesures que facin possible que 
les dones i els homes de Granollers puguin 
desenvolupar les seves trajectòries i participar 
de la vida col·lectiva sense cap discriminació 
per raó de sexe/gènere.
En tant que instrument de planificació de les 
polítiques d’igualtat de gènere combina una 
estratègia dual: l’impuls de la transversalitat 
de gènere al conjunt de l’acció municipal i la 
creació d’accions positives destinades a les 
dones de la ciutat. L’Ajuntament ja ha elaborat 
dos plans locals d’igualtat de la ciutadania 
com a instruments de planificació de les 
polítiques d’igualtat de gènere, el primer l’any 
2003 i el segon l’any 2012.

Granollers 
aprova el 
Pla Local 
d’Infància i 
Adolescència 
i el tercer 
Pla 
d’Igualtat
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ACTIVITATS FORMATIVES DEL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ
De setembre a desembre de 2018

CURS D’ESPECIALISTA EN NETEJA 100 h (60 h teòriques i 40 h pràctiques no remunerades en empresa)
Formació professionalitzadora sobre neteja de diferents superfícies, sòls, vidres, mobiliari  
i ús de maquinària.
Calendari: de l’1 al 18 d’octubre de 2018 (pràctiques al novembre/desembre)

TALLER DE COMPETÈNCIES PERSONALS PER A LA INSERCIÓ 25 h 
Taller dirigit a conèixer i treballar les habilitats socials per a la inserció, tipus de comunicació,  
actitud i aptitud. 
Calendari: tots els divendres, del 21 de setembre al 26 d’octubre de 2018

TALLERS D’INFORMÀTICA I i II  40 h
Taller dirigit a dotar als participants dels coneixements i les competències necessàries per a la recerca 
de feina mitjançant les TIC (crear un compte de correu electrònic, fer CV , enviar-lo a ofertes de feina...)
Calendari:  1a edició: de dilluns a dijous, del 17 al 27 de setembre de 2018
 2a edició: dilluns i divendres, de l’1 al 29 d’octubre de 2018
 3a edició: dilluns i divendres, del 5 al 30 de novembre de 2018

MÒDUL D’HABILITATS DE COMUNICACIÓ  30 h
En aquest curs aprendràs a posar en pràctica les habilitats de comunicació que et  permetran  
participar d’una manera eficaç i constructiva en la vida professional. Taller dirigit a persones que  
hagin participat en un curs de formació ocupacional de la convocatòria FOAP 2017-2018.
Calendari: De 25 de setembre al 2 d’octubre de 2018

TALLER «SI LA CRISIS ET DONA LLIMONES, FES LLIMONADA» 10 h
En aquest taller et facilitarem recursos per fer front a les dificultats i ser resilent a partir d’una actitud 
positiva, d’obertura al canvi, d’enfocar solucions i sobretot de ser conscient de la responsabilitat  
individual i compromís necessaris per passar a l’acció i aconseguir-ho.
Calendari: 1a edició: 17 i 21 de setembre de 2018
 2a edició: 6,7 i 8 de novembre de 2018

TALLER «COMPETÈNCIES CLAU EN EL MERCAL DE TREBALL» 15 h
En aquest taller t’ajudarem a conèixer la importància de les competències clau  
en el mercat de treball actual i a fer l’anàlisi personal de les teves competències.
Calendari: 1a edició: 9, 10 i 11 d’octubre de 2018
 2a edició: 23, 24 i 25 d’octubre de 2018 
 3a edició: 13, 14 i 15 de novembre de 2018 

Totes les activitats estan organitzades pel Servei Local d’Ocupació i s’emmarquen en els programes de Treball als Barris - Ponts a la feina,  
Formació Ocupacional i UBICAT. Per a més informació: Servei Local d’Ocupació. Granollers Mercat. AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

GRANOLLERS MERCAT
C. de les Tres Torres, 18-20
Granollers
Tel. 93 861 13 90
feinagm@ajuntament.granollers.cat
www.granollers.cat/ocupacioempresa
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El 1970 Gil Scott Heron cantava allò de “la 
revolució no serà televisada”. Però només un 
parell d’anys abans el món vivia en directe i a 
través de la petita pantalla la guerra del Viet-
nam o l’agonia de Robert Kennedy. El 1968 ha 
quedat fixat com una veritable fita generacional 
i un gran referent iconogràfic. Aquell any de 
gran efervescència i un dels eslògans contes-
tataris que van fer fortuna -«The whole world 
is watching» (El món sencer està mirant)-, 
són els elements a partir dels quals el festival 
Panoràmic Granollers basteix el programa de 
la seva segona edició. La inauguració se cele-
brarà el dia 27 a les 20 h a la Nau B1 i es podrà 
visitar de forma gratuïta fins al 30 de setembre. 
L’escola internacional de fotografia Grisart és el 
motor d’aquest certamen dedicat a la fotogra-
fia, el cinema i els new media. L’Ajuntament de 
Granollers i Roca Umbert promouen el festival, 
que compta amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Veure, reflexionar i experimentar

El programa consta d’una jornada de sessions 
teòriques a la Nau B1 dirigides pel comitè 
assessor del festival, format per l’artista visual 
Joan Fontcuberta, Andrés Hispano, Joana 
Hurtado i Fèlix Perez Hita. Hi participen, entre 
d’altres, l’antropòleg i professor universitari 
Manuel Delgado, el fotoperiodista Jordi Borràs 
i l’historiador de l’art i professor de l’escola uni-
versitària BAU Jorge Luis Marzo. Pel que fa a la 
tria de les pel·lícules s’ha volgut captar l’esperit 
d’aquella època a través de títols representa-
tius de The Beatles, Lindsay Anderson, Haskell 
Wexler o Pere Portabella. Es complementen 
amb una selecció de curtmetratges on sobre-
surten peces de Jan Svankmajer, Chris Marker, 
Saul Bass o Norman McLaren.
 
Les imatges de la revolta

L’oferta expositiva es desplega per diferents 
espais. La nau de Dents de Serra és la seu de 
dues propostes: d’una banda, “El gran río”, 
comissariada per Juan Barja, Georges Didi-
Huberman, Lucía Jalón Oyarzun i David Sánchez 
Usanosi. I en paral·lel,”Visibilitzar conflictes (en 
un món inundat d’imatges)”, comissariada pel 
dissenyador gràfic Paadin i pel guionista i editor 
Félix Pérez-Hita. El Centre d’Arts en Moviment 
acull una instal·lació del grup de músic experi-

mental Cabo San Roque, mentre que a l’àmbit 
Arxiu Panoràmic es convida a Pilar Rosado, una 
creadora de formació multidisciplinària que és 
resident a Roca Umbert, a elaborar un projec-
te a partir del material que es conserva l’Arxiu 
Municipal. L’Espai d’Arts mostra una col·lectiva 
fotogràfica on es contraposen els esperits de 
revolta del 1968 i de la Catalunya dels darrers 
temps a través d’una selecció d’instantànies 
de fotògrafs mexicans, de l’argentí Marcelo 
Brodsky i del català Jordi Borràs. I al Museu 
de Granollers es pot visitar “La biblioteca de la 
revolta”, una mostra de fotollibres presentada 
pel col·lectiu Fiebre.

Nova creació i mirada documental

La Tèrmica LAB torna a ser un dels atractius 
més plàstics que ofereix el Panoràmic Gra-
nollers i aquell que reserva una experiència 
sensorial innovadora. A la sala La Miranda de 
l’Espai d’Arts es pot veure una nova selecció de 
La Porxada.doc, l’àmbit dedicat a les propos-
tes de caràcter més documental. La temàtica 
d’aquestes peces està vinculada al concepte de 
rebel·lió i la seva relació amb l’activisme polític 
o social i els mitjans de comunicació.

Els anys seixanta explicats als joves

El festival també dedica una especial atenció al 
públic jove, gràcies a la participació de l’entitat 
granollerina l’Eixida. Amb aquest propòsit 
s’organitzen visites guiades a les exposicions, 
tallers i projeccions per als alumnes d’ESO i 
batxillerat dels instituts de la ciutat i comarca.

El Panoràmic Granollers orienta el 
retrovisor cap als anys 60

Acte inaugural de la primera 
edició de Panoràmic Grano-
llers, l’any 2017 a la Nau B1 
de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts
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De 13.30 a 15 h. Gestories, asses-
sories i d’altres entitats. Formació
Primera edició. Com contractar 
amb l’Ajuntament? 
T’explicarem com licitar amb 
l’Ajuntament com a persona física o 
jurídica
Granollers Mercat

17
De 14 a 16.30 h. Formació de 7,5 
hores. Comerç
Exprimeix Facebook al teu comerç
Granollers Mercat

18
De 9.30 a 13.30 h. Emprenedoria. 
Formació
De la idea ....a la idea d’èxit
Tens una idea i no saps com dur-la a 
terme o t’has adonat que vols o has 
d’emprendre i no tens encara la idea 
inicial i no saps per on començar
Granollers Mercat

De 9 a 14 h. Formació bonificable de 
15 hores. Empresa i emprenedoria
Eines avançades d’Excel
Conèixer totes les possibilitats que 
dona el programa informàtic Excel 
amb la finalitat d’augmentar la produc-
tivitat i millorar la qualitat de la feina 
en el dia a dia
Cambra de comerç - Delegació Granollers

19
De 13.30 a 15 h. Formació dirigida 
a gestories, assessories, associa-
cions de comerciants... 
Segona edició. Com contractar 
amb l’Ajuntament? 
T’explicarem com licitar amb 
l’Ajuntament com a persona física o 
jurídica
Granollers Mercat

De 11.30 a 13.30 h. Jornada dirigida 
a gestories, assessories i associa-
cions de comerciants ...

La Reempresa. Un mercat 
d’oportunitats
Vendre o Cedir. Emprendre o Reem-
prendre
Granollers Mercat

20
De 9.30 a 12 h. Emprenedoria. For-
mació
Sessió informativa per muntar una 
empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa
Granollers Mercat

De 15 a 18 h. Jornada. Empresa
Tercera Jornada cicle de conferèn-
cies Industria 4.0
Industria 4.0: control de la productivi-
tat a la indústria
Granollers Mercat

25
De 18 a 20 h. Formació
Les oportunitats del cooperativis-
me per a les persones autònomes
Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. 
Col·labora Granollers Mercat.

 26
De 14 h a 16.30 h. Formació de 7.5 
hores. Comerç
Com atraure clients i promocionar 
el meu negoci amb Instagram
Granollers Mercat

De 9.30 a 13.30 h. Programa 
d’emprenedoria
Kit bàsic de comunicació
Primer taller del Programa EmprènTIC: 
El meu negoci a Internet
Granollers Mercat - Punttic

27
De 9.30 a 12 h. Formació. Emprene-
doria
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

Setembre 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.canmuntanyola.cat

Subvencions a les empreses i 
persones emprenedores 2018
Termini per presentar les sol·licituds fins al 31 d’octubre 

Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat
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Més d’un centenar de joves pinten a la pau 

El plenari del Consell de Ciutat és l’espai per 
compartir el treball de les comissions creades 
aquest any, on es presenten els resultats de 
les actuacions en les que han intervingut les 
comissions de Participació i de Civisme. D’una 
banda s’han revisat els resultats dels Pressu-
postos Participatius i s’han presentat algunes 
de les accions que es duran a terme en l’àmbit 
de civisme i convivència. Per altra banda, s’han 
presentat les propostes fetes pels membres de 
les comissions del Mundial Femení d’Handbol 
2021 i de promoció de ciutat. 

El Consell de Ciutat participa en  
el Pla Estratègic de l’Hospital 

El director de l’Hospital General de Grano-
llers, Rafael Lledó, ha explicat el Pla Estratègic 
2018-2022 de l’Hospital al Consell de Ciutat, i ha 

Es reuneix 
el plenari 
del Consell 
de Ciutat de 
Granollers

Un centenar de joves de la ciutat, 
veïns i veïnes del barri de Grano-
llers Nord i integrants del Club 
Bàsquet Granollers han participat 
del projecte Murs que parlen, que 
amb l’artista Erb Mon han pintat un 
mur de la plaça de la Bòbila. Una 
paret de 420 metres s’ha convertit 
en un mural abstracte ple de signi-
ficat en record al bombardeig que 
va patir Granollers el 31 de maig 
de 1938. L’obra gira a l’entorn de la 
cultura de pau. Aquesta és la te-
màtica dels murs que es pintaran a 
la ciutat aquest any, amb motiu dels 
80 anys del bombardeig. Aquest 
estiu s’ha pintat el mur de la plaça 
de la Bòbila i a la tardor es pintaran 
dos murs més, un dels quals al pati 
de Can Jonch, per commemorar els 
10 anys del Centre.

remarcat la participació de membres del Con-
sell de Ciutat en l’elaboració d’aquest pla. El 
director de l’Hospital ha explicat que el Pla es-
tratègic «és clau i imprescindible per orientar 
i guiar l’organització durant els propers anys. 
És un pla dinàmic i obert als canvis d’activitats 
i, fins i tot, d’objectius, d’acord amb els temps 
canviants propis del sector sanitari i, en gene-
ral, de la societat en què vivim. El nostre repte 
per al 2022 és la transformació de l’hospital 
cap a una cultura participativa on la veu del 
pacient i el talent dels nostres professionals 
siguin els eixos vertebradors del canvi. Aquest 
camí el farem amb la garantia d’una atenció 
integral amb qualitat i seguretat, de manera 
sostenible, creixent estructuralment i enfortint 
les nostres aliances. Un full de ruta on també 
es viurà una transformació digital que farà 
més eficients els nostres processos.» 
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Un espectacle poètic dedicat a Maria Aurèlia 
Capmany amb la veu de l’actriu Carme San-
sa i la música de Jaume Mallofré inaugurarà 
el dimecres 19 de setembre la programació 
de les biblioteques (Can Pedrals, 19 h).
Serà el tret de sortida de l’ampli ventall de 
propostes d’aquests equipaments per a 
totes les edats. Contes per a famílies amb 
nadons i infants amb Toni Cuesta, Joana 
Moreno, Albada Blay, Anna Farrés, Mon 
Mas... Iniciació a l’anglès amb jocs i cançons  
en les sessions de Kids Time, Story Time, 
Crazy Quiz!... i fins i tot un taller de cuina en 
aquesta llengua, Little Chef.
A Roca Umbert es reprèn el Laboratori de 
lletres i imatges que condueix Glòria Gorchs 
i s’incorpora una novetat: un espai de jocs 
de taula per a famílies, el Laboratori de jocs, 
cada dissabte a la tarda. I a Can Pedrals, un 
nou BiblioLab: Conte en 360 graus, un plane-
tari digital amb què els infants viatjaran fins 
al fons marí o pel curs de l’aigua. 
Els clubs de lectura (7 d’infants i joves, 6 
d’adults) enceten les trobades en totes les 
seves modalitats: novel·la, clàssics, català, 
teatre, literatura i arts, i poesia. Al costat 
d’aquests comencen les trobades del taller 
de pràctica filosòfica (amb Mariano Fer-
nández i Fèlix Rabal)), història (amb Diego 
Valverde) i lectura i cuina (Reduccions, amb 
el cuiner Antoni Ribas). Si el que volem és 
practicar l’anglès, ens podem apuntar a les 
sessions Library Talks i Literature and Cha-
racters (amb Cambridge School i Inorbis). 
I si voleu conèixer millor el nostre patrimoni 
agrícola, no us perdeu la presentació i tast 
de l’anyada 2017 de Bier, el vi de Palou. 

Consulteu la programació a: 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

11
de Setembre 
Diada Nacional de Catalunya
Granollers 2018

Dissabte 8 de setembre. Plaça de la Porxada

18.30 h Ballada de sardanes amb  
la Cobla Ciutat de Granollers

 Organitza: Agrupació Sardanista de Granollers

Dilluns 10 de setembre. Plaça de la Porxada

PA AMB TOMÀQUET DE LA DIADA
20.30 h Actuacions de l’Esbart Dansaire
21.30 h Sopar popular i ball de música tradicional  

amb Ministrers del Sabre
 Venda de tiquets del sopar a la plaça
 Organitza: Amics de l’11

Dimarts 11 de setembre. Plaça 11 de Setembre

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

Els versos de 
M. Aurèlia Capmany  
enceten el curs 
de les biblioteques
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIUMENGE 2

19 h Centre Cultural
Òpera Don Pascuale, del compositor
Gaetano Donizetti
Venda d’entrades des de mitja hora abans 
de l’activitat, al Centre Cultural i a
www.koobin.com/granollers
Org.: Aula Lírica

DILLUNS 3

10 h Gra. Equipament juvenil
Inscripcions obertes dels cursos i tallers 
del Gra. Per a joves de 16 a 35 anys
Més info i inscripcions a, www.grajove.cat

10 h Gra. Equipament juvenil
Inscripcions obertes al programa 
Etcètera, fins al 27 de setembre
Per a joves de 12 a 16 anys
Més info i inscripcions a,
www.grajove.cat

DIMECRES 5

21.30 h El Mirallet
Miramecres. Àfrica i Isma Perez
presenten Any zero

DIVENDRES 7

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Insectes i aranyes a les vostres 
mans!”
Es repeteix a les 18.30 h i els divendres 
14, 21 i 28, en el mateix horari
Reserves des d’una setmana abans de 
l’activitat. Places limitades
Inscripcions al 93 870 96 51 de 9 a 14 h i 
de 16 a 19 h o a,
reserves@museugranollersciencies.org

DISSABTE 8

10 h Barri de l’Hostal
Festes del Barri de l’Hostal
Del 8 a l’11 de setembre
Org.: AV Hostal

18.30 h Plaça de la Porxada
Ballada de sardanes de l’11 de
Setembre amb la Cobla Ciutat de
Granollers
Org.: Agrupació Sardanista

Escena grAn estrena temporada amb 
l’espectacle Rhumans
El proper dissabte 22 de setembre a les 21 h, Escena grAn dona el tret 
de sortida a la nova temporada amb una nit plena de sorpreses. El 
Teatre Auditori de Granollers serà l’escenari de l’espectacle inaugu-
ral, un muntatge amb música, interpretat per un repòquer d’artistes 
que fascinaran tothom amb les històries surrealistes que se succeei-
xen a la pista. Rhumans és la la tercer part d’una triologia clownesca 
d’espectacles divertits, nascuda a l’edició 2014 del festival Grec, i que ha 
seduït i fascinat el públic des del primer moment. La proposta de Rhum 
& cia compta amb la direcció de Jordi Aspa (Escarlata Circus), la direc-
ció musical de Pep Pascual i la interpretació de Joan Arqué, Roger Julià, 
Piero Steiner, Pep Pascual i Mauro Paganini. Després de Rhum i Rhumia, 
Rhumans ens farà viatjar i reflexionar sobre la figura del pallasso amb 
números de creació pròpia i també alguns clàssics i ens convidarà, so-
bretot, a riure. Les entrades tenen un cost de 5 euros i hi ha invitacions 
gratuïtes per a abonats (fins a exhaurir localitats).
Aquest espectacle per a tots els públics serà el primer d’una seixantena 
de propostes de nivell i innovadores que aquesta nova temporada ompli-
ran  el Teatre Auditori de Granollers, Llevant Teatre, la Casa de Cultura 
Sant Francesc, Roca Umbert Fàbrica de les Arts i el Teatre Auditori Can 
Palots. Seran espectacles per a tots els gustos i de totes les disciplines 
artístiques (teatre, música, òpera, dansa, circ i màgia). Les entrades ja 
estan a la venda  a la web i a les taquilles del Teatre Auditori de Grano-
llers. Recordeu que hi ha abonaments que, en diverses modalitats, ofe-
reixen interessants avantatges i descomptes, i també altres descomptes 
com la nova política de preus immillorables per a joves.
Més informació a: www.escenagran.cat 
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DIUMENGE 9

10.30 h Plaça de Can Mònic
Festa de Aldees Infantils. Amb esmorzar 
per a tots els assistents, taller de 
pintacares, taller de manualitats, cars 
ecològics i animació musical
Més info a, www.canmonic.com
Org.: AV Can Mònic

DILLUNS 10

20.30 h Plaça de la Porxada
Actuacions de l’Esbart Dansaire per la 
Diada Nacional de Catalunya

21.30 h Plaça de la Porxada
Sopar popular i ball de música 
tradicional amb Ministrers del Sabre
Venda dels tiquets del sopar a la mateixa 
plaça
Org.: Amics de l’11

DIMARTS 11

11h Plaça 11 de setembre
Ofrena floral de les institucions i entitats
Interpretació del ball de l’Homenatge 
amb la participació de la Polifònica de 
Granollers
Org.: Ajuntament de Granollers

DIJOUS 13

18 h Ajuntament de Granollers
Obertura de la nova exposició fotogràfica 
de l'Arxiu "Palou, temps enrere"Pels 90 
anys de l'agregació del poble a
Granollers. Aquesta serà la 23a mostra 
d'imatges dels fons de l'Arxiu Municipal 
de Granollers (AMGr)

19 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració de l’exposició “desÀrtic”

DIVENDRES 14

10 h Centre de Normalització Lingüística 
del Vallès Oriental
Inici inscripcions Cursos de Català per a 
Adults. Inscripcions obertes fins al 21 de 
setembre
Horari: de dilluns a dijous, de 10 h a 13 h i 
de 16 h a 19.30 h
Divendres, de 10 h a 13 h
Inscripcions a diverses poblacions de la 
comarca

Ja es poden comprar les entrades per a la nova temporada de la Sala 
Nau B1, d’octubre de 2018 a gener de 2019. Com a novetat d’enguany, 
s’inaugura amb un concert gratuït del grup Roba Estesa, que presen-
tarà el seu segon disc Desglaç. Els teloners seran la Always Drinking 
Marching Band, que posaran el punt d’inici a una nit plena de sorpreses. 
L’entrada és gratuïta però caldrà fer reserva prèvia.
La música electrònica també s’afegeix a la programació de la sala, amb 
dues propostes de la mà de Desert i Le Parody. Un dels referents del 
rap en català, Senyor Oca, presentarà el seu nou disc Cant de Pagès, que 
surt a la venda el mes de setembre. Els guanyadors del concurs Sona 
9 2017 aposten pel hip-hop, el drum&bass i el dub africà per difondre 
el seu missatge: crítica social i cultiu del món interior. La proposta més 
intimista vindrà de la mà de Clara Peya, que presentarà el seu vuitè disc 
Estómac. A cavall del jazz, el pop i l’electrònica la pianista i compositora 
seguirà la recerca feminista iniciada amb el seu anterior disc. 
I per acabar la temporada, dos grups que arrosseguen un gran fenomen 
fan. LDS Lágrimas de Sangre, una banda de rap combatiu que amb el 
seu disc Viridarquia s’ha convertit en un dels més sol·licitats.  I el darrer 
concert de la temporada serà el d’Els Catarres, que presentaran el nou 
disc Tots els meus principis després d’un any i mig d’aturada. La progra-
mació familiar aposta una vegada més per una proposta rockera, aquest 
vegada per descobrir amb les criatures les millors cançons del llegen-
dari grup AC/DC. Un repertori que farà gaudir grans i petits! 
Podeu consultar la programació i comprar les entrades anticipades a 
www.rocaumbert.com/musica i a www.escenagran.cat

La Nau B1 estrena temporada
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17.30 h Museu de  Ciències Naturals
Taller. “Insectes i aranyes a les vostres 
mans!” Es repeteix a les 18.30 h i els 
divendres 21 i 28, en el mateix horari
Reserves des d’una setmana abans de 
l’activitat. Places limitades
Inscripcions al 93 870 96 51 de 9 a 14 h. i 
de 16 a 19 h o bé a,
reserves@museugranollersciencies.org

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. The Shape of 
Water (La forma del agua) de Guillermo 
del Toro

22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. The Shape of 
Water (La forma del agua) de Guillermo 
del Toro

DISSABTE 15

10.30 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Fira Taral·la. Fira de la Música i 
l’Educació. Dirigida per la pedagoga, 
musicoterapeuta i cantant Dàmaris 
Gelabert i el seu equip de l’Associació 
Totsona. Amb activitats durant tot el dia
Més info i inscripcions a www.taralla.cat, 
associaciototsona@gmail.com o al
93 871 19 30

19.30 h L’Adoberia
Taller d’astronomia per a famílies
Xerrada “Els calendaris del món” i a 
continuació, observació de la Lluna crei-
xent amb telescopi i a ull nu
Activitat gratuïta amb aforament limitat

22.30 h Casino de Granollers
Festa de Sevillanes. Si es fa ball, 6/8€ 
entrada, no socis

DIUMENGE 16

9 h Plaça Jaume I, el Conqueridor
VII Caminada popular i botifarrada
Org.: AV Lledoner

10 h Plaça de la Corona
Pedalada “Per una ciutat pedalable”
Inscripcions a les 10 h i sortida a les 
10.30 h
Més info a, www.granollerspedala.cat
Org.: Granollers Pedala

Del 5 al 21 de setembre us podeu inscriure al centenar d’activitats 
i cursos que s’organitzen als Centres Cívics. La programació és 
molt variada: esmorzars saludables, tast de caves, taller d’arepas 
columbianes, la cuina del bento, rebosteria vegana, bombons i brioxeria. 
Altres propostes són les activitats de: serigrafia, llegeix una partitura, 
conversa en alemany, jardineria d’interiors, iniciació a l’ukelele i la 
formació TIC. 
Continuen els Diverdivendres, cada mes es farà una activitat en un dels 
cinc centres cívics de la xarxa, com a novetat s’inclou el DiverCinema.

La pedagoga, musicoterapeuta i cantant Dàmaris Gelabert i el seu equip 
de l’Associació Totsona organitza amb Roca Umbert Fàbrica de les Arts, 
la tercera edició de Taral·la, els dies 15 i16 de setembre. La fira està 
destinada a professionals i estudiants de música i educació i dissabte 
dia 15,  a partir de les 10.30 h, a les famílies amb infants d’entre 0 i 10 
anys, i famílies amb nens i nenes amb Necessitats Educatives Especials 
(NEE). L’element central de la fira és la música, entesa com a part de la 
vida dels infants com a eina educativa. Hi haurà propostes d’animació, 
tallers, espai per als més petits, concerts, expositors...

La Fira de la Música i l’Educació 
Taral·la, a Roca Umbert

Obertes les inscripcions als tallers dels 
Centres cívics
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DIUMENGE 23

11 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat “Granollers,
modernista i noucentista” Sortida des del 
Museu de Granollers. Preu: 4 €/persona. 
Persones jubilades, famílies nombroses i 
persones amb discapacitat, 50%. Infants 
fins a 12 anys i persones en atur, gratuït 
Durada: 2h

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Le semeur (La 
mujer que sabía leer) de Marine Francen

DIMARTS 25

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat
Presentació del curs. “L’ésser humà com 
a projecte. Ésser inacabat. Essència o 
existència?” Amb Mariano Fernández i 
Félix Rabal, filòsofs
Col·l.: Universitat Popular de Granollers

20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. Jeux interdits (Juegos 
prohibides) de René Clément

DIMECRES 26

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

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 m) Sons de mar, 
amb Toni Cuesta i Joana Moreno
Inscripcions a, www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura, Clàssics al dia
Presentació de les lectures, amb Ruth 
Vilar, de la Companyia Cos de Lletraç
Inscripcions a, www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

DIJOUS 27

10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Festival de fotografia, cinema i més 
Panoràmic Granollers. Fins al 30 de 
setembre
Més info a, www.panoramicgranollers.cat/
convocatoria

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Activitats Familiars entorn a l’exposició 
“desÀrtic”. Visita guiada a l’exposició i 
taller d’art i creació. (+6a)
Inscripcions des d’una setmana abans a 
reserves@museugranollersciencies.org, 
93 870 96 51 

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. The Shape of 
Water (La forma del agua) de Guillermo 
del Toro

DIMARTS 18

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 a, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat o al
93 842 67 37

DIMECRES 19

17.30 h Centre Cívic Can Bassa i Can Gili
Prova. Vols saber el nivell de català que 
tens? Activitat oberta i gratuïta
Org.: Servei de Català de Granollers

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. (0-15 m) Minimúsics amb 
Albada Blay, mestra de música
Inscripcions a, www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

19 h Centre Cívic Can Gili
Masterclass de Zumba. Activitat gratuïta 
amb places limitades. Inscripcions a 
www.granollers.cat/centrescivics_grano-
llers o presencialment al Centre Cívic Can 
Gili, del 5 al 18 de setembre
Org.: Av. Can Gili

DIJOUS 20

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de novel·la. Presentació 
de lectures del curs amb Albert Rubio

19 h Museu de Granollers
Activitat a l’entorn de l’exposició “Utopies 
persistents”. Diàlegs creuats: els artis-
tes diuen la col·lecció. Javier Peñafiel en 
diàleg amb Maria Permanyer

DIVENDRES 21

17.30 h Museu de  Ciències Naturals
Taller. “Insectes i aranyes a les vostres 
mans!” Es repeteix a les 18.30 h i el 
divendres 28, en el mateix horari
Reserves des d’una setmana abans de 
l’activitat. Places limitades
Inscripcions al 93 870 96 51 de 9 a 14 h. i 
de 16 a 19 h o bé a,
reserves@museugranollersciencies.org

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Le semeur (La 
mujer que sabía leer) de Marine Francen

21 h Plaça de l’Església
DNIT. Concert amb Borraz con Zeta
Activitat oberta i gratuïta
Més info a, www.grajove.cat

22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Le semeur (La 
mujer que sabía leer) de Marine Francen

DISSABTE 22

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. “La història 
d’Hèrcules i Galatea” L’activitat es 
repeteix a les 17.30 h i dissabte 29 en el 
mateix horari. Reserves des de 15 dies 
abans al 93 870 96 51 o a,
reserves@museugranollersciencies.org

18 h L’Adoberia
Taller de lletres gòtiques capitals, amb 
materials i tècniques de l’època. A càrrec 
de Núria Albalat, tallerista restauradora i 
professora d’arts plàstiques
Cal inscripció prèvia

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari, “Saturn, el Senyor dels anells” 
L’activitat es repeteix a les 19 h i dissabte 
29 en el mateix horari. Reserves des de 
15 dies abans al , 93 870 96 51 o a, 
reserves@museugranollersciencies.org

21 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle inaugural de la temporada, 
Rhumans. Preu: 5€ Abonats: gratuït
Més info i venda d’entrades a, 
www.koobin.com/granollers

23 h Casino de Granollers 
Festa de Salsa. Socis entrada gratuita
No socis 5€ amb consumició
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DIVENDRES 28

17.30 h Museu de  Ciències Naturals
Taller. “Insectes i aranyes a les vostres 
mans!“ Es repeteix a les 18.30 h
Reserves des d’una setmana abans de 
l’activitat. Places limitades
Inscripcions al 93 870 96 51 de 9 a 14 h. i 
de 16 a 19 h o bé a, 
reserves@museugranollersciencies.org

18 h Placeta de Sant Francesc
VIII Diada de Sants Metges. Assaig obert 
amb els Gegants Vells de la ciutat
Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos de 
Granollers

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada, “Focusing Escoltant la saviesa 
del cos” a càrrec d’ Imma Selga

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. The Journey 
(El viaje), de Nick Hamm

22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. The Journey 
(El viaje) de Nick HammVersió

DISSABTE 29

10 h Escola Municipal Salvador Llobet
Mercat de segona mà de producties 
infantils. Mercat d’intercanvi
Org.: Entremares

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. “La història 
d’Hèrcules i Galatea” L’activitat es 
repeteix a les 17.30 h. Reserves des de 15 
dies abans al 93 870 96 51 o a,
 reserves@museugranollersciencies.org

17 h Capella dels Sants Metges (C/Corró, 
114)
VIII Diada de Sants Metges. Obertura de 
la Capella
Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos de 
Granollers

17.30 h Capella dels Sants Metges
VIII Diada de Sants Metges. Berenar 
popular de Sants Metges
Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos de 
Granollers

18 h La Troca. Roca Umbert
Festa Grega
Org.: Passaltpas i la Comunitat Grega de 
Catalunya

18 h Museu de Granollers
Taller. “Col·leccions molt físiques: sessió 
sobre cos i performance” A càrec de 
Marta Galán Sala. Activitat gratuïta a 
l’entorn de l’exposició Utopies persistents

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari, “Saturn, el Senyor dels anells” 
L’activitat es repeteix a les 19 h
Reserves des de 15 dies abans a, 
reserves@museugranollersciencies.org o 
al 93 870 96 51

18.30 h Capella dels Sants Metges 
VIII Diada de Sants Metges. Arribada d’en 
Corb i la Granota, toc d’ofrena als Sants 
Metges, repic de campanes i sortida dels 
Gegants Vells de la ciutat
Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos de 
Granollers

19 h Capella dels Sants Metges
VIII Diada de Sants Metges
“La Baixada” cercavila amb els gegants 
Vells de la ciutat, en Corb i la Granota
Recorregut: C/Corró, C/ Sta. Elisabet, 
C/ St Roc i Pl. Porxada
Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos de 
Granollers

23 h Casino de Granollers 
Festa dels anys 80's. Socis entrada 
gratuita. No socis 10€ amb consumició

DIUMENGE 30

17 h Centre Cultural
Petit Cineclub (+6a) La vida d’en Carbassó, 
de Claude Barras

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert. L’organista de la Capella sixtina 
Joan Paradell i Solé, orgue (Roma, Itàlia)

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. The Journey 
(El viaje) de Nick Hamm

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Guerra Civil i bombardeig”
Fins al 3 d’agost

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs 
Exposició permanent
“Utopies persistents” Col·lecció d’art 
contemporani del Museu de Granollers 
Exposició de llarga durada
“Sota les bombes. Els atacs aeris a 
Catalunya durant la Guerra Civil” 
Fins al 6 de juliol
“Desenrunar emocions. 80 anys 
del bombardeig a Granollers. Art i 
memòria”
Fins al 18 de novembre

LA TÈRMICA. ROCA UMBERT
“Indústries en temps de guerra. El 
sector tèxtil a Granollers 1936-1939”
Fins al 21 d’octubre

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Descobreix els ratpenats” Fins al 8 /07
“Escarabats”. Fins al 8 de juliol
“Elements4life” de l’INS C. Bellera i 
Manuel Cargaleiro d’Amor de Lisboa
Fins l’11 de juliol

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“A pie de valla. Frontera Sur” fotos de 
José Antonio Sempere Fins al 6/07

AB GALERIA D’ART
“Temps de meditació” de J. Uclés, A. 
Laporta, F. Serra, A. Clavé i J. Muxart

GALERIA SOL
Pintures a l’oli i aquarel·la de Pere 
Singla
Del 6 de juliol al 8 de setembre

CC NORD
Fotografies del XX Ral·li fotogràfic.
Del 9 al 20 de juliol



Com trieu el signe, el nom, de cada persona?
Antonia Barea. Per una característica física, al cap, 
el nas, si la persona porta barba..., com és el cas 
del signe de l’alcalde Mayoral. Hi ha gent que el té 
per sempre i altres el van variant. Normalment te’l 
posen els altres i sorgeix de manera natural.

Quants socis teniu i d’on són?
J. Espinola. En tenim 74; de Granollers, uns 15 
i de fora, n’hi ha de Barcelona, Mollet, Mataró, 
Terrassa...  i també tenim 22 persones d’Algèria.
Antonia. A la Federació de Persones Sordes de 
Catalunya, FESOCA, hi ha una nova normativa: no-
més els socis tenen dret a intèrpret [persona que 
interpreta la llengua de signes]. Així, les persones 
sordes, busquen associar-se a una entitat, com la 
de Granollers, que té una quota més econòmica 
[20 euros/any] que FESOCA, i això els dona opció 
a tenir intèrpret de la Federació.
Victoria. Abans de la crisi hi havia molts intèr-
prets, uns 40 o més. Ara, només n’hi ha 9 i els de-
manen de molts llocs. Nosaltres voldríem tenir un 
intèrpret fix a Granollers; la Dolça ens acompanya 
[quan hem de fer gestions], però no sempre pot. 
J. Espinola. Per exemple, ara tenim una associada 
que necessita un advocat, ha avisat a FESOCA, però 
tots els intèrprets estan ocupats. Per anar al metge, 
hisenda..., sempre necessitem un intèrpret.

 
Quedem a la Troca, a Roca Umbert -on 
té la seu- amb membres de l’Associació 
de Persones Sordes de Granollers i el 
Vallès Oriental (APSGVO): el president, 
Juan Estafanell; la tresorera, Victoria 
Herrera; Juan Espinola, que porta la 
comptabilitat; Antonia Barea i Santiago 
Poveda, col·laboradors de l’associació; i 
Dolça Hernández, l’única oïdora del grup,  
que els dona suport amb tot el que pot. 
Ens acompanya Maika Reche, intèrpret 
en llengua de signes, que farà possible 
la conversa simultània oral i en signes. 
La Comunitat Sorda demana igualtat 
d’oportunitats i ajudes per eliminar 
les barreres de comunicació. Aquest  
setembre comencen cursos de Llengua 
de Signes Catalana (LSC) al Servei Local 
de Català (lsc.gra.vo@gmail.com). 

Teniu una borsa de professionals que parlin la 
llengua de signes?
Antonia / Dolça. Aquest setembre proposem cur-
sos de 30 h, de nivell bàsic, i de 120 h, per tenir 
una competència plena en LSC. Els farem al Servei 
Local de Català. Amb certificat atorgat per FESOCA 
en conveni amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat. Pensat per als treballadors públics: 
policia, hospital, Inem... i també per a familiars 
de persones sordes, estudiants i professionals en 
general. El servei d’un intèrpret és car, però si el 
mateix funcionari, sobretot el que informa i atén 
el públic, coneix una miqueta la LSC, és més fàcil 
i barat. 

Parlem de la integració laboral. Alguns de vo-
saltres ja esteu jubilats, altres a l’atur...
Antonia. Soc professora de llengua de signes a la 
Universitat de Barcelona, però a l’estiu em quedo 
a l’atur i veurem si al setembre em tornen a agafar 
al departament d’investigació. Soc autora de llibres 
de LSC: m’hi ajuden persones oïdores, la lectoes-
criptura en català em costa. També, m’encanta la 
història, de Granollers, Barcelona. I m’agradaria 
fer de guia. Ara estic preparant unes rutes per a 
persones sordes en llengua de signes. 
J. Espinola. He treballat 44 anys en una empresa 
de ceràmica i electrònica, era l’únic sord, era una 
feina dura; em vaig jubilar fa 11 anys. 

ENTREVISTA A

Sovint es diu que 
la sordesa és 

la discapacitat 
invisible. Les 

persones sordes 
necessiten 

l’ajuda d’un 
intèrpret per fer 
qualsevol gestió 

a l’hospital, a 
l’administració, 

al jutjat... 

L’Associació de Persones 
Sordes de Granollers
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“Els sords també hem de fer un esforç 
per integrar-nos a la societat. No fem un gueto” 

Victoria. Treballava cosint, em vaig casar, vaig 
tenir 4 fills; vaig tenir la sort que una amiga 
necessitava una persona per netejar a l’empresa 
Grífols, a Parets. Vaig pensar “ho haig de fer”. La 
meva mare em va ajudar amb els nens..., i  hi vaig 
estar uns 13 anys, molt bé, tothom m’estimava 
molt. Fins que em vaig poder jubilar. Allà netejava 
40 oficines. I ara que treballin els fills, que jo ja 
estic jubilada! 
J. Estafanell. Visc a Cardedeu i he treballat 38 anys 
a la tèxtil Borràs. Em vaig jubilar als 60, fa 19 anys.
Santiago. Ha estat president de la Fed. Espanyola 
d’Esports per a Sords, ara estem en tràmits electo-
rals i em torno a presentar. Si guanyo, tindré feina 
4 anys més. L’objectiu és fomentar l’esport entre la 
comunitat sorda. Portem 15 esports diferents. 
Dolça. En l’àmbit laboral, hem de dir que les 
empreses internacionals estan més consciencia-
des amb el tema de les discapacitats. A Decathlon, 
McDonald’s... , tenen treballadors sords.

Vosaltres vau anar a escoles especials, però  
ara la tendència és integrar els infants a esco-
les com, a Granollers, la Salvador Espriu.  
Santiago. No es pot comparar, són èpoques dife-
rents. Però una escola exclusiva només per a sords, 
és molt tancada. L’escola ordinària, és més oberta, 
però falten recursos. Abans no hi havia intèrprets, 
ara sí; la tele no estava subtitulada, ara sí. La qualitat 
de vida potser és millor, però l’atenció a l’educació 
de les persones sordes ha empitjorat, potser. Ensen-
yem persones oïdores a parlar la llengua de signes 
i els nens sords els integrem a una escola ordinària, 
i què aprenen? No aprenen la LS. Altres països del 
nord d’Europa (Suècia, Noruega) fan una educació 
bilingüe, cada assignatura es fa oral i en llengua 
de signes per a tots els alumnes, sords i oïdors. Per 
nosaltres la llengua de signes és una llengua més, 
com l’anglès o el francès, i no costa res afegir-ho al 
currículum. El problema és que som una minoria. 

Teniu ganes d’obrir-vos a la societat.
Antonia. Jo, quan vaig pel carrer i una persona 
oïdora em pregunta alguna cosa, intento respon-
dre. Altres persones sordes diuen “ai, no, no, soc 
sord i se’n van...” Jo dic: intentem-ho, escrivim, 
vocalitzem. Els sords també hem de fer un esforç 
per integrar-nos a la societat. No fem un gueto. 

Han ajudat les noves tecnologies?
Santiago. Sí, molt. Podem tenir converses per 
WhatsApp, per videoconferència, signant [fent 
servir la llengua de signes]. El problema és la xar-
xa de contactes. 
Antonia. Sovint, els sords no escrivim correcta-
ment les frases, perquè no ho hem après. Voldria 
demanar una mica de paciència. Hi ha sords amb 
un nivell de lectoescrioptura espectacular, n’hi ha 
que els costa molt. L’estructura de la llengua oral i 
la de la LS és diferent. M’agradaria que les perso-
nes oïdores en fossin conscients. Potser envio un 
mail i una frase no està ben muntada, però que no 
s’espanti ningú, la puc reformular. 

Cada llengua és una porta oberta a una cultu-
ra, manera de fer i pensar..., un bon motiu per 
aprendre la llengua de signes.  
Santiago. Porto 51 anys vivint aquí, ara en tinc 
53, sempre he viscut com una persona sorda, 
he nascut i moriré sord. Què necessito? Igualtat, 
qualitat de vida, que m’entenguin, res més, que 
la societat conegui què és una persona sorda, que 
es recolzi la comunicació. A l’ascensor de casa 
meva, per exemple, pugem alhora amb un veí, 
ell em parla i quan li dic que soc sord, ja es talla, 
s’interromp la conversa. Per què? Soc una persona 
normal. Si ens trobem pel carrer i ens saludem, 
podem parlar. La persona sorda queda tallada i 
se’n va, se sent en una situació d’inferioritat. 
J. Estafanell. Volem que tothom sàpiga que ens re-
unim a la Troca i que vinguin les persones sordes 
que es troben soles. Ens trobem cada setmana, el 
dissabte, a les 6 de la tarda. 

A l’Estat 
conviuen 

dues llengües 
de signes, 

l’espanyola i 
la catalana, 

reconegudes per 
llei. El Sistema 

de Signes 
Internacional 
fa possible la 

comunicació en 
la Comunitat 
Sorda global

D’esquerra a dreta: Juan Espino-
la, Victoria, Dolça, Antonia i Juan 
Estafanell, reivindiquen “Les 
persones sordes necessitem 
igualtat” en la llengua de signes. 
Cada dissabte, la comunitat de 
persones sordes es troba a la 
Troca, on té la seu. A/e: 
apsgvori.latroca.@gmail.com 

21

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | SETEMBRE DE 2018



Els grups municipals opinen

Vam votar i vam guanyar

El mandat de l’1 d’Octubre, recollit en 
l’article 4 de la Llei 19/2017 del referèn-
dum d’autodeterminació, és clar: «si 
en el recompte dels vots vàlidament 
emesos n’hi ha més d’afirmatius que de 
negatius, el resultat implica la indepen-
dència de Catalunya».
Malgrat totes les amenaces, repressió i 
violència practicades per l’Estat, vam fer 
nit als col·legis electorals i vam protegir 
les urnes, vam defensar els nostres vots 
i el nostre dret a decidir en llibertat. I 
no hem oblidat, ni oblidarem mai quin 
va ser el resultat. El 90,18 % dels vots 
emesos van ser favorables a que Cata-
lunya sigui un estat independent en 
forma de república. Tot i que 770.000 
persones van ser privades del seu dret 
a vot, perquè els col·legis on havien de 
votar van ser clausurats per les forces de 
seguretat de l’Estat, un total de 2.286.217 
persones –20.045 a Granollers– vam vèn-
cer la por i vam sortir majoritàriament al 
carrer a votar.
La majoria del poble català vam ex-
pressar democràticament a les urnes 
la nostra voluntat, ara cal que la classe 
governant i els partits polítics complei-
xin el mandat de la majoria social. No 
volem més engrunes, no és hora de noves 
promeses per demà, volem el pa sencer 
i el volem aquí i ara. Ja n’hi ha prou de 
mandats i de promeses incomplertes. 
Ja n’hi ha prou de posar límits, prou 
d’amenaces, manipulacions, enganys i 
xantatges a la voluntat popular. Volem 
governs a la Generalitat i a Granollers 
que obeeixin el mandat democràtic 
resultat del triomf del SÍ als col·legis 
electorals i la Llei del referèndum apro-
vada pel Parlament.
La raó i la voluntat popular s’imposarà als 
cops, presons, exilis, amenaces i xantat-
ges, als tractes ocults tutelats per l’IBEX, 
grans sindicats i patronals, i al confort 
de les poltrones dels despatxos oficials. 
Perquè la voluntat popular amb determi-
nació i coratge sempre guanya. Seguirem 
empenyent!

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

Cada año en los presupuestos municipa-
les nuestro grupo municipal está pidiendo 
inversión en las infraestructuras de las pistas 
de atletismo.
Hace unos días volvimos a visitar las instala-
ciones y nos fuimos muy preocupados.
Estas instalaciones tienen 61 años, se inau-
guraron el 16/06/1957 y cada día se están 
degradando más por falta de mantenimiento.
Recordar al ayuntamiento que por dichas 
instalaciones pasan diariamente centenares de 
usuarios.
Este equipamiento deportivo sirve de sede a 5 
entidades y también se abre para escolares y 
otros colectivos.
Puesto que la inversión del campo de fútbol 
de Palou no va a producirse este año rogamos 
que CON URGENCIA se disponga de una 
modificación presupuestaria para arreglar las 
pistas de atletismo.
Estas instalaciones tienen una grandas defi-
ciencias :
INFRAESTRUCTURA GRADAS DE HIERRO 
OXIDADAS
Pedimos que se revise la infraestructura del 
techo de las gradas de la pista de atletismo 
puesto que cada día están las bigas y tornillos 
más oxidados.
FALSOS TECHOS QUE SE CAEN
Tenemos gente entrenando en el interior de 
las instalaciones de las pistas de atletismo 
(Club Judo Granollers) y los falsos techos 
están rotos y caídos.
VENTILACIÓN INSUFICIENTE QUE ORI-
GINA MOHO
Tenemos todos los síntomas de la humedad 
por condensación.
• Aparición de moho y manchas negras en 
duchas, vestuarios, contorno ventanas,... en
zonas de difícil ventilación en general
• Las paredes desconchándose por humedades
• Todo por una atmósfera cargada de humedad
EL DEPORTE EN GRANOLLERS es un 
elemento de promoción de la ciudad, de 
actividad económica y de salud, que nos 
ayuda también a dar a conocer los valores de 
nuestra ciudad de cara al exterior.

NO QUEREMOS DAR ESTA IMAGEN DE DE-
JADEZ A LOS DEPORTISTAS QUE VIENEN A 
LAS PISTAS DE ATLETISMO, VERDAD?

#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

Últimas propuestas 
presentadas

Antes de las vacaciones estivales presentamos 
las siguientes dos propuestas:
• Aumentar el número de escuelas e ins-

titutos que abran sus patios durante los 
fines de semana. Creemos que es una bue-
na idea para ofrecer un mayor de número 
de alternativas de ocio saludable a nuestros 
niños y jóvenes, especialmente propuestas 
de carácter cultural y deportivo. También 
lo consideramos positivo en el sentido de 
potenciar una sociedad más cohesionada 
y participativa mediante la autogestión de 
estos espacios por parte de las entidades 
culturales y asociaciones de vecinos de 
nuestro municipio. Este proyecto nos brin-
da la posibilidad de acceder a la práctica 
deportiva desde una situación de igualdad, 
rentabilizando unos espacios públicos que 
deben estar al servicio de los vecinos y 
vecinas de Granollers. 

 Por todo ello, agradecemos que todos los 
grupos políticos hayan votado a favor de 
nuestra propuesta. Estamos convencidos 
que se trata de una buena oportunidad para 
dinamizar nuestros barrios con actividades 
culturales y de ofrecer ocio saludable a 
nuestros jóvenes.

• Creación de un plan de prevención de 
reacciones alérgicas en nuestras escuelas 
e instalaciones municipales. La comisión 
europea considera que 7 de cada 10 reac-
ciones alérgicas graves ocurren al comer 
fuera de casa y, en el caso de los niños, el 
20% de ellos ocurren en los comedores 
de centros educativos. Por ello, considera-
mos que sería importante definir un plan 
de prevención de reacciones alérgicas en 
los centros educativos de nuestra ciudad 
y en eventos multitudinarios como son la 
Fiesta Mayor o la Granollers Cup. También, 
vemos primordial que los botiquines de los 
colegios e instalaciones públicas cuenten 
con autoinyectores de adrenalina, cuya 
administración no requiere de conocimien-
tos médicos previos. Desafortunadamente la 
moción no ha salido adelante por los votos 
en contra de PSC… el resto de partidos 
votaron a favor.

Comenzamos el nuevo curso político con 
mucha ilusión. Seguiremos trabajando en 
nuevas propuestas para mejorar Granollers. Si 
tienes alguna idea, queja o propuesta, estare-
mos encantados de escucharla: granollers@
ciudadanos-cs.org 
Y si quieres formar parte del cambio, con-
táctanos, estamos construyendo un proyecto 
sólido e ilusionante para nuestra ciudad. ¡Te 
esperamos!

Grupo Municipal Cs Granollers
¡Síguenos en las redes sociales!

S.O.S. pistas de atletismo

Crida-CUPPP Cs
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En algun altre moment hem manifestat en 
aquestes mateixes pàgines, que malgrat 
els profunds desencontres entre el Govern 
d’Espanya i el de la Generalitat de Catalun-
ya en els darrers vuit anys, havia d’arribar 
l’hora del seny que passava i passa en pri-
mer lloc per dialogar i buscar un ampli 
acord que sigui capaç de representar a 
una amplíssima majoria social. 
És cert que el govern de la Generali-
tat respon a una majoria parlamentaria 
independentista resultat del nostre sistema 
electoral, i tant cert com que no representa 
a la majoria social, ho es que és un govern 
legítim.
També es cert, que a Espanya tenim un nou 
govern sorgit d’una majoria parlamentària 
que volia tancar l’etapa del PP, per obrir-ne 
una de nova.
El president Pedro Sánchez vol obrir 
una etapa de diàleg per explorar tots els 
recursos que ens dona la Constitució i 
l’Estatut de Catalunya, fins i tot les eines 
de la reforma d’aquestes lleis constituents 
i estructurants de qualsevol país, també el 
nostre.
Som conscients de les enormes dificultats, 
que la no política, han produït en aquests 
darrers anys. La judicialització d’un debat 
que mai havia d’haver sortit del marc po-
lític, i que ha comportat presó preventiva 
de dirigents independentistes i processos 
judicials en marxa.
Unilateritat i desobediència també s’han 
produït.
Però creiem que malgrat totes les dificul-
tats, i que a banda i banda les formacions 
polítiques que han alimentat i crescut amb 
el “lio” seguiran enrocats i posant pedres al 
camí, s’han d’obrir les vies polítiques per 
buscar les propostes polítiques que perme-
tin encarar positivament el futur.
La primera trobada entre els presidents 
Sánchez i Torra obra portes, el reinici de 
les comissions bilaterals Estat Generalitat, 
la constitució a Catalunya d’una taula pel 
diàleg a proposta d’una gran majoria al 
Parlament són signes d’un nou camí.
Des de la defensa de les nostres posicions 
polítiques de sobres conegudes, refor-
mistes, però també des de la lleialtat i el 
reconeixement de les contraries, afirmem 
que el diàleg i cercar compromisos és el 
camí, en benefici del país i d’una amplíssi-
ma majoria de ciutadanes i ciutadans.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

El grup municipal del PDeCAT-Demòcrates 
hem presentat un conjunt de preguntes 
a l’equip de govern sobre l’estat actual 
del servei de recollida d’escombraries a 
Granollers. No parem de rebre queixes 
per la insatisfacció que genera entre els 
ciutadans un servei que és el més cos-
tós econòmicament i que no creiem que 
estigui al nivell esperat. Les preguntes són 
sobre:
• Les males olors al voltant dels conteni-

dors de fracció orgànica, especialment 
dels nous models amb tapa oberta. També 
s’ha demanat amb quina freqüència són 
netejats.

• El sobreeiximent  de brossa en alguns 
contenidors.

• La freqüència de buidatge dels diferents 
contenidors, per la sensació generalitza-
da que no tots es buiden cada vegada.

• La dificultat d’obertura de la tapa dels 
contenidors, especialment per part de 
persones grans i amb dificultats de mobi-
litat.

• La neteja dels voltants i sota els conte-
nidors.

• L’existència d’una auditoria o d’un in-
forme de qualitat del servei.

• La possible constància per part de l’equip 
de govern de l’incompliment d’algun 
element del contracte per part de 
l’empresa concessionària.

• L’existència d’un estudi de satisfacció 
del servei per part de la ciutadania.

També hem constatat la necessitat d’un 
control més exhaustiu del contracte per 
tal de prestar un bon servei i assegurar 
que l’empresa compleix amb allò estipu-
lat pel preu acordat. De moment no hi ha 
hagut cap informe de retorn de la persona 
que fa el seguiment del contracte, i tot just 
fa poques setmanes que s’ha licitat el con-
trol de qualitat del servei, més de 15 mesos 
després de l’inici de la concessió.
Finalment, hem demanat a l’equip de 
govern que si es detecten incompliments 
per part de l’empresa, s’apliquin pena-
litzacions: els ciutadans paguen impostos 
i taxes i si els prestadors dels serveis no 
compleixen amb allò acordat, cal aplicar els 
elements de pressió i de defensa dels inte-
ressos de la ciutadania que té l’Ajuntament. 

Àlex Sastre
Grup Municipal PDeCAT-Demòcrates

El passat mes de juny, l’escola catalana 
tancava el curs 2017-2018. Un curs espe-
cialment dur per tota l’escola pública, que 
va veure com l’aplicació de l’article 155 
posava en perill la feina feta durant dè-
cades. A aquesta situació de gravetat, s’hi 
va afegir un gran embat per part fins i tot 
de grans partits polítics, com Ciutadans o 
el PP, contra centres educatius i fins i tot 
professorat. Una situació que és inadmis-
sible i no es pot tornar a repetir.
Ara que a Granollers més de 9000 
alumnes comencen un nou curs escolar, 
és el moment de reiterar la defensa d’un 
model educatiu públic propi, amb un 
projecte clar i decidit, que passi per bastir 
l’escola que el país necessita. L’escola 
catalana és integradora i sempre ha lluitat 
per a la inclusió; és també una eina de 
cohesió social i territorial i un motor de 
progrés personal i cultural. El sistema 
educatiu de Catalunya, com el de qual-
sevol país avançat, ha de tenir l’objectiu 
de crear ciutadans lliures i compromesos. 
Perquè l’escola no només ensenya, sinó 
que sobretot educa.
L’educació no es mesura només per l’èxit 
acadèmic sinó també per l’èxit personal 
i social de l’alumnat. L’escola catalana ha 
d’atendre la diversitat de les necessitats 
educatives de tot l’alumnat. Un model 
educatiu i d’excel·lència que garanteixi la 
igualtat d’oportunitats i la inclusió, que 
prioritzi la millora dels resultats educa-
tius i en el qual la Formació Professional 
sigui un element cabdal en l’equitat i 
en la competitivitat del sistema educa-
tiu. És així com aconseguirem persones 
lliures,defensores de la igualtat, l’equitat i 
la cohesió social.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya 
- Acció Granollers creiem que el Projecte 
Educatiu de País respon a un model amb 
vocació de servei públic, lleial amb els 
valors republicans. En definitiva, un mo-
del educatiu compromès amb l’alumne, 
amb el professorat i amb les famílies, que 
volem seguir defensant des del munici-
palisme.

Grup Municipal ERC-AG
erc-ag@ajuntament.granollers.cat 
facebook.com/ercgranollers
twitter.com/ercgranollers

Diàleg i compromís Què passa amb la neteja?
Escola catalana, 
escola de qualitat

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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Fer-ho bé 
és molt fàcil!
Les bosses fora dels contenidors poden provocar problemes 
d’higiene i afectar la bona convivència entre el veïnat. 
Gràcies per deixar la bossa tancada i on toca!

Posa'm a dins!




