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El retaule gòtic de sant 

Esteve torna a Granollers

ENTREVISTA
Sandra Sabatés, 

periodista i presentadora de 
televisió

ACTUALITAT
Comença la instal·lació de les rampes mecàniques 

al carrer de Carles Riba

Es crea un itinerari pedalable que connecta el 
carrer Girona amb la plaça de Serrat i Bonastre

Granollers continua fidel al comerç de ciutat
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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@granollers.cat
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TELÈFONS D’INTERÈS

ABS GRANOLLERS OEST – CANOVELLES 93 846 83 28

ABS GRANOLLERS CENTRE 93 860 05 10 

ABS GRANOLLERS NORD – LES FRANQUESES 93 861 80 30

ABS GRANOLLERS SUD SANT MIQUEL 93 879 16 25

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 93 860 44 47

ESTABANELL I PAHISA (AVARIES) 900 154 444

FECSA-ENDESA (AVARIES) 800 760 706

NATURGY. 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

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) 93 842 66 10

OFICINA DE SUPORT A LES 93 842 68 33
COMUNITATS DE VEÏNS I VEÏNES

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS 93 842 67 89

AVISAR CONTENIDORS PLENS 900 897 000
(PAPER, ENVASOS I VIDRE)
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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 

El campanar de l’església de St. Esteve, que encara es conserva, és 
un exemple clàssic dels campanars gòtics catalans. Foto: X. Solanas

Sandra Sabatés
> Llicenciada en comunicació 

audiovisual, presenta el 
programa El Intermedio de 
La Sexta al costat d’El Gran 
Wyoming

> El 2018 ha estat un any 
intens per a la periodista 
granollerina: ha guanyat 
el premi Ondas a millor 
presentadora de televisió i ha 
publicat el llibre Pelea como 
una chica

> Viu a Madrid des de fa 12 anys i 
s’escapa a Granollers, on té la 
família, sempre que pot

MARÇ2019

@SalaNauB1 

Cita’ns a les xarxes

i entra en el

sorteig d’entrades

de concerts de la

temporada!

FEMPOP
El festival musical
que no vol existir 

Pirat’s Sound 
Sistema
+ DJ Animals
Carnaval a la fàbrica 

08.03.19

02.03.19

Pau Vallvé
+ Jordi 
Lanuza 

Doctor
Prats 

23.03.19

30.03.19

escena

@SalaNauB1
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Fa cinquanta anys la 
revista Vallès infor-
mava de la inaugu-
ració del servei urbà 
d’autobusos, de tres 
línies, que es va po-
sar en marxa el dia 8 
de març de 1969. La primera línia connectava 
les dues estacions de tren de la ciutat; la sego-
na anava des de la riera de Corró fins a l’estació 
de França i la tercera anava i tornava a la cruïlla 
del c. Rec-Roger Flor (l’actual plaça Constitu-
ció), passant per la carretera N-152 (ara C-17), 
l’avinguda de Sant Esteve, el carrer Girona, el 
carrer Hospital, etc. El servei s’iniciava a les 6 
h de manera interrompuda fins a les 22 h, cada 
30 minuts en les línies 1 i 2 mentre que la línia 3 
començava a les 5.45 h i acabava a les 21.45 h. 
El preu del bitllet per a tots els recorreguts era 
de 3 pessetes. Es podien comprar abonaments 
de 10 viatges al preu reduït de 14,90 pessetes, 
només vàlids per als dies laborables. 

ELS AUTOBUSOS QUE VAN CO-
MENÇAR A PRESTAR SERVEI FA 

ARA 50 ANYS. FOTOS D’ANTONIO 
ALCALDE / AMGR

50

FIRA DEL DISC
Divendres 1 i dissabte 16 de març
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

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

FIRA ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 2 de març
De 9 a 21 h. C. d’Anselm Clavé, 40

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

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

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

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, artesans i 
col·leccionistes)
Dissabte 2, 9, 16, 23
Dissabte 30 de març: Fira Tot a 1€ 
De 9 a 14 h. Parc Firal 

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

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

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 9 de març
Matí i tarda. Illa de vianants 

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 9 de març
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 9 i 30 de març
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 10 i 24 de març
Matí. C. de Rafael de Casanova, pg. del parc de 
Ponent

FIRA EMBRUIXA’T
Dissabte 23 de març
Matí i tarda. Carrers de Sant Roc i Santa Anna

8M Dia 
Internacional 
de les Dones
Les dones fem cultura

8M Dia 
Internacional 
de les Dones
Les dones fem cultura

La commemoració del 8 de Març a Granollers es viurà 
sota el lema “Les dones fem cultura”. La voluntat és 
donar visibilitat a l’aportació de les dones a la vida pú-
blica i a la cultura des d’un rol actiu. Una aportació que 
sovint s’ha fet des de l’anonimat i que aquesta progra-
mació vol reivindicar per contribuir a sumar referents 
femenins (en la literatura, la música, l’art, el cinema...) 
entre les generacions més joves. 
L’acte central a la Porxada, el diumenge 3 de març a les 
12, marcarà l’inici d’un programa amb propostes per 
a tothom que recordarà l’escriptora Montserrat Roig a 
través d’una xerrada i una exposició, i que mostrarà el 
talent de tres cantants i compositores internacionals en 
el marc del festival FemPop, a Roca Umbert. 
Les xarxes socials es faran ressò de les dones que fan 
cultura, a partir de les recomanacions de les mateixes 
dones vinculades a l’àmbit cultural. 
La imatge de campanya, de la granollerina Clara Sáez, 
plasma la idea de la dona “com a creadora des dels 
marges, i de la voluntat i necessitat de fer-se visible”.
Més info, www.granollers.cat/igualtat
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REPORTATGE

El retaule gòtic de sant Esteve 
torna a Granollers

La vida de sant Esteve en un gran retaule

El retaule dels Vergós tenia grans dimensions i 
devia ocupar la totalitat de l’absis gòtic de Sant 
Esteve de Granollers. Il·lustrava la vida de sant 
Esteve, patró de Granollers, seguint la narració 
que es fa a la Llegenda àuria (c. 1261-1266), relat 
de les vides de sants que s’havia popularitzat en 
els segles XIV i XV i va presidir l’altar major fins 
el 1775. El retaule està format per un cos cen-
tral amb les taules dedicades a la vida de sant 
Esteve: el naixement, l’ordenació, l’exaltació, la 
invenció, l’exorcisme de la princesa Eudòxia i 
l’alliberament del noble Galceran de Pinós. La 
part de sota, dita predel·la i que envolta el sa-

El Museu de Granollers presenta l’exposició: 
“Retorn a Granollers del retaule gòtic de sant 
Esteve”, que s’inaugura el 22 de març a les vuit del 
vespre i es podrà veure durant un any. L’exposició 
ha estat possible gràcies a l’equip comissariat per 
Jordi Planas i la col·laboració de Cinta Cantarell i 
el disseny de Miquel Llach.
La mostra presenta per primera vegada a la ciutat, 
el magnífic retaule gòtic de sant Esteve i explica 
els principis del segle XX, quan la ciutat es ven el 
retaule per aconseguir fons per construir part de 
l’hospital-asil.
El retaule de sant Esteve és una joia del gòtic 
català atribuït als pintors Vergós que, des del 1917, 
any de la seva venda a la Junta de Museus de 
Barcelona, forma part de la col·lecció del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, que cedeix per a 
aquesta exposició deu de les tretze taules del 
retaule. De les tres restants, dues es poden veure 
actualment a les seves sales.
Per a aquest retorn tan especial, el Museu de 
Granollers presenta la ciutat de l’època de la 
venda del retaule, ara fa cent anys. Una ciutat 
en creixement i en plena transformació, que, en 
molts aspectes, està en l’origen del Granollers que 
coneixem avui. A la mostra es podran veure més 
de cent fotografies de l’època i altres documents 
originals cedits per arxius de tot el país.

grari, reuneix les escenes de la passió de Crist: 
el sant sopar, el camí del calvari i l’oració a 
l’hort de Getsemaní. El calvari corona el conjunt 
a la part superior i en el guardapols, prote-
gint les taules, s’hi troben els quatre profetes: 
Moisès, David, Isaïes i Abraham.

La maledicció del retaule

El retaule va ser encarregat pel Consell de la 
Vila de Granollers a Pau Vergós entre 1492 i 
1493. Els Vergós tenien el seu taller a Barce-
lona i havien treballat amb Jaume Huguet, un 
dels màxims representants de la pintura gòtica 
catalana. Dos anys més tard, l’artista mor i és el 

Sant Esteve, patró de Gra-
nollers i primer màrtir de la 
cristiandat.
© Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, Barcelona 2019
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seu germà Rafael qui assumeix l’encàrrec. Però 
cinc anys més tard, en Rafael també es mor i ha 
de ser el pare, en Jaume Vergós II qui acaba la 
feina el 1500. Tres anys més tard, també moriria 
el pare i darrer artista del taller dels Vergós.
La prematura mort de Pau Vergós fa difícil 
determinar l’autoria de cadascuna de les taules, 
cosa que ha estat motiu de moltes propostes 
interpretatives. A més del seu germà Rafael 
i del pare, podrien haver-hi intervingut Pere 
Alemany i Francesc Mestre, i també Joan i 
Climent Domènech, fillastres de Jaume Vergós 
II. Els profetes s’atribueixen a Joan Gascó. Les 
darreres investigacions assignen la taula de 
l’Alliberament de Galceran de Pinós a un altre 
pintor, seguidor del tortosí Joan Barceló.

La venda del retaule

El retaule dels Vergós va ocupar l’altar major 
de l’església de Sant Esteve de Granollers fins 
al segle XVIII, quan entre 1765 i 1775, a causa 
del seu mal estat i també pel canvi de gustos 
estètics, va ser substituït per un de barroc pro-
cedent de l’església del convent de la Mercè de 
Barcelona. El retaule va quedar emmagatzemat 
a la rectoria fins que el 1917, després d’unes 
llargues negociacions, fou adquirit per la Junta 
de Museus de Barcelona, juntament amb el petit 
retaule gòtic de sant Sebastià i sant Eloi, també 
dels Vergós, i que actualment es troba al Museu 
d’Història de Catalunya.
La Junta de Museus havia endegat la creació 
d’un fons de pintura medieval catalana per 
evitar que les obres d’art de moltes esglésies 
fossin venudes a l’estranger o es malmetes-
sin per falta d’una correcta conservació. Per 
Granollers, la venda del retaule havia de contri-
buir a finançar la construcció del nou hospital-
asil, que s’inicià el 1914, a més de fer possible 
algunes millores a l’església de Sant Esteve. 
Les gestions van començar el 1914 i, després de 
moltes vicissituds, van culminar el 22 d’octubre 
del 1917 amb l’acord final per a la venda del 
retaule dels Vergós.

Granollers, de vila a ciutat

Quan es ven el retaule per finançar la construc-
ció de l’hospital-asil, Granollers està creixent. 
Del 1900 al 1930, gairebé duplica la població 
causa del procés d’industrialització que es con-
solida al voltant del sector tèxtil principalment. 

L’exposició es podrà veure fins al març de 2020 
al Museu de Granollers

El Museu de 
Granollers 

ofereix visites 
comentades, 

conferències, 
tallers familiars, 
tallers d’art per 

adults i recursos 
educatius per als 

infants

Alliberament de Galceran 
de Pinós. L’escena relata 

l’alliberament del noble, fet 
presoner pels sarraïns el 

1147, per part de sant Esteve 
a qui havia pregat fervorosa-

ment. © Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, Barcelona 2019

Ordenació de sant Esteve al 
diaconat. © Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, Barcelona 
2019
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públiques, empedrant els carrer, clavegueram, 
enllumenat i altres obres d’infraestructura que, 
juntament amb iniciatives privades, canvien 
completament la fesomia de Granollers. De fet, 
el maig del 1922, rep el títol de ciutat de mans 
del rei Alfons XIII.

Naixement de l’escola pública

El nou hospital-asil s’inaugura el 25 de juliol de 
1923. Per la festa major es va fer una inaugura-
ció popular, amb una ballada de sardanes.
En l’àmbit educatiu, el 1919 Granollers inaugura 
la primera escola pública que es construí de 
nova planta, l’escola Pereanton, que aquest any 
celebra el seu centenari. Un any més tard, es 
reconstituí el Col·legi de Segon Ensenyament, 
del qual sorgí l’Escola Municipal del Treball que 
també està preparant el seu centenari per l’any 
vinent. La Biblioteca Popular Francesc Tarafa 
s’inaugura el 1926 en una reformada sala Tarafa 
i l’Escola Municipal de Música neix el 1928 
Tot un dinamisme educatiu i cultural que ve 
acompanyat d’una vitalitat de la vida associativa 
excepcional.

La vitalitat de la vida associativa

Entre el 1900 i el 1930 es creen més d’un cente-
nar d’entitats de tot tipus: culturals, recreatives, 
esportives, religioses, sindicals, cooperatives, 
mútues, o també de representació i defensa 
d’interessos materials. Una altra manifesta-
ció d’aquesta vitalitat la trobem en la premsa 
local, que, en un període de creixent politització, 
donava lloc a moltes iniciatives en funció de les 
orientacions polítiques i ideològiques. 
D’aquesta època ens ha quedat molts testimo-
nis que es poden veure a l’exposició. La mostra 
presenta més d’un centenar de fotografies 
de principis del segle XX, cedides per l’Arxiu 
Municipal de Granollers i per altres arxius i 
particulars; així com el vídeo de la Festa Major 
de 1914 i el vídeo del Granollers Industrial del 
1922 del cineasta Ramon Dagà. També es poden 
veure documents originals de l’època cedits per 
l’Arxiu de Granollers, la Biblioteca de Catalunya 
o l’Arxiu de Protocols. L’exposició “Retorn a Gra-
nollers del retaule gòtic de sant Esteve”, ofereix 
la possibilitat de contemplar una de les joies del 
gòtic català, el nostre retaule, el de Sant Esteve 
de Granollers, i conèixer amb curiositat com era 
la nostra ciutat a principis del segle passat.

El nou hospital-asil s’inaugura el 25 de juliol de 1923

Aquest creixement fou especialment intens en 
els anys vint, en què Granollers annexiona el  
barri del Lledoner el 1922 i el municipi de Palou 
el 1928. És en aquesta època que els nous ser-
veis arriben a la ciutat. L’electricitat és una rea-
litat el 1913, l’aigua potable el 1914 i el telèfon el 
1916. L’ajuntament porta a terme moltes obres 

Postal del nou hospital i asil. 
Foto: L. Roisin, 1918. AMGr

Invenció del cos de sant Este-
ve. © Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, Barcelona 2019
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Acaben les obres del tram nord del c. Girona
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La reforma integral del carrer Girona, en-
tre Francesc Ribas i Juli Garreta, ha acabat 
després de quinze mesos d’obres. El resultat 
ha estat la millora de l’accessibilitat per als 
vianants gràcies a l’ampliació de les voreres, 
la creació d’una nova plaça, en la cruïlla del 
carrer Girona amb el carrer camí Romà, i 
d’un carril bici. Aquest carril bicicleta forma 
part d’un itinerari pedalable que connectarà 
el nord de la ciutat amb l’estació de tren de 
Granollers Centre. El nou asfalt del carrer 
redueix el soroll provocat pel trànsit. El carrer 
Girona s’ha completat amb el soterrament 
dels serveis aeris, la renovació d’una part 
del clavegueram i de la xarxa d’aigua pota-
ble, la plantació d’un centenar d’arbres i la 
instal·lació de nou mobiliari urbà. A més, s’hi 
ha posat nou enllumenat que incorpora làm-
pades led. La inversió ha estat superior als 
dos milions d’euros, dels quals la Diputació de 
Barcelona n’ha aportat 1.350.000 euros.

Granollers comptarà ben aviat amb un nou 
espai verd al passeig de la Muntanya, fruit 
del desenvolupament urbanístic d’un sector 
per part d’un conjunt de propietaris. L’àmbit 
se situa 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, 
on s’hi poden construir fins a 171 habitat-
ges. El nou parc té més d’11.000 m2 on s’hi 
ha dibuixat un itinerari per a vianants i 
bicicletes, en paral·lel a la via del tren, que 
travessa les diferents zones arbrades i equi-
pades per al joc i per a l’estada. L’espai verd 
s’ha completat amb la plantació d’una 
cinquantena d’arbres i més de cinc-cents 
arbustos. En aquest mateix àmbit es va 
instal·lar aquest estiu una passera per a 
vianants que creua la línia del tren de 
França, i que comunica el carrer de Joan 
Enric Dunant i el passeig de la Muntanya. 
D’aquesta manera s’ha endreçat un gran 
espai a l’entorn del ferrocarril, amb una 
proposta d’espai verd al voltant d’uns 
carrers densament poblats.
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Un nou parc públic al passeig de la Muntanya
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Comença la instal·lació de 
les rampes mecàniques al 
c. Carles Riba 
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Aquest mes de març començarà la primera fase de les obres 
d’instal·lació de les rampes mecàniques al carrer Carles Riba, entre els 
carrers de Lluís Vives i Veneçuela. Els treballs tenen una durada pre-
vista de nou mesos. Les obres i el manteniment de la instal·lació s’han 
adjudicat per 2.364.467,05 euros, IVA inclòs, dels quals la Diputació de 
Barcelona aportarà un milió d’euros i la resta l’Ajuntament. 
Entre els carrers de Lluís Vives i Brasil la rampa tindrà tres trams: des 
del carrer Lluís Vives a l’accés a l’aparcament públic (enfront el carrer 
Colòmbia); el segon, des d’aquest darrer punt fins a l’accés al soterra-
ni de l’Arxiu Comarcal, i el tercer fins al carrer Brasil i de l’Olivar. Des 
d’aquest punt hi haurà dos segments: el primer, fins a l’accés al parc 
de Puig de les Forques; i el segon, des de l’accés al parc fins al carrer 
Veneçuela. Tot el carrer té una longitud 420 m, amb una mitjana de 
pendent d’11,31 %, que supera amb escreix el 6 % recomenable per a 
itineraris urbans.

Recentment han acabat les obres d’asfaltat de dos aparca-
ments a Can Bassa. Un, situat a la cantonada del carrers 
Capcir i Pallars, i l’altre, al carrer de Caterina Albert, tots 
dos molts propers al Pavelló de Can Bassa. Aquests aparca-
ments eren de sauló i quedaven en males condicions des-
prés de les pluges. Entre tots dos espais hi poden aparcar 
uns 50 cotxes. 
D’altra banda, s’estan ultimant els treballs per condicionar 
un aparcament públic darrere el Pavelló del Congost que 
forma part d’un sector de nova urbanització on en el futur 
s’hi han de construir habitatges i es completarà la trama 
urbana de carrers. L’espai, de 5.728 m2, té capacitat per a 
155 places per a vehicles, més altres dues reservades per 
a persones amb mobilitat reduïda. A banda de pavimentar 
l’aparcament s’hi plantaran una quinzena d’arbres.©
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S’asfalten 
dos apar-
caments 
al barri de 
Can Bassa

El barri de Can Bassa i l’alumnat de l’Institut 
Celestí Bellera ja poden gaudir d’un nou es-
pai verd on abans hi havia un solar, entre els 
carrers Esteve Terrades i dels Pallars i el 
camí de Can Bassa. Precisament l’alumnat 
de 1r d’ESO de l’Institut Celestí Bellera ha 
participat en la seva definició.
El nou parc té diferents espais: un de tancat 
amb sorra, amb jocs per als més petits; un 
segon, amb jocs d’escalada per a infants 
més grans i un tercer amb elements per fer 
exercicis de fitnes. A més, també s’hi han 
posat bancs, papereres i una font. S’hi han 
plantat 34 arbres amb flors i fruits per fer 
ombra a l’estiu i altres de fulla caduca per 
deixar passar el sol a l’hivern. Resta pen-
dent sembrar gespa quan les condicions 
metereològiques siguin més propícies. 
Aquest és el cinquè projecte del programa 
“Fem un jardí” que promou l’Ajuntament. 
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Nou espai verd al costat de 
l’Institut Celestí Bellera
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Granollers crea un itinerari ciclable que connecta el 
carrer Girona amb la plaça de Serrat i Bonastre

L’Ajuntament de Granollers ha habilitat i senya-
litzat un itinerari pedalable que permet recórrer 
de nord a sud la ciutat connectant el carrer Gi-
rona amb la plaça de Serrat i Bonastre (estació 
de tren de Granollers Centre). Aquest projecte 
s’ha fet amb la col·laboració i les propostes 
fetes per l’entitat Granollers Pedala.
Aquest nou itinerari pedalable està format, al 
nou tram reurbanitzat del carrer Girona, per un 
carril bici en cada sentit de circulació. A partir 
d’aquí connecta amb la resta de recorregut per 
dos carrers, Concòrdia i Hospital, i continua fins 
al carrer de Bisbe Grivé per carrers de prioritat 
invertida, on les bicicletes poden anar en els 
dos sentits de circulació, evitant els carrers 
més cèntrics i més transitats pels vianants. Des 
d’aquest punt el recorregut es desdobla per 
carrers de zona 30 on les bicicletes i els vehicles 
comparteixen l’espai.
A més, al carrer Sant Josep de Calassanç s’ha 
creat un carril bici que discorre en direcció con-
trària al sentit de circulació dels vehicles i on, 
per tant, s’han instal·lat elements separadors 
(on els guals existents ho permeten) per garan-
tir la seguretat dels ciclistes.
Aquest nou itinerari suposa també el canvi de 

sentit de circulació d’un tram del carrer de 
Palaudàries i també la instal·lació d’elements 
per permetre el pas de les bicicletes per les vies 
més transitades. En aquest sentit, per exem-
ple, a la cruïlla del carrer de Tarafa amb carrer 
de Francesc Ribas hi ha un semàfor perquè 
les bicicletes puguin travessar amb seguretat, 
i a la plaça de Serrat i Bonastre s’ha habilitat 
també un carril bici per creuar amb seguretat 
l’avinguda de Sant Esteve.

ACTUALITAT

Ajuts individuals de material i llibres. Per a alumnes matriculats en 
centres públics o privats concertats que cursin educació infantil, primària 
i secundària. Curs escolar 2019/2020.

Ajuts econòmics per facultar l’accés de la pràctica esportiva. Temporada 
2018/2019. 

Ajuts per l’escolarització i menjador d’infants a les escoles bressol mu-
nicipals. Per al curs 2019/2020.

Ajuts a l’escolarització d’alumnes de l’Escola Municipal de Música Josep 
M. Ruera i del Conservatori de Granollers. Per al curs 2019/2020.

Consulteu les bases a https://seuelectronica.granollers.cat (Apartat sub-
vencions, ajuts i beques). 

Termini de presentació de sol·licituds: 
Ajuts de material i llibres: del 4 de març al 12 d’abril de 2019 
Ajuts a la pràctica esportiva: del 4 de març al 13 de setembre de 2019 
Ajuts a l’escolarització i menjador escoles bressol: del 4 de març al 14 de 
juny de 2019 
Ajuts a l’escola de música i conservatori: del 4 de març al 5 de juliol de 
2019

Ajuts adreçats 
a la ciutadania 
empadronada 
a Granollers en 
risc d’exclusió 
social
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L’EMT s’autoabastirà amb energia solar 
renovable abans d’acabar el curs

La instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Escola Municipal del Treball: 
per una educació sostenible, és un dels nou projectes que s’ha tirat enda-
vant amb els Pressupostos Participatius 2018-2019. Aquest mes acaben 
els treballs per instal·lar dos sistemes solars fotovoltaics a les cobertes 
planes d’aquest centre educatiu, a càrrec de l’empresa adjudicatària 
Solar Tradex SL, per un import de 72.850,95 € (IVA inclòs).
Acabats els treballs, caldrà fer els tràmits legals amb la companyia elèc-
trica per fer la connexió a la xarxa; la previsió és que abans de maig les 
plaques solars de l’EMT generaran energia elèctrica d’origen solar.
En total s’instal·len 233 mòduls fotovoltaics per a l’autoconsum instan-
tani, que permetran abastir el 100% de l’energia que consumeix l’EMT 
en hores de llum solar i que suposaran un estalvi d’un 32% del consum 
global anual. El nivell d’autoconsum es podrà millorar en un futur amb 
bateries d’emmagatzematge. D’altra banda, els excedents d’energia es 
podran injectar a la xarxa elèctrica quan la normativa de l’Estat espanyol 
ho permeti i sol·licitar la compensació econòmica de la factura elèctrica.

Una ciutat amb més arbres i verd 

Aquest mes s’estan plantant més arbres al 
centre (nous i substitucions de malmesos) 
i també al Parc Fluvial, a l’àrea de pícnic. A 
l’inici de la primavera, se sembraran més 
prades al parc del Congost, per augmentar-
ne el verd. Amb aquest mateix objectiu, s’ha 
instal·lat 8 jardineres del Rec al Roc, i se’n 
posaran més a Vinyamata. 

Xarxa d’aparcaments segurs per a bicis 

S’estan definint els punts on s’instal·laran els  
30 mòduls d’aparcament segur per a bicicle-
tes, i redactant el plec tècnic de condicions. 
L’objectiu és afavorir-ne l’ús quotidià.

Reubicació parada de bus de l’hospital

Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat a 
l’hospital, s’ha optat per afegir dues parades 
entre les dues rotondes de Francesc Ribas, 
una de la L1, de pujada, i l’altra de la L3 de 
baixada, un punt que té menys desnivell. 
L’actuació preveu incrementar la senyalització 
per garantir la visibilitat de les noves parades. 

Millora de l’enllumenat de Can Bassa 

Al maig començarà la 1a fase del treballs. Es 
posa així al dia amb enllumenat de leds una 
instal·lació envellida i s’equiparen els nivells 
lumínics amb els estàndards als carrers Camí 
de Can Bassa, Esteve Garrell, Vallespir, Urgell, 
Garrotxa, Pallars, Capcir i Mas Draper.

Millora dels patis S. Llobet i M. Montaña 

Els tècnics municipals estan elaborant 
el projecte executiu, tenint en compte les 
aportacions dels dos centres. Així, quan els 
alumnes tornin de vacances d’estiu, és previst 
que trobin, a Salvador Llobet, un pati amb 
més plantes, arbrat, elements lúdics i espais 
diferenciats de joc; a Mestres Montaña, la 
remodelació preveu la instal·lació d’elements 
naturals de jardí en fusta, plantació d’herbes 
aromàtiques..., per augmentar les opcions de 
joc i aprenentatge dels infants.

Camins escolars segurs 

S’estan analitzant els accessos a l’entorn de 
cada zona escolar per concretar actuacions 
per millorar la seguretat i l’accessibilitat dels 
alumnes i les seves famílies a l’escola. Es 
faran reunions amb els Consells Escolars, 
les AMPA... i es decidirà alguna acció en 
cada àrea, com ara instal·lar passos zebra 
intel·ligents amb llum led, radars pedagògics 
de control de velocitat o millorar la senyalitza-
ció vertical horitzonal al voltant de l’escola.

Més zones de joc infantil al centre

Les places Pau Casals, Corona i del Ciclista 
oferiran noves àrees infantils lúdiques: a la 
Corona s’ampliarà les que ja hi ha; a la del 
Ciclista s’instal·laran nous jocs adequats a les 
edats dels usuaris; i a Pau Casals es projecta 
un espai de joc per a la primera infància.

En quin 
moment es 
troben els 
projectes 
guanyadors 
dels 
Pressupostos 
Participatius?

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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El proper 29 de maig es farà al parc del Congost la segona edició de 
la VallèsBot, un projecte intermunicipal que proposa als participants 
fer servir els coneixements de robòtica i el pensament computacional 
per donar solucions a reptes quotidians del nostre entorn més proper. 
Així, en aquesta ocasió, es proposa als alumnes millorar els parcs fent 
servir solucions robòtiques. 
Una vintena de centres educatius, la majoria de Granollers, però també 
de Canovelles, la Roca del Vallès i, com a novetat, de les Franqueses 
del Vallès, participaran en aquesta iniciativa no competitiva i que es fa 
en horari lectiu amb la participació de tot l’alumnat. 
En la primera edició, celebrada el curs passar a Roca Umbert, hi van 
participar 800 alumnes de 17 centres educatius que van presentar les 
seves solucions tecnològiques per resoldre problemes de mobilitat fent 
servir la robòtica.

Granollers presenta les propostes per a la 
millora de l’equitat educativa a la ciutat

El Consell Escolar Municipal ha presentat 
L’escola a Granollers, un vídeo que acompanya 
la nova guia de centres educatius de la ciutat, 
que a partir d’aquest mes serveix per ajudar les 
famílies en el procés de preinscripció escolar. 
Aquests materials són accions sorgides del 
treball propiciat per l’estudi “L’escolarització a 
Granollers: Diagnòstic i propostes d’equitat edu-
cativa” encarregat l’any 2016 a la Fundació Jau-
me Bofill. A partir de les conclusions d’estudi, 
que recull de forma exhaustiva informació sobre 
la situació de l’escolarització a la ciutat, es va 
convocar a tota la comunitat educativa a parti-
cipar en dues comissions de treball, una sobre 
planificació i informació i l’altra sobre innova-
ció educativa. Durant el 2018 les comissions 
formades per representants dels claustres i 
de les direccions dels centres educatius, dels 
serveis educatius, de les famílies, dels par-
tits polítics municipals i del Servei d’Educació 

de l’Ajuntament han plantejat millores per a 
l’equitat educativa de la ciutat. Les propostes i 
les actuacions sorgides d’aquestes comissions 
de treball s’han presentat aquest dimarts 19 de 
febrer i, des d’una vocació de consens, s’han dut 
a terme amb l’objectiu de treballar a favor de 
l’equitat educativa a la ciutat.

Planificació i innovació educativa, els dos 
eixos de treball
La comissió de planificació, informació i equi-
tat educativa ha concretat propostes i algunes 
ja s’han dut a terme. És el cas de l’elaboració 
del vídeo L’escola a Granollers, el redisseny de 
la guia de centres educatius, l’organització de 
sessions informatives per a les famílies que 
han de fer la preinscripció a P3 i 1r d’ESO o 
l’enviament al Departament d’Educació de 
peticions concretes. La comissió d’innovació 
educativa s’ha centrat en la definició de millores 
en les polítiques de qualitat i innovació educa-
tives a partir de les propostes que feia l’estudi i 
també ha fet efectives algunes actuacions. Així, 
per exemple, s’ha iniciat un treball amb dos 
centres per ajudar-los a definir un projecte de 
centre i s’ha creat una taula de treball conjunt 
entre Departament i Ajuntament per crear una 
xarxa de centres. També s’ha donat continuïtat a 
projectes intercentres, se n’han iniciat de nous 
i s’han fet tres projectes coenzims que vinculen 
els centres amb equipaments culturals de la 
ciutat. A més, s’ha continuat desenvolupant el 
programa ETC però implicant més els centres i 
s’ha desenvolupat una formació sobre resolució 
de conflictes a secundària, conjuntament amb 
el Centre de Recursos Pedagògics.

La 2a 
VallèsBot 
se centra a 
“millorar el 
teu parc” 

ACTUALITAT
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Granollers ha aprovat el Pla d’Acció Social 2018-
2028 que té l’objectiu de fer de Granollers una 
ciutat més inclusiva, sense discriminacions i 
amb millors oportunitats per a tothom. Així, el 
document defineix les línies estratègiques que 
guiaran les polítiques socials en els propers 
deu anys. El Pla d’Acció Social s’orienta en base 
a sis criteris d’acció (la perspectiva d’equitat, 
la co-responsabilitat, el treball en xarxa, 
l’accessibilitat, l’equilibri territorial i la detec-

Granollers aprova el Pla d’Acció Social 
per fer una ciutat més inclusiva

ció i prevenció dels problemes) i s’estructura 
en 8 grans línies d’acció social de les quals en 
deriven 61 accions. Les línies d’acció són: enve-
lliment; immigració; salut; treball i ingressos; 
habitatge; suport familiar i afectiu; xarxa social 
i comunitària; i educació i cultura. El document 
pretén aprofundir en la comprensió dels fenò-
mens de risc i exclusió social que afecten a la 
població i en com aquests es transformen i fan 
necessari noves formes d’abordar-los. 
El Pla persegueix redefinir les línies 
d’intervenció socials actuals, reforçar el treball 
social i comunitari i fer de la inclusió social i 
l’equitat una fita compartia per les administra-
cions públiques i el teixit social de la ciutat.
Per a l’elaboració d’aquest document s’ha fet 
una diagnosi prèvia amb una exhaustiva reco-
llida de dades. En total, s’han efectuat 311 en-
questes a la ciutadania i 83 enquestes a perso-
nes usuàries de Serveis Socials. A més, també 
s’ha fet una consulta a una trentena de profes-
sionals dels diferents serveis i equipaments.
El Pla d’Acció Social 2018-2028 de Granollers 
s’ha aprovat per unanimitat a la sessió plenària 
del 29 de gener. Podeu consultar-lo a seuelec-
tronica.granollers.cat.

Escoles bressol municipals

EBM Giravoltes
Ctra. de Caldes, 52
93 861 65 65
– Dilluns 8 d’abril, de 18 a 20 h

EBM Tortuga
C. Garrotxa, 8
93 870 93 52
– Dimecres 10 d’abril, de 18 a 20 h

EBM El Teler
C. Corró, 349
93 849 64 40
– Dilluns 29 d’abril, de 18 a 20 h

Escoles bressol i llars 
d’infants privades

EB El Petit Príncep 
C. Corró, 159-161
93 840 32 09 / 619 82 19 54
– Dissabte 30 de març, de 10 a 13 h
– Visites concertades durant el curs

EB Els Barrufets
Pl. Espanya, 52-56
93 013 91 01
– Dissabte 6 d’abril, de 10.30 a 

13.30 h

EB La Cabana
C. Princesa, 95
93 511 50 15 / 661 68 68 00
– Dissabte 13 d’abril, de 10 a 13 h
– Visites concertades durant el curs

EB Pinotxo 
C. Josep M. de Segarra, 25
93 879 33 50 /655 84 23 90
– Dissabte 13 d’abril, de 10 a 13.30 h
– Visites concertades durant el curs

LLI Mare de Déu de Fàtima
Ctra. de Caldes, 19
93 849 38 83
– Dissabte 27 d’abril, de 10 a 13h
– Visites concertades durant el curs
LLI El Món Màgic 
C. Vallès, 39 / Francesc Macià, 60
93 870 68 99
– Dissabte 27 d’abril, de 10 a 13 h

EB Petits Exploradors
C. Sant Josep de Calassanç, 150 
93 768 45 88
– Dissabte 27 d’abril, de 10 a 13.30h

EB Els Rossinyols
C. Menéndez Pelayo, 4
93 870 84 76
– Visites concertades

LLI Xerric-Xerrac 
C. Bruniquer, 5-7, baixos
93 879 48 48 / 673 838 941
– Visites concertades

Jornades 
de portes 
obertes a 
les escoles 
bressol i  
llars d’infants
Curs 2019 / 
2020
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Granollers continua fidel al comerç de ciutat

Cada cinc anys, des de 2003, l’Ajuntament de 
Granollers encarrega un doble estudi sobre co-
merç, un sobre els hàbits de compra i consum 
de persones residents a Granollers i un altre 
sobre l’atractivitat comercial de la ciutat. De 
les dades de l’any 2018 es desprèn que Grano-
llers sap retenir la fuita de compra. És a dir, el 
94 % dels granollerins i granollerines malgrat 
l’increment d’oferta comercial de poblacions 
veïnes continuen comprant a la ciutat, i en el 
cas dels productes alimentaris és el 99 % de la 
ciutadania que opta per comprar a Granollers.
El comerç és un element estratègic per a la 
ciutat i motor d’importants actuacions urbanís-
tiques, com l’ampliació de l’illa de vianants o 
la reforma del Mercat de Sant Carles, que són 
ben valorades pels compradors de fora la ciutat. 
Així, qui consumeix a Granollers puntua l’oferta 
comercial de la ciutat amb una nota de 7,55 i 
valora els horaris, la professionalitat, la varietat 
i la qualitat del producte.
La fidelització amb el comerç de la ciutat es 
constata amb una agenda de fires, el mercat del 
dijous, una bona oferta de superfícies espe-
cialitzades i franquiciades que han contribuït 
a retenir la compra especialment al sector 
d’equipament de la persona. A més, cal sumar 
la xarxa de supermercats distribuïts arreu de la 
ciutat i les botigues tradicionals i especialitza-
des que permeten fer gairebé totes les compres 
a la ciutat. De fet el consumidor de Granollers 
està immers en les tendències de compra ac-
tuals i les combina entre la botiga tradicional i 
el supermercat.

El consumidor 
de Granollers 
valora amb un 

7,55 l’oferta 
comercial de la 

ciutat
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El mercat del dissabte de la 
pl. de la Corona és valorat 

molt positivament. Entre els 
visitants, el 13 % compren en 
aquest mercat de proximitat 
que funciona des del gener 

de 2017.

El 86,46 % visiten la ciutat per anar de 
compres

Granollers ha guanyat capacitat d’atracció de 
visitants i “anar de compres” és el principal 
motiu per venir a la ciutat. La compra de roba 
i el calçat és el que atrau el major nombre de 
visitants. El mercat del dijous s’ha sabut conso-
lidar com una oferta de gran atractiu comercial 
fidelitzant als visitants que en un 42 % hi passe-
gen setmanalment.
Les dades de l’estudi demostren que el comerç 
de Granollers ha resistit bé la crisi econòmica; 
que els granollerins són fidels a l’oferta co-
mercial de la ciutat; i que Granollers continua 
essent atractiva comercialment per al conjunt 
de la comarca. A més, els visitants que venen a 
comprar de Granollers valoren les actuacions 
urbanístiques que han permès fer un passeig 
agradable i tranquil en una illa de vianants cada 
vegada més àmplia.
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1
10 a 13 h. Empresa i emprendoria
El meu negoci a Internet: avantatges  
comercials vs riscos legals
Granollers Mercat

5
9.30 a 14 h. Jornada. Emprenedoria
Dia empenta: Dones emprenedores amb 
empenta: els nostres valors ens defineixen
Xerrada Maria Batet: Emprendre per viure?  
Tenim sominis, idees i projectes, reptes i 
objectius que ens empenyen. Això és emprendre 
i això és viure
Sala Tarafa
Empenta Granollers – Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 15 hores. Empresa i 
emprenedoria
Entrena’t per ser un bon comunicador
Millora les teves habilitats comunicatives  
escrites i orals
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

6
9 a 14 h. Formació de 10 hores. Bonificable
PowerBi: nivell 2
Persones que utilitzin Power Bi i que vulguin 
ampliar i millorar els seus coneixements
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

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

11
9 a 14 h. Formació de 15 hores. Empresa i 
emprenedoria
Captació de nous clients. El venedor 
“Marine”
Potenciar les destreses en la captació de 
nous clients fent servir nous mètodes d’acció 
comercial
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

15.30 a 19.30 h. Workshop digital de 6 hores. 
Empresa i emprenedoria
Fotografia de producte
Granollers Mercat

12
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Com vendre productes per Internet 
Vols vendre per Internet
Granollers Mercat

14
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb el Pla 
d’empresa
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 20 hores. Bonificable
Supply Chain Management en transport 
marítim de contenidors i multimodal
Relacionar transport i els Incoterms de manera 
transversal, amb les formes de pagament, 
operacions triangulars, règims duaners, entre 
altres. 
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

15
9 a 14 h. Formació de 25 hores. Bonificable
Comptabilitat perfeccionament
Aprendre els principis comptables obligatoris 
que han de regir la comptabilització de les 
transaccions econòmiques que es produeixen en 
la vida de les empreses.
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

15 i 22
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. Empresa 
i emprenedoria
Emprendre en Femení
Granollers Mercat

19
9.30 a 13 h. Workshop. Empresa  
i emprenedoria
Local SEO: com posicionar el meu negoci
Descobreix el posicionament més efectiu i 
econòmic a mig i llarg termini
Granollers Mercat

20
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. Empresa 
i emprenedoria
Aprèn finances bàsiques jugant! Descobreix 
què t’expliquen el balanç i el compte de 
resultats de la teva empresa
Granollers Mercat

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

22
9 a 14 h. Formació de 15 hores. Bonificable
Empresa i emprenedoria
Com implantar un quadre de comandament per 
indicadors, en tota l’organització i la gestió per 
lideratge 
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

25
9 a 14 h. Formació de 15 hores. Bonificable. 
Eines avançades d’excel 
Conèixer les possibilitats que dona el programa 
Excel amb la finalitat d’augmentar la productivitat 
i millorar la qualitat de la feina en el dia a dia
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

26 
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. Empresa 
i emprenedoria
Parlar en públic sense por i amb seguretat!
Granollers Mercat

27
9.30 a 12.30 h. Formació de 9 hores.  
Bonificable
Taller directius: Reptes de l’empresa 
familiar
Fer una diagnòstic comparativa de las fortaleses 
i debilitats de la pròpia empresa familiar
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

28
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria
Canvas i Pla d’empresa
Comença amb el CANVAS i acaba amb el Pla 
d’empresa
Granollers Mercat

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

Març 2019

14

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

14
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DIVENDRES, 1

17.30 h La Troca
Taller de Carnaval 
Col·l.: Escola Estudi Margaret i Mimetic 
Studio

17.30 h Museu Ciències Naturals
Taller. “Insectes, crancs i aranyes a les 
vostres mans!”Es repeteix a les 18.30 h 
i tots els divendres de març en el mateix 
horari. Inscripcions 15 dies abans al 93 
870 96 51 / reserves@museugranollers-
ciencies.org

18 h Plaça de la Porxada
Ofrena d’ous per part de les entitats a 
Sa Magestat Carnestoltes

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “Qui decidirà per mi?”, amb 
Jose F. Solsona Durán

19 h Cinema Edison
Projecció d’ El reino, de Rodrigo Sorogo-
yen. Es repeteix dg. 3 a les 18 h 

20 hTeatre Auditori de Granollers
Música Clàssica. Cicle Carles Riera. 
Interpreta Miquel Bernat 

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Cicle de Jazz de Granollers. JazzGrano-
llers Ensemble, Història d’un soldat

DISSABTE, 2

Tot el dia Plaça de la Porxada
Ofrena d’ous a Sa Magestat Carnestol-
tes

13.30 h Pl. de la Caserna a la Porxada
Cercavila i Ball Carnaball de swing
Org.: Lindyfrogs

16.15 h Ocine Granollers
Cicle de cinema infantil en català. 
Samallfoot
Org.: CPNL i Ocine

17.30h Pl. de la Corona a la Porxada
Cercavila infantil de Carnaval. A les 18 h 
ball de disfresses amb Xiula

Les Luthiers, a Granollers! 
Humor intel·lectual, refinat i creatiu... mencionar el grup argentí Les 
Luthiers es remuntar-se a 50 anys d’una carrera excepcional, que ha 
traspassat generacions. Per primera vegada en la història, la mítica 
companyia argentina arriba al Teatre Auditori de Granollers, diumenge 
17 de març, a les 19 h per presentar “Viejos Hazmerreires”, una anto-
logia de les obres més aclamades pel públic al llarg de la seva extensa 
trajectòria. Els espectadors podran tornar a veure en directe peces 
mítiques com la sarsuela Las Majas del Bergantín, Quién mató a Tom Mc 
Coffee, Pepper Clemens… o La cumbia epistemológica intercalades amb 
les ensenyances del guru Sali Bava, els deliris de l’home que va veure 
els marcians o les cançons del grup London Inspection.

Poesia a pes, dijous 21 de març al 
mercat
Els alumnes dels instituts Carles Vallbona, Escola Municipal del Treball 
i Marta Estrada celebren el Dia Mundial de la Poesia, dijous 21 de març, 
amb el projecte «Poesia a pes». Coincidint amb el mercat del dijous els 
joves instal·len parades de poesia al mercat, entre les 10 i les 12.30 h qui 
vulgui trobarà poemes que han escollit els alumnes en diverses ses-
sions de recerca a la biblioteca Can Pedrals. Una forma d’acostar aquest 
gènere literari a nois i noies de 3r i 4t d’ESO. L’activitat culminarà el ma-
teix 21 de març, a les 12.30 h, a la plaça de Maluquer i Salvador amb un 
recital de poesia a càrrec dels mateixos alumnes i la lectura del poema 
del Dia Mundial de la Poesia, escrit per Rosa Fabregat.
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18 h Teatre Auditori de Granollers
Musical  Maremar. Es repeteix el mateix 
dia a les 21 h

23.30 h Nau B1
Carnaval a la fàbrica amb Pirat’s Sound 
Sistema (-16 acompanyats)
Org.: Jovent Ignorat

DIUMENGE, 3

12 h Plaça de la Porxada
Dia Internacional de les Dones. Lectura 
del manifest i Microteatre

12 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball de Donzelles amb l’actuació de 
Sheila

17.30 h Carrer Roger de Flor
Concentració de comparses de la rua

18 h C. Roger de Flor a Pl. de la Porxada
Rua de Carnaval i a les 20 h lliurament 
de premis

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Hector i Esmeralda

DILLUNS, 4

18.30 h GRA. Equipament juvenil
Projecció del documental mediambien-
tal Cowspiracy

DIMARTS, 5

9 h Sala Francesc Tarafa
Xerrada “Jornada Empenta Granollers” 
a càrrec de Maria Batet i networking

10 h Centre Cívic Palou
Taller de cuina. Inscripcions al 93 879 
39 42. Es repeteix cada dimarts en el 
mateix horari.
Org.: Club social El Portalet

17 h Centre de Normalització Lingüísti-
ca del Vallès Oriental
Partides de scrabble en Català. Es re-
peteix cada dimarts en el mateix horari 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Lab digital -16. “Crea el teu món virtual 
amb CoSpaces” (10 a 14 anys) Inscrip-
cions a la biblioteca o www.granollers.
cat/formaciodigital. Es repeteix tots del 
dimarts de març en el mateix horari

18 h Can Jonch
Xerrada “Com acompanyar la sexualitat 
dels infants”, a càrrec d’Anna Salvia
Org.: Grup de criança de la Magrana 
Vallesana

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Debat a bat. “Tatuatges”. Joves de 12 a 
16 anys amb Íngrid Blanch

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada “Els arxius hospitalaris com 
a fons per la història”, amb Mª Reis 
Fontanals
Org.: AGEVO

DIMECRES, 6

Tot el dia Plaça de la Porxada 
Vetlla de Sa Magestat Carnestoltes i a 
les 12 h minut de silenci

16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de lectura en veu alta. Es repeteix 
cada dimecres en el mateix horari
Col·l.: Club Social el Portalet

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondèn-
cia. Es repeteix cada dimecres en el 
mateix horari. Més informació i inscrip-
ció al 93 842 67 37 / 93 842 67 62 / arxiu@
ajuntament.granollers.cat

17.30 h Plaça de la Porxada
Taller. Vesteix-te de dol

18 h Plaça de la Porxada
L’últim àpat. Sardina, pa i trago
Org.: AV Granollers Centre

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència “El fil de la Història...” , 
amb Diego Valverde
Col·l.: UPG 

18.30 h Plaça de la Porxada
Cercavila de comiat i a les 19 h crema-
ció de Sa Magestat Carnestoltes

DIJOUS, 7

17 h Museu de Ciències Naturals 
Taller “Dibuixem la Natura II”, amb 
Carles Puche (+12 anys) Incsripcions 15 
dies abans al 93 870 96 51 / reserves@
museugranollersciencies.org

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrades mediambientals a càrrec 
d’Huruma i Càntic d'alliberació animal i 
de la terra

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Lab digital. “Fas un bon ús del Whats-
App?”. Es repeteix dj. 14 en el mateix 
horari

18.30 h Can Jonch
Dia internacional de els dones. 
Montserrat Roig, escriure contra l'oblit, 
amb Aina Torres

19 h Espai Gralla - Llibreria La Gralla
Presentació del llibre La ciudad sin amo, 
de Martí Herrero

20  h Espai d’Arts. Roca Umbert
Inauguració de l’exposició “Afoto”

20  h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller comunitari de moviment, “La 
Bugada”. Es repeteix tos els dijous en el 
mateix horari

DIVENDRES, 8

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

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time (1-4 anys) Welcome To The 
Jungle
Col·l.: Kids&Us

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura jove (12-16 anys). 
Llibrepensadors, amb Glòria Gorchs

19 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració de l’exposició “Fonts del 
Montseny”

19 h Cinema Edison
Projecció de Carmen y Lola, d’Arantxa 
Echevarria. Es repeteix dg. 10 a les 18 h

21 h Llevant Teatre
Teatre Puppet Pro. Es repeteix dg. 10 a 
les 19 h

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Cicle de Jazz de Granollers. Vicenç 
Solsona 
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22 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Música Festival FemPop

DISSABTE, 9

10 h Carrer d’Anselm Clavé
Les botigues surten al carrer

10 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Ral·li fotogràfic del paisatge urbà

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos) Minimúsics 
amb Albada Blay. Es repeteix dc. 20 a 
les 17.30 h

16.15 h Ocine Granollers
Cicle de cinema infantil en català. 
En Ralph destrueix internet
Org.: CPNL i Ocine

18 h Espai Tranquil de Barbany
Innauguració de l’exposició fotogràfica 
“Bare Movement“, d’Edu Pineda

18 h Roca Umbert
Dansa. Improvisació guiada de movi-
ment amb Raquel Gualtero

18 h Museu de Granollers
Els grans Ludi Romani. Juga com els 
romans davant del Museu (4-12 anys)

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica. Carmina Burana

21 h GRA. Equipament juvenil 
Teatre. Paradigma 

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

22.30 h Casino de Granollers 
Festa country

DIUMENGE, 10

12 h Plaça de la Porxada
Ball de Gitanes
Org.: Colla de Gitanes i Esbart Dansaire

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social amb Eulogio

DILLUNS, 11

18 h Biblioteca Roca Umbert
Lab digital. "Iniciació a la fotografia 
amb telèfons mòbils i tauletes, i edició 
d'imatges"

18 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada. Aula de la salut. "Lesions de-
rivades de la pràctica de l'esport i com 
es poden prevenir"

18.30 h Ajuntament de Granollers
Obertura de l’exposició fotogràfica “La 
carretera”

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina. Reduccions. 
Ciència i cuina, La química en la cocina

DIMARTS, 12

11 h Can Jonch
Grup de treball de l’Arxiu Municipal.  
Ajuda’ns a identificar fotografies anti-
gues de Granollers. Més informació i 
inscripció al 93 842 67 37 i 93 842 67 62 / 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) 
Perfum de contes, amb Gina Clotet

18.30 h Museu de Granollers
Xerrada “Antioxidants i salut”, amb 
Anna Parè
Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de poesia Escampant els versos. 
"La poesia aquí i ara", amb Pau Gener 
Galin i Raquel Santanera

DIMECRES, 13

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Clàssics al dia. L’abast 
d’allò imaginable, amb Ruth Vilar

21 h Restaurant El Mirallet
Concert Rita Payès & Toni Saigi

21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert d’Antonio Orozco. Es repeteix dj. 
14 en el mateix horari

DIJOUS,14

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Conversa en anglès. Library Talks, Anne 
Frank and the power of words
Col.: Cambridge School

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Presentació del número 16 de la revista 
Vallesos, anem amb bicicleta

DIVENDRES, 15

17.30 h Galeria Sol ( Antiga Casa Matas)
Inauguració de l’exposició “13 Perles”, 
d’Esther Laudo

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

17.30 h Centre Cívic Can Gili
DiverDivendres. DiverContes, amb Sara 
Genovart

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

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Inauguració de l’exposició “Los 154 
Haikus de Shakespeare”

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada 
de El veredicto, de Richard Eyre. 
Es repeteix dg. 17 a les 18 h

22 h Nau B1
Concert de Zulabard

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Cicle de Jazz de Granollers 
Ramon Prats Quartet + 3 “Revisiting OK 
Computer”

DISSABTE, 16

10 h Centre Cívic Can Bassa
Caminada infantil. Trobada al C.C. Jau-
me Oller i arribada a la plaça de Joan 
Oliver
Org.: Associació Almaghfira

10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller de teatre d’objectes

11 h Biblioteca Can Pedrals
Taller familiar en anglès (6-10 anys). 
Saturday Family Fun
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19 h Biblioteca Roca Umbert
 Club de lectura. Novel·la, La ciutat i la 
casa, de Natalia Ginzburg

19.30 h Espai d’Arts
Presentació del llibre Nopic, amb Jorge 
Luis Marzo

DIVENDRES, 22

17.30 h Centre Cívic Palou
Passa’m la recepta. "Fons de cuina: 
trucs i secrets"

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada-taller “Fotopoemes”, amb 
Núria Pujolàs

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada 
de Tres idénticos desconocidos, de Tim 
Wardle. Es repeteix dg. 24 a les 18 h

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari Obert

20 h Museu de Granollers
Inauguració exposició “Retorn a Grano-
llers del retaule gòtic de sant Esteve”

21 h Teatre Auditori de Granollers
Circ Random

21 h Llevant Teatre
Teatre Idoti Iranti. Es repeteix ds. 23 en 
el mateix horari i dg. 24 a les 19 h

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Cicle de Jazz de Granollers. Francesc 
Vidal Quintet “Sense títol”

DISSABTE, 23

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos). Catifa de 
lectura, amb Sara Sareta. 
Es repeteix dc. 27 a les 17.30 h

19 h Sala Francesc TarafaI 
Concert Cantem Primavera, amb Jaume 
Arnella i Cor Sarabanda

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. La primavera i el zodíac. 
Reserves al 938709651 / reserves@mu-
seugranollersciencies.org

12 h Llibreria La Gralla Secció infantil
Presentació del llibre infantil Rona se 
mira, de Miriam Ródenas Vargas

16.15 h Ocine Granollers
Cicle de cinema infantil en català. 
Spider-Man. Un nou univers
Org.: CPNL i Ocine

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges 
(+ 5 anys) amb Glòria Gorchs

18 h L’Adoberia
Taller Creació d’un còdex en blanc amb 
tècniques antigues, amb Elena Pérez

18 h Sala Francesc Tarafa
Sarsuela La cançó d’amor i guerra
Org.: Ass. Musical Aula Lírica

19 h Casino de Granollers Club de Ritme
Cicle de Jazz de Granollers. Combos de 
l’EMM + Emsembla Jazz Orchestra

22.30 h Casino de Granollers
Festa sevillanes

DIUMENGE, 17

11 h Museu de Ciències Naturals
Taller de dibuix infantil amb Carles Pu-
che, el color dels ocells (6 anys+) 

11 h Museu de Granollers
Itinerari Granollers, modernista i nou-
centista

11.05 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. Històries d’Ósses. 
Es repeteix dg. 17 a les 11.05 h, 11.45 
h, 12.30 h i 13.15 h, ds. 23 a les 16.45 
h, 17.30 h i a les 18.15 h. Reserves al 
938709651 / reserves@museugranollers-
ciencies.org 

11.05 h Museu de Ciències Naturals
Observació del Sol amb telescopi 

11.30 h Plaça de la Porxada
71è Concurs de Colles Sardanistes

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social, amb Charli Músic 

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música i Teatre. Les Luthiers!

DILLUNS, 18

18.30 h Can Jonch
Les tertúlies de l’Arxiu. “Un repàs per 
la història de l’Agrupació Excursionista”

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Llegir el teatre, Èdip, de 
Sòfocles,amb Francesc Viñas

DIMARTS, 19

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

18.30 h Museu de Granollers
Conferència. Les mesures tradicionals 
catalanes i el cas de Granollers, amb 
Claudi Alsina

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

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (+ 17 anys). Descobrint 
els clàssics, La campana de vidre, de 
Sylvia Plath

20 h Cinema Edison
Cicle Gaudí. Projecció de Entre dos 
aguas, d’Isaki Lacuesta

DIMECRES, 20

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys). 
Història viatgera, amb Sandra Rossi

DIJOUS, 21

10 h Mercat de Granollers
Poesia a pes,parades de poesia al mer-
cat i a les 12.30 h recital a la plaça de 
Josep Maluquer i Salvador, a càrrec dels 
alumnes dels instituts Carles Vallbona, 
Escola Municipal del Treball i Marta 
Estrada

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (6-7 anys). 
La família Melops, amb Pilar Llorens

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura infantil (8-9 anys). 
Els Umpa Lumpes, amb Pilar Llorens 
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22 h Nau B1
Concert de Pau Vallvé + Jordi Lanuza 
(-16 anys acompanyats)

23 h Casino de Granollers Club de Ritme
Festa de salsa i bachata

DIUMENGE, 24

11 h Espai d’Arts
Taller familiar de collage “Trobant tre-
sors escombraries”

18 h Casino de Granollers Club de Ritme
Ball social, amb Duo Txic To Txic

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música Clàssica. Viatge en el temps 

DILLUNS, 25

10 h Centre de Normalització Lingüísti-
ca del Vallès Oriental
Inscripcions als cursos de Català per a 
adults

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Literatura i arts. 
De la literatura al cinema, la fotografia i la 
pintura

DIMARTS, 26

18.30 h Museu de Granollers
Conferència. ”Hector Berlioz el gran 
romàntic francès”, amb Joan Vives
Org.: AGEVO 

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica,”De 
l'autoafirmació a l'autocràcia. L'abast 
del poder”

DIMECRES, 27

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Contes en anglès (+4 anys) Story Time, 
Mr. Bear Can’t Sleep

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conversa en anglès. Literature and cha-
racters. Orlando, de Virginia Wolf 

20 h GRA. Equipament juvenil
Concert de Lluna Plena

DIJOUS, 28

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Jocs en anglès (8-12 anys). Crazy Quiz!

19 h Biblioteca Can Pedrals 
Recital De vins i de mots

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència. ”Viu el present: claus del 
Mindfulness pel cos i la ment”, amb 
Pilar Muntant i la col·l. de Núria Puig

DIVENDRES, 29

17.30 h Punt comarcal del V.O.
Conferència. ”Ioga Nidra, harmonitza el 
teu cos físic, emocional i mental”
Org.: AECC- Catalunya contra el càncer

19 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada 
de La clase de piano, de Ludovic Ber-
nard. Es repeteix dg. 31 a les 18 h

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Terrenal 

22 h Casino de Granollers Club de Ritme
Cicle de Jazz de Granollers.
Martí Ventura Trio “L’indret”

DISSABTE, 30

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. El chico de la última fila 

22 h Nau B1
Concert de Doctor Prats 
(-16 anys acompanyats)

DIUMENGE, 31

11.30 h Cinema Edison
Festa del Cinema Infantil en Català

18 h Casino de Granollers Club de Ritme         
Ball social, amb Duo Tucan 

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“La carretera”. Fotografies dels fons de 
l’Arxiu
A partir de l’11 de març

CAN JONCH
“Montserrat Roig, cronista d’un temps i 
un país”
Fins al 14 de març 
“Jo, la familia i el barri”. A càrrec dels 
alumnes de l’INS Marta Estrada 
Del 19 de març al 2 d’abril

MUSEU DE GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. Fons del Museu
Exposició permanent
“Jocs i joguines a l’antiguitat”
Del 17 de gener al 24 de març
“Caput aut navis // A cara o creu. Peces 
de joc del fons del Museu de Granollers”
Fins al 24 de març
“Retorn a Granollers del retaule gòtic de 
sant Esteve”
Fins al 22 de març

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Tu investigues!“ 
Exposició permanent 
“Fonts del Montseny“ 
Del 8 de març al 12 de maig

LLIBRERIA LA GRALLA
“Los 154 Haikus de Shakespeare“
Fins al 23 de març

CENTRE CÍVIC PALOU
“Palou, temps enrere“ Fotografies dels 
fons de l’Arxiu Municipal
Fins al 31 de març

EL MIRALLET
“Tapissos“, del col·lectiu The Blue Igloo 
Fins al 31 de març

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE 
GRANOLLERS
“14é Concurs fotogràfic: La muntanya“
Del 15 de febrer al 26 d’abril

ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT
“Afotos“
Del 7 de març al 7 d’abril

ESPAI TRANQUIL DE BARBANY
“Exposició fotogràfica: Bare Movement“
Del 9 de març al 13 d’abril

GALERIA SOL
“13 Perles“, d’Esther Laudo
Del 15 de març al 27 d’abril



Les darreres setmanes, arran del premi Ondas i 
la publicació del llibre, ha passat de fer pre-
guntes a respondre-les. En quin rol se sent més 
còmoda?
Normalment, soc jo la que fa les preguntes com a 
entrevistadora, és la meva feina i és on em sento 
més còmoda. Però entenc que a vegades toca estar 
a l’altre costat i, tot i que se’m fa difícil, t’hi acabes 
acostumant. Soc molt xerraire i m’agrada explicar 
coses, encara que prefereixo escoltar. 

Vostè és nascuda a Granollers i per feina viu a 
Madrid, si bé s’escapa sovint a la nostra ciutat 
per veure la família.
Venir a Granollers és tornar a casa, sempre. Aquí 
tinc la família, els amics i amigues de tota la vida, 
la meva llar. He crescut aquí. Gran part del que soc 
s’ha forjat i ho he viscut a Granollers, és la meva 
ciutat: aquí tinc el que més estimo.  

Parlem de la seva infància i joventut: on va 
estudiar, quins records en té, si manté encara 
alguns vincles...
Vaig estudiar a l’Escola Pia i recordo tots i cadascun 
dels companys de classe i professors; tinc un espe-
cial afecte a qui llavors era el meu tutor de COU i 
professor de filosofia, en Xavier Ambròs, avui di-
rector de l’escola: em va aconsellar que estudiés co-
municació audiovisual i li estic molt agraïda perquè 

 
Sandra Sabatés (Granollers, 1979), 
llicenciada en comunicació audiovisual,   
presenta des de fa set anys, al costat 
d’El Gran Wyoming, el programa El 
Intermedio de La Sexta on, de dilluns a 
dijous, s’ocupa d’explicar les notícies 
d’actualitat en to irònic i de fer 
entrevistes a dones amb molt per dir a 
la secció Mujer tenía que ser. 
El 2018 ha estat un any molt especial 
per a aquesta periodista granollerina:  
ha estat reconeguda amb un premi 
Ondas com a millor presentadora i ha 
publicat Pelea como una chica, un llibre 
que recupera la memòria de dones 
que han fet aportacions cabdals per fer 
avançar la societat.

és una de les grans decisions que he pres a la meva 
vida. Tinc molts bons records d’aquella època. Les 
meves dues millors amigues són de l’escola... Les 
xarxes socials afavoreixen el retrobament i el con-
tacte amb els companys d’estudis.  

Com valora l’evolució de la ciutat, sobretot des 
que hi ve esporàdicament?
Ha canviat moltíssim! És un goig poder caminar 
pel centre sense cotxes, un  canvi que ha donat 
espai i tranquil·litat per passejar, i que afavoreix 
que hi hagi més comunicació i diàleg. Intento venir 
almenys un cop al mes i el que més m’impacta és 
adonar-me de cop que alguns dels petits comerços 
i edificis de tota la vida han desaparegut; això em 
genera una certa melangia. 

En quin moment va decidir que es volia dedicar 
al periodisme?
M’hi vaig anar introduint i enganxant a poc a poc 
i una mica per casualitat: en realitat, vaig estudiar 
comunicació audiovisual perquè volia ser realit-
zadora de televisió i explicar històries a través de 
les imatges, una passió que segurament he heretat 
del meu avi, que sempre anava amunt i avall amb 
la seva càmera. Acabada la carrera, vaig començar a 
treballar a Revista del Vallès i després com a perio-
dista ENG a la televisió local de L’Hospitalet. Així 
entro en contacte amb aquesta professió fascinant. 

ENTREVISTA A

“Venir a 
Granollers és 
tornar a casa, 
sempre. Gran 

part del que soc 
s’ha forjat i ho 

he viscut aquí. Hi 
tinc el que més 

estimo”

Sandra Sabatés
periodista, presentadora del programa El Intermedio, premi Ondas de Televisió 2018
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“Els mitjans de comunicació 
tenim una responsabilitat enorme

a l’hora de lluitar per defensar els drets i llibertats” 

Després arriba TVE Sant Cugat i La Sexta. 
Em va trucar el director de La Sexta, l’Antonio 
García Ferreras, i em va proposar anar a Madrid a 
posar-hi en marxa els esports de la cadena. Tenia 
27 anys, era un projecte molt engrescador i vaig 
llençar-me a l’aventura. Començo a fer substi-
tucions a l’informatiu fins que el director d’El 
Intermedio em proposa copresentar el programa 
amb en Wyoming. Ha sigut una carrera progressiva 
de llarga distància, des del món local, autonòmic i 
finalment nacional.

El Intermedio explica les notícies d’actualitat 
en un to irònic. Tal com diu el seu company: 
“Ja coneixen les notícies, ara els explicarem la 
veritat”. Com es fa això?  
Treballant molt!! Aquest és el tretzè any que El 
Intermedio està en antena, complirem els 2.000 
programes d’emissió, que es diu ràpid. No és fàcil 
de fer. Primer, s’ha de ser rigorós i honest amb 
la informació d’actualitat, i a partir d’aquí, tirar 
d’imaginació i enginy, donar-hi la volta i servir-la a 
través de l’humor, una eina fantàstica que et permet 
ser crític i fer digerible el què s’està explicant. 

Se sent que desenvolupa una professió 
“de risc”, en un moment en què la llibertat 
d’expressió es troba en entredit? 
Últimament s’estan qüestionant alguns dels grans 
valors de la nostra societat, com és la llibertat 
d’expressió. Crec que els mitjans de comunicació 
tenim una responsabilitat enorme a l’hora de de-
nunciar aquests fets i lluitar per defensar els drets i 
llibertats. És el compromís que hauríem d’adquirir 
com a periodistes amb la societat i així ho ente-
nem l’equip d’El Intermedio. Som conscients de 
l’altaveu de què disposem i que l’hem de fer servir 
per defensar la llibertat d’expressió, la igualtat, el 
feminisme... I això implica posicionar-se. 

La seva feina ha estat reconeguda el 2018 amb 
un premi Ondas de Televisió com a millor pre-
sentadora de televisió. 
Em va agafar totalment per sorpresa i ha sigut 
una alegria enorme. El 2018 ha estat un any molt 
especial en l’àmbit  professional: he posat en marxa 
dos projectes que han suposat molts mesos de feina 
i il·lusió: el llibre Pelea como una chica i la secció 
“Mujer tenía que ser” a El Intermedio. 

Defineix el seu llibre, editat per Planeta, com 
un “aprenentatge personal”. 
Aquest projecte neix de la necessitat de conèixer 
dones espanyoles que van contribuir a fer avançar 
el nostre país cap a la igualtat, però que la història 
ha deixat al marge: primer, perquè està escrita per 
homes i, segon, perquè vam partir una dictadura 
que es va encarregar d’esborrar el nom de mol-
tes d’aquestes referents: molt poques apareixen 
als llibres de text, de manera que vaig posar-me 
a investigar; per això ha estat un aprenentatge 
personal. Hi surten dones molt diferents entre elles, 
amb un punt en comú: totes van ser valentes que 
van desafiar una societat patriarcal. Des d’aleshores, 
hem avançat molt, però encara queda molt camí: 
les mobilitzacions dels últims mesos han deixat clar 
que estem disposades a fer-ho i que molts homes 
ens acompanyen en aquest trajecte. 

Veu amb preocupació el retrocés que estem 
vivint en qüestions d’igualtat. 
Em preocupa que hi hagi partits com el PP de Pablo 
Casado que pretengui tornar a la Llei d’avortament 
de 1985 o Vox, que proposa derogar la llei de vio-
lència de gènere. Parlen de violència domèstica sen-
se diferenciar-la de la violència que pateix la dona 
simplement pel fet de ser dona i que en els últims 
15 anys ha deixat gairebé mil mortes. Un discurs 
perillós que pretén rebaixar la importància d’una de 
les grans xacres de la nostra societat. Combatre-la 
hauria de ser una de les grans prioritats. 

Ja fa 12 anys que viu a Madrid, com s’hi troba? 
Es planteja tornar aquí?
Des del primer moment m’hi he sentit acollida, 
hi he fet molts amics. Hi ha moments del procés 
que he viscut amb neguit i tristesa, com el referèn-
dum de l’1 d’octubre i les càrregues per evitar que 
la gent anés a votar: imatges vergonyoses que et 
posen els pèls de punta i et fan qüestionar si volem 
una societat envoltada de repressió... Malgrat la 
distància física, soc catalana i pateixo pel que passa 
aquí. Penso que després de tant de temps, estem 
una mica cansats de tant parlar del procés...
No acostumo a fer plans de futur: em sento afortu-
nada de fer una feina que m’agrada i vull aprofitar-
ho. Tornar? Qui sap, no ho descarto; de fet, crec 
que no he acabat de marxar mai: sempre amb l’AVE  
per escapar-me els caps de setmana amb els meus.

“L’humor és una 
eina fantàstica 
que et permet 
ser crític i fer 

digerible el que 
s’està explicant” 
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Els grups municipals opinen

8 de Març, totes a la vaga!

Ocupem carrers i places per acabar amb 
el masclisme i subvertir les múltiples 
desigualtats. Som activistes diverses, fe-
minisme crític, feminisme interseccional, 
feminisme de la diferència i de la igualtat, 
feminisme postcolonial, feminisme lèsbic, 
cuir i trans. La sororitat entre dones ens 
compromet a sentir empatia per la lluita 
i opressió viscuda per qualsevol altra, a 
escoltar-nos entre nosaltres per construir 
lluites compartides des de la diversitat 
cultural, social i funcional. Cal reflexió 
i autocrítica, conscienciació de classe 
i reinvenció constant, acollint sense 
discriminacions treballadores de tots els 
sectors, de la indústria i del comerç, de 
la neteja, les cures i la llar, treballadores 
sexuals, mestres, professores, metgesses, 
infermeres, empleades sanitàries, empre-
nedores i autoexplotades.
Convoquem a una vaga en totes les 
esferes de la vida, laboral, de cures, de 
consum, estudiantil i associativa, des 
d’on interpel·lem a escoltar les dones que 
mantenen i sostenen els fonaments del 
sexisme des d’institucions, empreses i 
governs; i exigim directament als homes 
que combatin la misogínia, acabin amb el 
paternalisme i el masclisme, i es qüestio-
nin la font dels seus privilegis. 
És un crit internacional, transfronterer 
i transcultural per plantar cara a l’ordre 
patriarcal, heteronormatiu, racista, capi-
talista i depredador amb la natura. Con-
tra les violències masclistes, l’explotació 
i l’extractivisme, per la Justícia Social, 
l’habitatge, la salut, l’educació, la sobirania 
alimentària i energètica, pel dret a decidir 
sobre el propi cos i les nostres vides. En 
defensa dels Drets Humans i la Terra, 
contra els estats repressors que crimina-
litzen la protesta i la resistència, contra 
les guerres, les fronteres i l’imperialisme.
Per transformar radicalment la societat, 
la cultura, l’economia, les relacions, cal 
reapropiar-nos dels nostres cossos i les 
nostres vides, revalidar la força de les 
dones per preservar el món. Pararem el 
consum, el treball domèstic i les cures, el 
treball remunerat i els estudis, demos-
trarem que sense les dones tot s’atura.

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

Primer objetivo cumplido, ya tenemos 
elecciones generales por fin.
PUNTO Y FINAL A SANCHEZ POR FIN
La etapa en el poder de Pedro Sánchez ya 
tiene fecha de punto final.
La convocatoria de elecciones para el 28 
de abril pone fin a la presidencia más 
breve de la democracia.
NO PODEMOS PERMITIR OTRO MAL 
GOBIERNO
No nos podemos permitir otro mal 
Gobierno como el que hemos sufrido 
durante ocho meses.
Si no queremos más Sánchez, que man-
den los comunistas, que gobierne Torra 
de facto en España, hay que recuperar la 
ilusión y la dignidad.
DICE UNA COSA Y LUEGO HACE OTRA
Dijo que con la moción de censura que 
ganó, convocaría elecciones, y sino llega a 
ser por la presión de la ciudadanía y de la 
oposición lo tenemos hasta 2020.
Dijo que nunca pactaría con los indepen-
dentistas y extremistas y gracias a ellos 
llego al gobierno.
NO PODEMOS PERMITIR UN PRESI-
DENTE WILLY FOGG
En 8 meses ha visitado 24 países distintos, 
él y su mujer.
En 256 días de Gobierno, ha visitado un 
país cada dos semanas.
Eso no lo a hecho ni el reportero de espa-
ñoles por el mundo.
UN PRESIDENTE QUE SE CREE OBAMA
Durante todo su mandato, Sánchez ha 
abusado de la flota del 45 Grupo del 
Ejército del Aire: la que se destina a viajes 
oficiales de miembros del Gobierno y de 
la Familia Real y que incluye cinco Das-
sault Falcon 900 y dos A310 y helicópte-
ros puma.
Sánchez se cree ser el Obama español, con 
su air force one y sus helicópteros.
En las manos de la gente está este 28-A 
optar por la Constiución, la ley y la 
unidad de España o por el retroceso de 
comunistas, socialistas e independentistas.

#SentimGranollers #SentimosGranollers

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

¿Y la nueva residencia 
para nuestros mayores?

Las cifras son apabullantes. En Cataluña 
18.438 personas dependientes están en 
lista de espera para conseguir plaza en una 
residencia pública. Desde 2011 al menos 
24.751 personas se han muerto a la es-
pera de recibir la ayuda a la dependen-
cia. Entre 2013 y 2017, 2.848 personas 
fallecieron antes de que se les terminara 
de valorar el grado de dependencia que 
tenían.
¿Qué ocurre con la construcción de la 
residencia en Granollers? Nuestra ciu-
dad está por debajo de la media catalana 
en el número de plazas por habitante. 
Y ya han visto lo mal que está el asunto a 
nivel autonómico… En Granollers tene-
mos a más de 5.500 personas mayores de 
75 años y 330 en lista de espera. Nuestro 
ayuntamiento cuenta con el apoyo de 
Ciudadanos. Se ofreció un local de 2.700 
metros cuadrados y colaboración econó-
mica en la construcción de la residencia. 
¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? 
Ya va para casi una década de espera. 
Esto es otro reflejo de la mala planifica-
ción en sanidad y asuntos sociales por 
parte de la Generalitat (sin hablar de la 
corrupción, “Caso Innova”, por ejemplo). 
Además, hace mucho tiempo que estos 
asuntos no son prioridad y que han pa-
sado a un segundo plano por el “procés”. 
Un buen ejemplo de ello es el tiempo que 
han mantenido cerrado el Parlamento de 
Cataluña y la gran cantidad de comisiones 
importantes que se anulan repentinamen-
te para dar prioridad a la agenda inde-
pendentista. Eso sí, tiempo para aprobar 
medidas para garantizar “la vida digna” 
de los “expresidents” sí que hay, para 
aprobarles privilegios y una asignación vi-
talicia, no vaya a ser que alguno no llegue 
a final de mes para pagar el alquiler de su 
elitista “mansión republicana”.
Cuestión de prioridades.
Gracias a Cs se aprobó una comisión de 
estudio para mejorar la calidad de vida de 
nuestros mayores. Y seguiremos apoyan-
do e insistiendo en la construcción de la 
nueva residencia en Granollers. 
No podemos esperar más tiempo.

Juan Manuel de Vargas
Grupo Municipal Cs Granollers
granollers@ciudadanos-cs.org
¡Síguenos en las redes sociales!

#28A 
#eleccionesgenerales

Crida-CUPPP Cs
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Els pressupostos generals de l’Estat, 
del govern d’en Pedro Sánchez, eren 
uns bons pressupostos. Uns comptes 
que revertien 8 anys de retallades en 
les polítiques públiques i que volien 
enfortir l’estat del benestar tan malmès 
per la crisi econòmica i les tisorades 
del govern del PP presidit per Mariano 
Rajoy.
Mai haguéssim pensat que aquells que 
tot el dia s’omplen la boca de que són 
els únics que defensen Catalunya, uni-
rien els seus vots amb PP i Ciutadans 
per fer caure el pressupost i de passada 
provocar l’avançament electoral.
A què s’ha renunciat? Doncs a 2.261 
milions d’euros en inversió de l’Estat a 
Catalunya i un increment de recursos de 
1.409 milions per a la Generalitat.
El resultat de la no aprovació és, per 
exemple, que un milió de catalans i ca-
talanes no veuran reduït el copagament 
farmacèutic, o que 143.000 persones no 
podran beneficiar-se dels 18,5 milions 
de l’ingrés mínim vital, o que 36.000 
no podran ampliar de 6 a 8 setmanes 
els seus permisos de paternitat, o que 
27.000 cuidadors/es  no podran recu-
perar la seva cotització a la seguretat 
social, o que 120.000 estudiants  veuran 
com la seva beca no es pot augmentar, 
o que els aturats/es catalans de més 
de 52 anys sense subsidi no el podran 
recuperar, o que els recursos que havien 
de gestionar els ajuntaments contra la 
violència de gènere han quedat aturats, 
o que no es podrà comptar amb 52 
milions per al Pla d’Habitatge.
O que els partits que han votat no al 
pressupost han renunciat a 142 milions 
en ajudes al transport urbà i metropo-
lità, o a 497 milions més en inversions 
per millorar Rodalies de Catalunya, o a 
320 milions d’inversió en el Corredor 
Mediterrani.
Els interessos dels catalans i catalanes 
han estat menystinguts pel govern inde-
pendentista de la Generalitat.
Ara toca eleccions generals. Nosaltres 
ho tenim clar: no volem retrocedir 40 
anys, seguirem treballant per una Espan-
ya millor, construïda des del respecte, 
la tolerància, la moderació, el diàleg, 
per barrar el pas a la intolerància, la 
crispació i l’enfrontament.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

S’acosten les eleccions i, lògicament, els 
partits comencen a fer campanya. Alguns 
la fem des de l’oposició, explicant quins 
problemes veiem que té la ciutat i el 
projecte alternatiu que tenim per fer-ne 
un millor lloc per viure-hi. D’altres, la 
fan des del govern, acabant a corre-cuita 
totes aquelles obres que sembla que no 
haguem tingut quatre anys per fer. 
Aquestes darreres setmanes n’hem viscut 
un exemple significatiu. Per sorpresa de 
tothom, especialment del veïnat afectat, 
de la nit al dia ha aparegut un itinerari 
pedalable, que alterna carrils bici amb 
trams de prioritat invertida i limitació 
a 30 km/h, que connecta fins l’estació 
de Granollers Centre. Sorprèn que una 
infraestructura que representa una in-
versió mínima per part de l’Ajuntament 
i que no requereix d’actuacions prèvies 
per poder-se implementar, aparegui a 
tres mesos de les eleccions municipals.
Si a més ho sumem al fet que un go-
vern que presumeix tan de fer totes 
les actuacions en col·laboració amb els 
veïns, aquesta vegada ni tan sols ho ha 
comunicat amb anterioritat a cap dels 
afectats, la sensació de pressa i electoralis-
me s’incrementa. I no comunicar ni fer 
pedagogia amb un canvi de model com 
el d’avançar cap a una mobilitat sosteni-
ble, implica el risc de fer caure part de la 
ciutadania en un desconeixement del 
funcionament d’aquesta modalitat i de 
generar animadversió cap al col·lectiu 
usuari de la bicicleta.
Granollers, Catalunya, el món, tenen un 
problema amb la contaminació. Molt 
greu. Que té conseqüències ambientals i 
en les persones. És un fet i no tenim altre 
remei que combatre-la, i això requereix 
canvis substancials. Hem d’avançar, sí o 
sí cap a una mobilitat més sostenible, 
reforçar els desplaçaments a peu i en 
bicicleta, i el transport públic. Nosaltres 
defensem aquest tipus d’actuacions, però 
fer-les amb la ciutadania i que tothom, 
usuaris o no, les sentin seves, i no tirar 
pel dret sense comptar amb la gent per-
què venen eleccions.

Àlex Sastre
Grup Municipal PDeCAT-Demòcrates

Per primer cop després de gairebé un any i 
mig de presó preventiva injusta, hem pogut 
veure com els nostres líders polítics i socials 
s’expressaven públicament i feien sentir la 
seva veu al món durant el judici a la demo-
cràcia i a l’independentisme. 
“Res del que hem fet és delicte. Votar en 
un referèndum no és delicte i treballar per 
la independència de forma pacífica, tam-
poc. Votar no és delicte, impedir-ho per 
la força, si”, deia Oriol Junqueras obrint el 
torn d’interrogatoris del judici al procés. La 
dignitat de l’Oriol i tots els nostres presos 
xoca frontalment davant d’unes acusacions 
cruels i legalment aberrants, en un judici 
que suposa una autèntica farsa democràtica 
i que no fa res més que mostrar l’autèntica 
cara de l’Estat Espanyol, per molt que ho 
vulguin maquillar.
Tornar-los a veure ens fa més forts, ens 
omple d’esperança i ens obliga a mobilitzar-
nos, dia a dia, per no normalitzar aquesta si-
tuació i per seguir lluitant per a que puguin 
tornar a casa. Ho repetirem tantes vegades 
com calgui: no volem l’indult, volem 
l’absolució. L’absolució d’uns líders socials 
i polítics, de bones persones, treballado-
res, honrades, que no han fet res més que 
servir al seu país. L’autodeterminació no és 
delicte i situar-se al costat de la voluntat del 
poble mai t’hauria de conduir a la presó.
Seguirem lluitant incansablement, des 
dels municipis, per construir la República 
Catalana. Granollers necessita abandonar 
l’ambigüitat i l’equidistància davant d’una 
situació brutalment injusta. La nostra ciutat 
ha d’adquirir el protagonisme que li corres-
pon en la lluita per la independència del 
nostre país i contra la repressió.
I aquest any, des del municipalisme, ens toca 
treballar més fort que mai: no ens fan por 
les urnes, no ens n’han fet mai. Hem de ser 
i serem el mur de contenció a la repressió, 
el feixisme i l’extrema dreta. Seguirem 
treballant per construir, entre tots i totes, un 
Granollers viu, cohesionat, i radicalment 
republicà.

#LlibertatPresesPolítiques
#LlibertatPresosPolítics

Núria Maynou i Hernández
Grup Municipal d’Esquerra Republicana – 
Acció Granollers
erc-ag@ajuntament.granollers.cat 
@ercgranollers
facebook.com/ercgranollers

Eren uns bons 
pressupostosD’eleccions i carrils bici

L’autodeterminació 
no és delicte, és un dret

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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