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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 

Passeig Fluvial de Granollers. Foto: Xavi Solanas

Abdou Samath i 
Mar Barbany

> L’Abdou i la Mar són una 
parella senegalesa i 
catalana que han obert un 
allotjament ecoturístic al 
Senegal

> Han escollit Mar Lodj, una 
illa sense cotxes i sense 
electricitat, situada en un 
parc natural

> Els mou la voluntat que els 
seus fills coneguin i visquin 
la cultura del pare

ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

 

Ajuntament de           Granollers

BALONMANO 
GRANOLLERS:
UN ESPORT PER
A UNA CIUTAT

DEL 12 DE SETEMBRE AL 22 DE NOVEMBRE DE 2019
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. PLAÇA DE LA PORXADA, 6

Balonmano Granollers a la pista del carrer de Tetuan, anys 60. 
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers / 
Arxiu Municipal de Granollers
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El 1919 es va constituir el 
Banc de Granollers amb 
2 milions de pessetes de 
capital. Va ser promogut 
per industrials i homes de 
negocis, entre els quals 
Francesc Torras Villà, que 
en va ser el vicepresident. 
L’entitat es proposava facilitar el comerç 
a la comarca i concedir crèdit als agricul-
tors.
El Banc de Granollers va obrir tres sucur-
sals a Caldes de Montbui, Sant Celoni i Vic 
i va crear una filial: Granollers Agrícola i 
Comercial SA, dedicada a la compravenda 
de farratge. El 1934 va cedir el seu negoci 
al Banc Hispano-Colonial, que va obrir 
oficina a les mateixes places.

ANUNCI DEL BANC DE GRANO-
LLERS (COMPAÑÍA TRANSATLÁN-

TICA, LIBRO DE INFORMACIÓN, 
1920) PUBLICAT PER ENCICLOPÈ-

DIA.CAT

100

FIRA D’ARTESANS
Divendres 6 de setembre
Tot el dia. Plaça de la Corona

FIRA DEL DISC
Divendres 6 i dissabte 7 de setembre 
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 7 de setembre
De 10.30 a 13.30 i de 17 a 20.30 h
C. Clavé, Joan Prim, Sant Roc, pl. de la Caserna

2a FIRA VEGANA - ANIMALISTA
Dissabte 7 de setembre
De 10 a 20 h Plaça de la Porxada

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 7 i 21 de setembre
Tot el dia. Plaça de les Olles

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 7 i 28 de setembre
Tot el dia. Plaça de Maluquer i Salvador

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 8 i 22 de setembre
Matí. C. Rafael de Casanova, pg. del parc de Ponent

JUGUEM UNA ESTONA
Divendres 13, 20 i 27 de setembre
De 17 a 20 h. Pl. Olles (13 i 27) i pl. Caserna (20) 

ENCANTS SOLIDARIS. Assoc. Vilanimal
Dissabte 14, 21 i 28 de setembre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà 

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters...)
Dissabte 14 i 28 de setembre
De 9 a 14 h. Parc Firal 

MERCAT DE SEGONA MÀ AV TRES TORRES
Diumenge 15 de setembre
De 9 a 14 h. Rambla Mare de Déu de Montserrat

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

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 21 de setembre
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

FESTIVAL DEL MOTOR
Dissabte 21 de setembre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà
El mercat del dissabte (pl. Corona, matí), el de Can 
Bassa (c. E. Terrades, matí) i els encants solidaris 
de l’Assemblea d’Aturats (pl. Can Trullàs, tot el dia) 
se celebren cada dissabte: 7, 14, 21 i 28 de setembre

Nous cursos a Centres Cívics
La Xarxa de Centres Cívics ja té a punt la programació d’activitats 
d’octubre a gener amb un centenar de propostes per a tots els 
gustos i edats. Entre molts d’altres, a salut i benestar, trobem 
cursos d’hipopressius, ioga terapèutic o coaching per a la vida; a 
expressió i creativitat, enquadernació japonesa, pintura i labors; 
a expressió i moviment, booty dance amb perspectiva feminista, 
les mama’s també ballen i improvisació teatral; a terra i fogons, 
cooking in english, fem pa a casa i la cuina de les bruixes (d’herbes). 
Les inscripcions, entre el 4 i el 20 de setembre, personalment a 
qualsevol dels equipaments (Can Bassa, Can Gili, Palou, Jaume 
Oller i Nord) o a: www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions
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REPORTATGE

Granollers suma vuit “Murs que parlen”

Núria Mora ha estat l’última artista 
que ha contribuït a fer més amable 
la paret mitgera entre els carrers 
Ramon Llull i Joan Prim. D’aquesta 
manera el projecte «Murs que 
parlen» va incrementant gradualment 
el catàleg d’intervencions per tota 
la ciutat. No es tracta únicament 
de triar una paret i pintar, sinó que 
les actuacions responen a accions 
previstes en el Pla de paisatge de 
Granollers relacionades amb la 
qualitat de l’espai públic.
Totes les obres es poden consultar a 
www.granollers.cat/mursqueparlen.

Des de fa uns dies les persones que passegen 
per Granollers poden gaudir d’una nova ex-
pressió artística en una paret mitgera entre els 
carrers de Ramon Llull i Joan Prim (fotografia 
núm. 8). Es tracta del vuitè projecte “Murs que 
parlen” que ha portat a terme l’artista Núria 
Mora i que pretén fer reflexionar la ciutadania 
sobre el concepte de cruïlla. 
En les nostres ciutats hi ha situacions on les 
parets mitgeres es fan visibles, per exemple, 
quan un edifici és més alt que el del costat; 
quan es construeix en un solar on la parcel·la 
contigua encara no ha estat edificada o quan 
s’enderroca un edifici i apareixen les parets veï-
nes. Es tracta, doncs, de murs de gran impacte 
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visual, que resulten antiestètics.
L’aspecte fonamental de “Murs que parlen” 
és la intervenció per part d’artistes d’abast 
internacional en aquest tipus de parets amb 
un objectiu clar: fer més agradable el paisatge 
urbà, dotant-lo de color i de reflexió. L’altra eix 
indestriable del projecte és, doncs, la partici-
pació de la comunitat, feta a mida per a cada 
projecte, ja sigui de veïns i veïnes, d’escoles o 
de determinats col·lectius, que debaten i re-
flexionen conjuntament amb l’artista.
Els o les artistes es trien a partir de consul-
tes amb altres muralistes. D’aquesta manera 
s’elabora una selecció qualificada per anar 
triant. En paral·lel també s’elabora un llistat de 
parets mitgeres, que, com a criteri, han de ser 
accessibles per poder fer la intervenció artís-
tica. Sempre s’intenta pintar un mur a l’any, 
procurant que les obres es distribueixin al llarg 
de tota la ciutat. L’única excepció va ser l’any 
2018 quan es van fer a la vegada tres murals 
que evocaven la memòria del bombardeig de 
Granollers en el 80è. aniversari. Actualment 
s’està treballant amb vista a que la propera pri-
mavera o estiu s’incrementi el catàleg de “Murs 
que parlen”, amb una nova intervenció artística.

El projecte d’art públic dignifica 
diverses parets mitgeres amb 

participació ciutadana

Intervencions realitzades

 1  Juny 2014: c. Roger de Flor, Príap i Demèter. Aryz. Amb la comuni-
tat de veïns del c. Roger de Flor, 1

 2  Març 2015: Jardins de Can Guitart, c. València. Pau Farell. Amb 
els infants del Centre Obert Ponent, l’Escola Ponent, el veïnat del 
barri i l’Associació de Veïns de Ponent

 3  Abril 2016: Pati de l’escola Ferrer i Guàrdia. Imagina una paret. Sixe 
Paredes. Alumnat de l’escola Ferrer i Guàrdia i comunitat de veïns 
de la paret mitgera

 4  Novembre 2017: C. Maria Aurèlia Capmany-c. Pallars. Zoer&Velvet. 
  Alumnes de l’Institut Celestí Bellera i de l’escola Mestres Montaña

 5  Juliol 2018: plaça de la Bòbila, 9.05. Erb Mon. Joves de la ciutat, 
veïns i veïnes del barri de Granollers Nord i integrants del Club 
Bàsquet Granollers

 6  Novembre 2018: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau, c. del 
Rec. Educar en memòria, educar en pau, Roc Blackblock

 7  Novembre 2018: c. de la Muralla, A refugi!, Cinta Vidal. Amb gent 
gran i famílies

 8  Juny 2019: cruïlla dels carrers Ramon Llull i Joan Prim, Núria 
Mora. Aportacions recollides en el marc de la Fira de l’Ascensió i 
entre el veïnat
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L’Ajuntament de Granollers s’ha sumat al projecte Reciclos, promogut per 
Ecoembes i la Generalitat, que té per objectiu millorar la taxa de reciclat-
ge d’envasos i llaunes que van al contenidor groc. Es tracta d’una prova 
pilot que va començar el mes de juliol als barris de Can Bassa i Ponent i 
que s’estendrà fins al mes de desembre. El projecte Reciclos incentiva la 
participació de la població d’una manera innovadora a través de la web 
granollers.reciclos.cat.
Si es recicla correctament s’obtenen punts o reciclos que permeten 
entrar en un sorteig on es pot guanyar premis individuals com una esca-
pada de cap de setmana, bicis de muntanya, patinets elèctrics, etc. o bé 
col·laborar amb una ONG o en projectes de millora per als barris respec-
tius. 

Registrar-se i acumular reciclos

Per participar-hi cal registrar-se a granollers.reciclos.cat. Després fer una 
fotografia a la llauna o a l’ampolla de plàstic que es vol reciclar, on es 
vegi el codi de barres si és possible. Cada vegada que es fa una fotografia 
s’acumula un reciclo. El sistema permet fer un màxim de 10 fotografies 
cada setmana. Quan els envasos es dipositen al contenidor groc cal esca-
nejar el codi QR que es troba al mateix contenidor. D’aquesta manera es 
certifica que s’ha llençat en el lloc correcte.
Un cop fet aquest procediment, la persona participant rebrà els reci-
clos, amb els quals entrarà en un sorteig per aconseguir premis. La web 
permet convidar a més veïns i veïnes a participar de l’experiència, fet que 
possibilita guanyar més reciclos. A través de la pàgina web granollers.
reciclos.cat, a l’apartat de contacte,es poden enviar les consultes o dubtes 
que sorgeixin durant la campanya.
En acabar la prova pilot s’estudiaran els resultats obtinguts i es valorarà 
la seva continuïtat. A banda de Granollers també estan portant a terme 
la prova pilot Sant Boi de Llobregat, Igualada i la comarca del Pla de 
l’Estany.

ACTUALITAT

Diverses actuacions 
de clavegueram 
Aquest estiu s’han fet diverses obres de clavegueram per mi-
llorar l’estat de la xarxa a la ciutat. La més destacada ha estat 
la renovació i ampliació de la xarxa en el tram del carrer Camp 
de les Moreres comprès entre les pistes d’atletisme i el passeig 
Fluvial. Amb aquesta actuació es reduirà ostensiblement les 
possibilitats d’inundacions en soterranis propers a l’àmbit del 
carrer de Camp de les Moreres.
Al barri de Sant Miquel s’ha renovat el clavegueram del carrer 
Aragó, entre els carrers de Magallanes i Prat de la Riba, que ara 
tindrà més capacitat. A Sota el Camí Ral, s’ha reordenat i reno-
vat la xarxa del carrer Gabriel Ferrater, incloent la claveguera 
general i les escomeses particulars. Aquest és un primer pas 
per a la renovació més completa que s’ha de portar a terme a 
diversos carrers del Grup de Primer de Maig la propera tardor.

Can Bassa i Ponent protagonistes d’una prova pilot 
per incentivar la recollida selectiva d’envasos
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A través d’una 
web i una app 

es recollirà 
informació 
d’alumnat i 

famílies

El projecte de camins escolars segurs 
es defineix amb un procés participatiu

Un dels projectes guanyadors dels primers 
pressupostos participatius de Granollers va 
ser el de camins escolars segurs. Amb el 18% 
dels vots es va convertir en el tercer projecte 
més votat i s’hi va destinar un pressupost de 
150.000 euros. Aquest projecte té com a objec-
tiu promoure i facilitar que els infants i joves 
es desplacin als centres educatius a peu, en 
bicicleta o en transport públic de manera autò-
noma i segura però, alhora, és un projecte de 
ciutat, col·lectiu i social, que permet fomentar 
l’autonomia de les nenes i els nens i el gaudi de 
l’espai públic.
Per definir i concretar aquest projecte, s’ha fet 
un treball tècnic de camp als centres educatius 
de la ciutat per veure què passa a les hores 
d’entrada i sortida de l’alumnat. 
En aquest sentit s’han analitzat diversos ele-
ments com l’oferta de transport públic a prop de 
les escoles, els itineraris de vianants, els itine-
raris i aparcaments de bicicletes i de vehicles i 
també altres elements de mobilitat com pot ser, 
per exemple, la senyalització o elements reduc-
tors de la velocitat.
Un cop recollida tota aquesta informació, 
el Consell Escolar Municipal ha impulsat la 
creació d’una comissió de treball específica per 
al projecte de camins escolars segurs. Aquest 
grup està format per 15 persones: membres de 
l’Arrel. Fòrum de les Adolescències, represen-
tants del Consell d’Infants, famílies, docents, 
representants de partits polítics, membres 
d’entitats educatives i tècnics municipals de 
Mobilitat, Joventut i Educació. El principal 
objectiu d’aquesta comissió de treball és definir 
quines seran les actuacions que es prioritzaran 

i es faran en les zones escolars dins del projecte 
de camins escolars segurs. 

Implicació de les famílies, l’alumnat i el 
professorat

Per tal de prioritzar les accions, la comissió de 
treball comptarà, a més del treball de camp 
i d’anàlisi realitzat, amb la informació que 
aportaran l’alumnat i les famílies dels centres 
educatius a través del projecte Atmoos. Es 
tracta d’una proposta de ciència ciutadana que 
permetrà la recollida i el tractament de dades 
a partir dels itineraris i els mitjans de transport 
que fan servir alumnes i famílies. Tota aquesta 
informació es recollirà de manera anònima a 
través d’una app o de la web d’Atmoos a partir 
del 12 de setembre.
Coincidint amb la celebració de la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible (del 16 al 22 de setembre) 
es farà la presentació pública d’aquest projecte 
i s’explicarà a totes les persones implicades 
com s’ha d’emplenar aquesta enquesta amb 
l’objectiu d’aconseguir el màxim de participació. 
A finals del curs passat, l’alumnat i les famílies 
de l’Escola Pia ja van fer servir aquesta platafor-
ma que recull els seus hàbits de mobilitat per 
anar al centre. A més, també es va fer una en-
questa a la comunitat de docents per tenir més 
informació d’anàlisi de la mobilitat a l’entorn 
dels seus centres educatius.
Així, tota la informació recollida al treball de 
camp, enquestes i la plataforma servirà perquè 
la comissió de treball dels camins escolars 
concreti les primeres accions que es duran a 
terme a finals d’any i que tindran continuïtat en 
els propers.

Reunió de la comissió de 
treball dels camins escolars

Mapa de calor dels itineraris 
d’anada a l’Escola Pia (prova 
pilot amb la plataforma 
Atmoos)
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Una seixantena d’alumnes han participat als 
cursos de formació i inserció laboral

SUMA’T AL VOLUNTARIAT EDUCATIU!
El curs passat 157 persones van fer de voluntàries educatives a 22 centres 
educatius de la ciutat. I tu, vols sumar-te a aquest projecte?

Aquest curs 2019-2020 es fa de nou a la majoria de centres educatius de Gra-
nollers, des d’escoles bressol fins a formació d’adults, el projecte de voluntariat 
educatiu que impulsa el Consell Escolar Municipal a través de l’entitat de mes-
tres i professors jubilats RELLA. 
En aquest projecte hi poden participar totes les persones que desitgin dedicar 
un temps als infants, joves o adults de les escoles i instituts de Granollers. Les 
persones voluntàries poden escollir entre un ampli ventall en la franja d’edats 
dels alumnes i d’activitats.
Les persones interessades a participar en aquest projecte es poden adreçar 
al Punt de Voluntariat (Can Jonch, c. del Rec, 19) o trobar més informació i 
inscriure’s a www.granollers.cat/educacio 

El curs 2018-2019 s’ha fet la tretzena edició dels 
Programes de Formació i Inserció, Pla Transició 
al Treball (PFI-PTT), uns cursos desenvolupats 
per l’Ajuntament de Granollers que cobreixen 
una necessitat de servei públic de qualitat i 
s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que volen 
formar-se professionalment per una via alter-
nativa als cicles formatius de Grau Mitjà, així 
com obtenir el graduat en ESO.
46 alumnes han participat en els programes 

PFI-PTT que preparen els alumnes per a tres 
perfils professionals. 13 alumnes han aca-
bat el curs d’auxiliar de fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques que s’ha fet al 
Centre Vallès i a l’Escola Municipal del Treball 
(EMT). 13 alumnes han superat el curs d’auxiliar 
d’hoteleria: cuina i serveis de restauració i 
bar que es fa al Centre Vallès i al restaurant 
Denominació d’Origen. I 13 alumnes més han 
acabat el d’auxiliar en vendes, oficina i atenció 
al públic que s’ha fet al Centre Vallès i que ha 
inclòs una part de formació a l’empresa B2B 
Pickying Channel Distribution SL. 33 empreses 
han col·laborat en aquestes formacions i dels 
alumnes que les han cursat, 13 continuaran 
formant-se, 10 ja han trobat feina i la resta 
n’estan buscant. 

Formació en so i escenografia

A més dels programes PFI-PTT, s’ha ofert a una 
quinzena de joves que no van poder accedir a 
aquesta formació, un curs de so i escenografia, 
que es fa al Centre Vallès amb la col·laboració 
de l’empresa d’inserció DIMAS. El curs propor-
ciona formació teòrica i pràctica per poder do-
nar cobertura a actes culturals de petit format 
en el seu muntatge i sonorització. La majoria 
d’alumnes que hi han participat continuaran 
formant-se a través dels PFI-PTT i l’Escola 
d’Adults i d’altres han aprovat el graduat en ESO 
i faran cicles formatius de grau mitjà.
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Nova edició de l’Etcètera, espais i projectes 
amb identitat adolescent

Durant tot el mes de setembre, fins a l’11 
d’octubre, hi ha temps per apuntar-se a una 
nova edició de l’Etcètera, una proposta d’espais 
relacionals i projectes educatius pensats per a 
nois i noies de 12 a 16 anys, en horari de tarda i 
a diversos equipaments de la ciutat. 
Sota el lema “Identitat adolescent”, el programa 
convida els nois i noies a conèixer i desenvolu-
par els seus interessos, per acompanyar-los en 
accions de descoberta, participació i intercanvi 

d’opinions amb mirada oberta i crítica. 
Els tallers proposats aquest curs són: Dibuix 
urbà, il·lustració i llenguatge visual; Expressió 
urbana: cultura i hip hop, a càrrec de la coreò-
grafa i educadora de dansa urbana Ana Celdrán; 
Investiga amb la natura, amb el biòleg Miquel 
Carandell; Edison Jove a càrrec de la cineasta i 
creadora visual Núria Nia; Club de makers, amb 
l’especialista en metodologia STEM (ciència, 
tecnologia, enginyeria i matemàtiques) Joan Gil; 
Zona Jove Esportiva, per a nois i noies que vul-
guin posar-se en forma; i Zona Jove Can Bassa, 
espai d’acompanyament acadèmic per millorar 
en els estudis.
Les activitats es faran a diferents equipaments, 
com poden ser el Teatre Auditori, el Museu de 
Ciències Naturals, el Museu de Granollers, el 
Cinema Edison, l’institut Cumella, el Centre 
Cívic Can Bassa i Roca Umbert. El preu anual de 
tot el curs oscil·la entre els 40 i els 60 €, excep-
te les Zones Joves, que són gratuïtes. 
L’Etcètera forma part del programa Adolescèn-
cies360 i inclou propostes formatives i de debat 
educatiu per a famílies amb adolescents: www.
granollers.cat/adolescencies360. 
Més info, gra@grajove.cat /whatsap: 620655001

El Gra 
aposta per 
cursos de
formació
certificats

El Gra ofereix una programació de cursos i ta-
llers aquesta tardor per a joves de 16 a 35 anys, 
alguns dels quals amb la possibilitat d’obtenir el 
certificat de formació corresponent.
En l’àmbit de llengua, s’ofereixen els cursos 
Reforça el teu català i Connecta’t al català, amb 
el professor Xavier Prat, per a nois i noies de 12 
a 16 anys. Si esteu interessats a augmentar les 
vostres eines i recursos per trobar a feina, us 
podeu apuntar al seminari laboral Planta cara 
a la feina! amb Bernat Panadès i Maria Mora-
les, o bé a la formació Explora la teva estratè-
gia digital i emocional per a la cerca de feina, 
amb Carla Molina. Si el que voleu és obtenir el 
certificat en manipulació d’aliments, teniu una 
formació en aquesta matèria a càrrec del servei 
municipal de Salut Pública. Seguint en el camp 
de la salut, s’ofereixen dos cursos de Tècniques 
i nocions bàsiques per tenir cura dels infants, 
amb l’escola Educa, i un altre de Primers auxilis 
i suport vital bàsic, amb Dinàmics Esports. En 
l’àmbit del lleure, el programa inclou un curs 
d’assetjament, amb Educa, i un altre de moni-
tor/monitora amb titulació oficial.

El taller Edison Jove, de 
cinema i creació visual, 
repeteix en l’edició d’enguany 
de l’Etcètera

Inscripció oberta: 
www.grajove.cat
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Granollers 2019

Dimarts 10 de setembre. Plaça de la Porxada

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

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

Dimecres 11 de setembre. Plaça 11 de Setembre

 11 h Ofrena floral de les institucions i entitats
  Amb la col·laboració de la formació  

Ensemble Aedea
  Interpretació del ball de l’Homenatge,  

amb l’Esbart Dansaire de Granollers
  Organitza: Ajuntament de Granollers

Diada Nacional 
de Catalunya

de Setembre 

Cursos de català 
Curs 2019-2020

Inscripcions
Del 16 al 27 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
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BIBLIOTECA ROCA UMBERT SETEMBRE – DESEMBRE 2019

Reduïm la bretxa digital
FORMACIÓ DIGITAL

-16 ANYS
TALLERS DIGITALS

CURSOS I PÍNDOLES

Formació per adquirir coneixements i habilitats bà-
siques en l’ús de l’ordinador i els dispositius mòbils.
 · M’he quedat sense espai al mòbil, què faig? 
 · Infografies. Comunica més amb menys
 · On puc guardar les meves fotos del mòbil?
 · Endreça’t els arxius i carpetes. De l’ordinador al núvol 
 · Manteniment bàsic de l’ordinador portàtil

LABS DIGITALS

Sessions pràctiques d’aprenentatge de les eines digi-
tals a partir de l’experiència.
 · Experimenta amb la càmera del teu mòbil i fes fotogra-
fies originals

 · Inicia’t en la realitat augmentada coneixent els espais 
de Roca Umbert 

 · Mercat d’intercanvi d’apps

ACTIC

Acreditació de competències en tecnologies de la infor-
mació i la comunicació.
 · Prepara’t per a la prova ACTIC Nivell 2 (certificat mitjà) 

AULA DIGITAL OBERTA 

Servei de suport a l’autoaprenentatge de competències 
digitals.

Tallers digitals per a infants i joves menors de 16 anys 
que fomenten l’aprenentatge dinàmic de les noves 
tecnologies, la creativitat, la innovació i el treball en 
equip.

DEL 2D AL 3D. INTRODUCCIÓ AL DISSENY 3D  
AMB TINKERCAD
 · DURADA: 6 hores 
 · EDAT: de 10 a 14 anys
 · SESSIONS: els dimarts 1, 8, 15 i 22 d’octubre
 · HORA: de 17.30 h a 19 h

CREA UN INVENT DE LEONARDO AMB LEGO 
 · DURADA: 2 hores 
 · EDAT: de 8 a 11 anys
 · SESSIONS: divendres 25 d’octubre
 · HORA: de 17.30 h a 19.30 h

PROGRAMA MÚSICA EN DIRECTE. INTRODUCCIÓ AL 
SONIC PI
 · DURADA: 6 hores 
 · EDAT: de 12 a 16 anys
 · SESSIONS: els dimarts 29 d’octubre, 5, 12 i 19 de no-
vembre 

 · HORA: de 17.30 h a 19 h

ROBÒTICA BÀSICA: MCLON
 · DURADA: 4 hores 
 · EDAT: de 7 a 12 anys
 · SESSIONS: els dimarts 3 i 10 de desembre
 · HORA: de 17.30 h a 19.30 h

Inscripcions a partir del dimarts 17 de setembre de 2019, a les 15 h, a la biblioteca
i a www.granollers.cat/formaciodigital. Places limitades.

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
Prat de la Riba, 77 · 93 860 44 50 · bru@ajuntament.granollers.cat 

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espí i Grau, 2 · 93 879 30 91 · bcp@ajuntament.granollers.cat

ACTIVITATS GRATUÏTESACTIVITATS GRATUÏTES
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L’hort del Congost és l’espai 
on s’ha desenvolupat la darre-
ra Beca Maria Gaja

S’ha convocat la 15a edició de la Beca Maria 
Gaja a projectes didàctics en valors cívics, im-
pulsada pel Consell Escolar Municipal (CEM) i 
l’Ajuntament. 
Dotada amb 3.000 euros i de caràcter biennal, 
s’adreça a qualsevol persona física o jurídica 
amb un projecte pedagògic amb voluntat inno-
vadora des de qualsevol àmbit, que promogui 
valors cívics i democràtics, que respecti l’entorn 
i contribueixi al desenvolupament de Granollers 

Convocada la 15a beca Maria Gaja per 
promoure valors cívics i democràtics

com a Ciutat Educadora. El projecte s’haurà de 
portar a terme durant l’any vinent en una enti-
tat, associació o centre educatiu local. El termini 
de presentació acaba el proper 30 de setembre. 
L’origen de la beca Maria Gaja es remunta l’any 
1999, quan el CEM va aprovar una convocatòria 
per fomentar el desenvolupament de projectes 
que transmetin valors cívics. 

El veredicte se sabrà al novembre

La beca pren el nom de la mestra granollerina 
Maria Gaja en reconeixement a la seva trajec-
tòria professional. Els projectes els valorarà un 
jurat presidit per la mateixa Maria Gaja, integrat 
per la presidència del CEM i per un màxim de 7 
representants del món educatiu i cultural. 
Es valorarà l’interès pedagògic i social del 
projecte; la metodologia; l’aprofundiment en el 
coneixement de la ciutat; la utilitat en el foment 
de l’educació en valors cívics com la solidaritat, 
la convivència, la justícia i el respecte a la diver-
sitat; la vinculació amb els principis inspiradors 
del moviment de ciutats educadores; i la poten-
cialitat del projecte per ser transferit a d’altres 
àmbits o realitats. El veredicte es donarà a 
conèixer al novembre. 

Parelles Artístiques per al benestar i 
millora de la salut mental 
Cada any, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, la Taula de 
Salut Mental, integrada per una quinzena d’entitats i institucions de 
Granollers, la Garriga i Llinars del Vallès prepara un programa per 
sensibilitzar i lluitar contra l’estigma que sovint acompanya la malaltia 
mental i les persones que la pateixen. 
Les activitats s’allargaran des de final d’agost fins al 8 de novembre, i 
a l’octubre (diumenge 13, 10 h) tindrà lloc al parc Torras Villà la tradi-
cional caminada per la salut mental amb dos recorreguts al voltant de 
Granollers de 8 i 4 km, després de la qual es lliuraran els premis del 
concurs de cartells i samarretes. 
Aquest mes de setembre, la difusió del projecte “Parelles Artístiques, 
salut mental i art” centrarà bona part del programa. Fins al dia 15, el 
Museu de Granollers mostra obres de les associacions El Far i Daruma, 
resultat del procés artístic seguit per parelles d’artistes, un dels quals 
vinculat a recursos de salut mental. Una conferència al mateix museu 
(dia 12, 18 h) servirà per explicar la finalitat del projecte: que les perso-
nes puguin gaudir de l’art com a forma d’expressió i creixement, cosa 
que impacta positivament en el seu benestar. Hi participaran l’entitat 
Osonament i l’artista Beatriz Burgos, i es complementarà amb un taller 
creatiu amb Eduard Sagrest (dia 13, de 18 a 20 h, museu). 
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Torna la Diada de la bicicleta 
amb tres modalitats

El diumenge 22 de setembre, en el marc de la 
Setmana per a la Mobilitat Sostenible i Segura, 
l’Ajuntament de Granollers organitza conjun-
tament amb el Club Triatló Granollers, el Club 
Ciclista Granollers i la col·laboració de Grano-
llers Pedala la Diada de la Bicicleta.
En aquesta edició amb tres modalitats. D’una 
banda l’Eliminator BTT, que començarà a les 12 
h. Els participants surten per parelles i compe-
teixen de manera simultània en un circuit curt i 
explosiu amb algun obstacle. El millor de cada 
sortida avança a l’eliminatòria següent fins a 
arribar a la final. El recorregut és d’1 Km dins el 
parc del Congost i hi ha tres categories: mascu-

• Inscripcions obertes durant tot el curs, de setembre a juny. 

• Lloc: Servei d’Esports, c. Jaume Camp i Lloreda, 1, de 9 a 14 h, 
o través de seuelectronica.granollers.cat

• Preu de tot el curs: 18 €. Dues sessions d’activitat física a la 
setmana

• Horaris de matí i tarda. Aquest curs s’obren dos nous grups:

 Dilluns i dimecres, de 10 a 11 h. Pavelló del Club Bàsquet  
Granollers

 Dimarts i dijous, de 10 a 11 h. Pavelló de Can Bassa

• Més informació: tel. 93 842 68 47

lina i femenina (a partir de 16 anys), infantil de 
12 a 16 anys i júnior de 8 a 12 anys. 
La segona modalitat és la Marxa cicloturista, 
per a practicants habituals amb bicicleta de ca-
rretera amb un recorregut cicloturista de 52 km, 
a partir de 16 anys. Aquesta prova començarà a 
les 8.30 hores.
I la tercera modalitat de la Diada de la bicicle-
ta 2019 és la Pedalada popular de caire lúdic i 
familiar, a partir de 6 anys. A les 10.30 h, al parc 
del Congost començarà el recorregut de baixa 
dificultat de 12 Km.

Inscripció gratuïta però obligatòria

Les inscripcions a les tres modalitats són 
gratuïtes però obligatòries, s’han de fer a www.
granollers.cat/esports fins al 19 de setembre. La 
inscripció inclou una assegurança d’accidents, 
disposar d’avituallament líquid a l’arribada i 
pàrquing vigilat de bicicletes.
Els participants poden participar a dues de les 
modalitats (Eliminator BTT i la Marxa ciclotu-
rista). La recollida de dorsals per a totes les 
participants comença a les 7.30 h i fins a l’inici 
de cada prova.
Totes les participants rebran d’obsequi una bos-
sa del corredor. Els participants que ho desitgin 
poden comprar, per 3 euros, un esmorzar i 
beguda.

Programa d’Activitat Física per a més grans de 55 anys
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Subvencions a l’empresa 
i l’emprenedoria 2019

Oberta convocatòria

Termini per presentar les 
sol·licituds fins al 30 de setembre

Més informació a:
https://seuelectronica.granollers.cat

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

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

16
14 a 16.30 h. Formació.  
Comerciants
Instagram 1. Com atraure clients i 
promocionar la meva imatge
Crea una bona estratègia comunicativa 
per atreure a nous clients i fidelitzar 
els que ja tens
Granollers Mercat

19
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 bonificable de 
10 hores
Excel: perfeccionament i dreceres 
de teclat
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

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

25
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria.
Kit de comunicació per emprene-
dors
Integra l’estratègia digital al teu projec-
te emprenedor. Programa EmprènTIC
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Mentre estàs a l’atur, treballa amb 
les idees
Granollers Mercat

9 a 15 h. Formació bonificable de 
6 hores
Com negociar crèdits documenta-
ris
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

26
9 a 14 h. Jornada. Empresa i  
emprenedoria
Granollers entre en simbiosi. Ava-
luem els recursos materials
Granollers Mercat

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

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

27
9 a 14 h. Formació bonificable de 
10 hores
Iniciació a l’Excel
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

30
9.30 a 13.30 h. Formació.  
Empresa i emprenedoria
Què és el que més convé per 
finançar el meu projecte?
Granollers Mercat

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

Setembre 2019

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
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIUMENGE, 1

11.30 h Museu Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició "Tu investi-
gues!" (Es repeteix el mateix dia  a les 
12.30 h)

12.15 h Plaça de la Porxada
Actuació de Festa Major dels Xics de 
Granollers. Amb els Marrecs de Salt i 
Castellers de Sabadell
Org.: Xics de Granollers

19 h Casino de Granollers
Ball social amb Choffers. Soci entrada 
gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició

DILLUNS, 2

10 h Gra. Equipament Juvenil
Nou programa de cursos i tallers. 
Més informació i inscripcions a
www.grajove.cat

DIMECRES, 4

16 h Xarxa Centres Cívics de Granollers
Inici d’inscripcions als cursos 
d’octubre’19 a febrer’20, presencial-
ment a qualsevol centre cívic de la 
ciutat o a www.granollers.cat/centresci-
vics_inscripcions

21 h Restaurant El Mirallet
Miramecres amb Jesse
Org.: El Mirallet

DIVENDRES, 6

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”. No tots els animals els trobem 
atractius. La majoria d’invertebrats 
ens produeixen una sensació de rebuig. 
Voleu saber si sou capaços de tocar una 
aranya?. (Es repeteix a les 18.30 h) Ins-
cripcions 15 dies abans al 93 870 96 51 
/ reserves@museugranollersciencies.org

Pere Arquillué, Mishima, Lildami, Clara Segura i Bruno Oro, Clara i 
Ariadna Peya, Lola Herrera i Sau són alguns dels noms propis que 
pujaran als escenaris dels equipaments d’Escena grAn al llarg dels pro-
pers mesos. Una temporada que, a més, tindrà un tret de sortida molt 
especial. 
El periodista Eloi Vila -presentador del programa Al cotxe! de TV3-, que 
ja va presentar al juliol la programació amb els responsables dels 5 
equipaments, tornarà a Granollers per conduir la gala inaugural de tem-
porada, oberta al públic. Una autèntica celebració, amb el públic com a 
protagonista i molts tocs d’humor, que tornarà a omplir la Sala Gran de 
l’Auditori de Granollers per donar el tret de sortida a la nova programa-
ció i gaudir d’una nit de sorpreses amb un dels espectacles revelació de 
la temporada passada: Revolution. 
El musical, dirigit per la gran Panda van Proosdij, estarà protagonitzat 
pel cor Veus i el Cor Jove d’Amics de la Unió, que tornaran a fer vibrar 
al públic amb versions de cançons tan conegudes com When you belie-
ve, Maybe, Tomorrow, Aquarius o Let the sunshine. Música, ball i vitalitat 
per donar el tret de sortida a una programació també plena de colors 
variats amb espectacles de música clàssica i dansa, les obres revelació 
de teatre, espectacles familiars per a nenes i nenes de totes les edats i 
concerts de música moderna. 
La gala inaugural té un preu de 5 € però és gratuïta si es fa un abona-
ment abans del 2 de setembre. Tota la informació de la gala i els abona-
ments la trobareu a www.escenagran.cat.

El 21 de setembre, Gran Gala 
inaugural de temporada d’Escena grAn
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19 h Centre Cívic Nord
Festes del barri de l’Hostal del 6 a l’11
Org.: Av Hostal

DISSABTE, 7 

22 h Parc de Ponent
Cinema a la fresca
Org.: AV Ponent

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

DIUMENGE, 8

11.30 h Museu Ciències Naturals
Visita guiada a l’exposició “Tu investi-
gues!” (Es repeteix el mateix dia  a les 
12.30 h)

13.30 h Parc de Ponent
Arrossada popular
Org.: AV Ponent

19 h Casino de Granollers
Ball social amb David Magen. Soci 
entrada gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició

DIMARTS, 10

20.30 h Pl. de la Porxada
Pa amb Tomàquet de la Diada
Actuacions de l’Esbart Dansaire, sopar 
popular i ball de música tradicional 
amb Semproniana
(Venda de tiquets a la plaça)
Org.: Amics de l’11

DIMECRES, 11

11 h Pl. Onze de Setembre 
Ofrena floral al peu del monument de 
l’Onze de Setembre. Amb la partici-
pació de la formació Ensemble Aedea 
i ball de l’Homenatge, amb l’Esbart 
Dansaire de Granollers.

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

El cap de setmana 14 i 15 de setembre tindrà lloc la IV edició de la Fira 
de la Música i l’Educació Taral·la, dirigida per la pedagoga, musicote-
rapeuta i cantant Dàmaris Gelabert amb el seu equip de l’Associació 
Totsona i organitzada amb Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 
L’element central de la fira és la música, entesa com a part de la vida 
dels infants i com a una de les millors estratègies educatives.
La fira es farà els dies 14 i 15 de setembre per a professionals o estu-
diants en l’àmbit de la música i l’educació, amb una formació recone-
guda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. L’objectiu de 
l’organització és que els assistents puguin carregar piles i emportar-se 
recursos, idees i material pel nou curs. 
El dissabte 14, d’11 a 19 h la fira obrirà les seves portes a les famílies 
amb infants d’entre 0 i 10 anys, en aquesta edició també proposen ta-
llers inclusius per Necessitats Educatives Especials.
Taral·la ofereix concerts i dansa en viu, tallers per a diferents edats, 
expositors, propostes didàctiques, animacions a l’espai exterior, espais 
pels més petits, foodtrucks i moltes altres experiències enriquidores on 
l’ingredient principal serà la música.
Si voleu gaudir d’un cap de setmana ple de música, educació, creativitat 
i diversió, no oblideu comprar ja les vostres entrades per a Taral·la 2019, 
que un cop més es farà a Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

Més informació a la web: www.taralla.cat o a associaciototsona@totsona.
com, tel.93 871 19 30

Taral·la, la Fira de la Música i 
l’Educació, a Roca Umbert
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DIJOUS, 12

18 h Museu de Granollers
Jornada per a artistes. “Conversa en-
torn de l’artteràpia”. Activitat a l’entorn 
de l’exposició del projecte Parelles 
artístiques, salut mental i art
Org.: Daruma (Granollers) i l'associació 
El Far (La Garriga)

18 h Ajuntament de Granollers 
Les tertúlies de l’Arxiu. Tertúlia sobre 
el Balonmano Granollers amb Karles 
Torra i Jaume Vivé, sota el títol “His-
tòria del Club Balonmano Granollers”

19 h Ajuntament de Granollers
Acte d’inauguració de l’exposició 
“Balonmano Granollers: un esport per 
a una ciutat”

DIVENDRES, 13

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”. No tots els animals els trobem 
atractius. La majoria d’invertebrats 
ens produeixen una sensació de rebuig. 
Voleu saber si sou capaços de tocar una 
aranya?. (Es repeteix a les 18.30 h) Ins-
cripcions 15 dies abans al 93 870 96 51 
/ reserves@museugranollersciencies.org

18 h Carrer d’Anselm Clavé, davant del 
Museu de Granollers 
Activitat artística. Tallers del projecte 
Parelles artístiques, salut mental i art
Org.: Daruma (Granollers) i El Far (La 
Garriga)

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. “Medicina Xinesa i/o Qigong i 
creixement personal”, amb Carolina 
H. León
Org.: Espai Tranquil de Barbany

DISSABTE, 14

11 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
IV edició Taral·la, la Fira de la Música i 
l’Educació, engega motors! 
Dissabte 14 i diumenge 15 en el mateix 
horari.
Per famílies amb infants de 0 a 10 anys

Les Biblioteques de Granollers, Can Pedrals i Roca Umbert, enceten 
nou curs aquest setembre amb una programació carregada d’activitats 
per a tots els públics. La presentació del nou curs d’activitats serà el 
dimecres 25 de setembre a les 19 h a la Biblioteca Roca Umbert amb 
l’espectacle musical Coses de la vida: a ritme de bolero. La programació 
també inclou un altre espectacle, Posi’m dues cerveses i una taula periò-
dica, si us plau, de la companyia Con-ciencia el dimecres 30 d’octubre a 
les 19 h a la Biblioteca Can Pedrals. 
Dins de la programació d’activitats familiars, infantils i per a joves 
ocupen un espai destacat les dedicades als nadons i als infants amb 
cançons, contes, jocs, manualitats, anglès i també propostes familiars, 
clubs de lectura, BiblioLabs, el Laboratori de Lletres i Imatges o el La-
boratori de Jocs. 
L’apartat d’activitats adreçades a adults arriba amb algunes novetats, 
com un nou club de lectura, i ofereix conferències, debats i sessions 
temàtiques dinamitzades per persones expertes en cada àmbit. 
L’inici de curs també ens durà noves exposicions a les biblioteques i 
activitats de formació digital com els cursos i píndoles, els Labs digitals, 
la preparació per a les proves ACTIC i l’ Aula Digital Oberta.
Totes les activitats són gratuïtes però cal fer inscripció prèvia a partir del 
dimarts 17 de setembre, a les 15 h, de forma presencial a les bibliote-
ques o al web www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques on trobareu 
informació sobre tota la programació.

Nova programació d’activitats a les 
Biblioteques de Granollers
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22.30 h Casino de Granollers
Festa Country. Soci entrada gratuïta, 
no soci 10 € amb una consumició

DIUMENGE, 15

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Hector i Esmeralda. 
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb 
una consumició

DILLUNS, 16

10 h Centre de Normalització Lingüísti-
ca del Vallès Oriental
Inici d’inscripcions dels cursos de ca-
talà per a adults fins al 27 de setembre 
Org.: CNLVO

DIMARTS, 17

15 h Biblioteca Roca Umbert
Inici d’inscripcions dels programes 
de formació digital i labs digitals (-16 
anys) Inscripcions a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

DIMECRES, 18

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda (0 a 15 mesos), Mini-
músics amb Albada Blay, mestra de 
música. Inscripcions a www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques

DIJOUS, 19

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura Novel·la, presenta-
ció de les lectures del curs a càrrec 
d'Albert Rubio. Inscripcions a www.
granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

DIVENDRES, 20

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”. No tots els animals els trobem 
atractius. La majoria d’invertebrats 
ens produeixen una sensació de rebuig. 
Voleu saber si sou capaços de tocar una 
aranya? (Es repeteix a les 18.30 h) Ins-
cripcions 15 dies abans al 93 870 96 51 
/ reserves@museugranollersciencies.org

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada “La dinàmica de la carta na-
tal”, a càrrec de Sion Botey Illa
Org.: Espai Tranquil de Barbany

DISSABTE, 21

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar L’història d’Hèrcules 
i Galatea. A finals d’estiu encara podem 
veure en el cel el valerós Hèrcules que 
es va fer amic de la princesa Galatea 
i la va ajudar a fugir d’un ferotge i ho-
rrible gegant deformat. No gaire lluny 
de les constel·lacions que representen 
aquests personatges ens esperen els 
planetes Júpiter i Saturn. (Es repeteix a 
les 17.30 h i 18.15 h). 
Amb inscripció prèvia

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari Equinocci (+9 anys). El dia 23 
comença la tardor. A la natura es reco-
neix com un període de transició de la 
plenitud de la vida cap al recolliment. 
La causa és un fenomen astronòmic: 
el pas del Sol de l’hemisferi celeste 
nord a l’hemisferi celeste sud. Trau-
rem la claror del cel blau i seguirem 
el camí del Sol sobre les estrelles de 
fons, i veurem per què aquí comença 
la tardor... I a l’altra banda del món, la 
primavera. Amb inscripció prèvia

21 h Teatre Auditori
Gran Gala inaugural Revolution. Una 
nit plena de sorpreses amb l'espectacle 
d'Amics de la Unió

22 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Ballada de swing a l’aplegador de Roca 
Umbert
Org.: Lindy Frogs

23 h Casino de Granollers
Festa de Sevillanes Noche de baile y 
actuaciones. Soci entrada gratuïta, no 
soci 10 € amb una consumició

DIUMENGE, 22

8.30 h Parc del Congost 
Diada de la bicicleta. Marxa ciclotu-
rista, recorregut de 52 km (+16 anys). 
Inscripcions fins al 19 de setembre a 
granollers.cat/esports
Org.: Ajuntament de Granollers

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

10.30 h Parc del Congost 
Diada de la bicicleta. Pedalada Popu-
lar, recorregut de 12 km (a partir de 6 
anys). Inscripcions fins al 19 de setem-
bre a granollers.cat/esports
Org.: Ajuntament de Granollers

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

11 h Adoberia. Centre d’interpretació 
històrica. 
Taller El Granollers medieval Fem 
«menuts» de Granollers de xocolata. 
Activitat gratuïta

11.05 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar L’història d’Hèrcules 
i Galatea. Es repeteix 11.45 h, a les 
12.30 h i a les 13.15 h. Amb inscripció 
prèvia

12 h Parc del Congost 
Diada de la bicicleta. Eliminator, recor-
regut d’1km. Inscripcions fins al 19 de 
setembre a granollers.cat/esports
Org.: Ajuntament de Granollers

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Pere Rico. Soci entrada 
gratuïta, no soci 10 € amb una consu-
mició

DIMARTS, 24

11 h Can Jonch. Centre de Cultura
per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal. 
Ajuda’ns a identificar fotografies anti-
gues de Granollers. Més informació i 
inscripció (gratuïta), per telèfon a 
93 842 67 37 i 93 842 67 62 / 
arxiu@granollers.cat

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica Debat, La 
filosofia i la poesia: dos llenguatges 
encarats. Amb Mariano Fernández i 
Fèlix Rabal
Col·l.: UPG
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19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura (+17 anys) Descobrint 
els clàssics: Fahrenheit 451, de Ray 
Bradbury

20 h Cinema Edison
Edison singular. Projecció de la 
pel·lícula en VOSE de Luna nueva, de 
Howard Hawks

DIMECRES, 25 

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (16-36 mesos) Aquell 
qui no corre, neda, amb Patricia McGill. 
Inscripcions a www.granollers.cat/ins-
cripcionsbiblioteques

19 h Biblioteca Roca Umbert
Espectacle musical Coses de la vida: 
a ritme de bolero, amb Celeste Alías, 
Dani Pérez i Xavier Serrano. 
Inscripcions a www.granollers.cat/ins-
cripcionsbiblioteques

19 h Teatre Auditori de Granollers
Presentació de la temporada de músi-
ca clàssica, òpera i sarsuela

DIJOUS, 26

17 h Biblioteca Roca Umbert
Inici del servei Aula Digital Oberta. Su-
port personalitzat a l'autoaprenentatge 
de competències digitals. Inscripcions 
a www.granollers.cat/inscripcionsbiblio-
teques 

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Píndola "M'he quedat sense espai al 
mòbil, què faig?" Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbibliote-
ques

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Papers 
adormits“ 

DIVENDRES, 26

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!”. No tots els animals els trobem 
atractius. La majoria d’invertebrats 
ens produeixen una sensació de rebuig. 
Voleu saber si sou capaços de tocar una 
aranya?. (Es repeteix a les 18.30 h) Ins-
cripcions 15 dies abans al 93 870 96 51 
/ reserves@museugranollersciencies.org

DISSABTE, 28

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16-36 mesos) Cantem 
una estoneta junts?, amb Anna Farrés. 
Inscripcions a www.granollers.cat/ins-
cripcionsbiblioteques

18 h Plaça de la Porxada
Ballada del 25. Celebrem els 25 anys 
que fa que ballem!
Org.: Passaltpas

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

23 h Casino de Granollers
Festa de Salsa i Bachata. Soci entrada 
gratuïta, no soci 10 € amb una consu-
mició

DIUMENGE, 29

10.30 h Pl. Lluís Perpinyà
I Carrera AECC Vallès Oriental en 
marxa contra el càncer. Distància de 
5 km i ariibada a la Pl. de la Corona
Org.: AECC- Catalunya Contra el
Càncer de Barcelona

18 h Casino de Granollers
Ball social amb Charli Music. Soci 
entrada gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Balonmano Granollers: un esport per 
a una ciutat”
 Fotografies dels fons de l’Arxiu 
Municipal
Del12 de setembre al 22 de novembre de 
2019

MUSEU DE GRANOLLERS 
“Afinitats. Sobre les col·leccions del 
Museu de Granollers”
Exposició permanent
”Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de sant Esteve”
Fins al 22 de març de 2020
“Parelles artístiques. Salut mental i 
art“
Fins al 15 de setembre
“PerDurar“
Fins al 17 de novembre
“Papers adormits“
Del 26 de setembre a l’8 de desembre
Inauguració dijous 26 de setembre, a les 
20 h

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Tu investigues!“ 
Exposició permanent
“El tritó del Montseny“
Del 5 de setembre al 17 d’octubre

ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES 
ARTS
“Pots mirar sense jutjar?“
Fins el 15 de setembre de 2019

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
“Punt a punt... Cares de punt de creu“
Del 13 al 27 de setembre de 2019
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Com sorgeix la idea de fer un allotjament ru-
ral... al Senegal?
Abdou. Soc senegalès, tinc una part aquí i una allà. 
Tenint doble cultura, vam pensar que estaria bé 
oferir als nostres fills la possibilitat de conèixer la 
cultura d’allà, també. I la millor manera era anant-
hi a viure ara que són petits, que és més fàcil. I vam 
escollir Mar Lodj, una illa petita, rural, tranquil·la, 
que manté els valors de la meva cultura serer.
Mar. Si marxàvem de Granollers no era per anar 
a una altra ciutat. A Mar Lodj hi ha molta natura i 
es troba a una hora i mitja del poble de la família 
de l’Abdou, de manera que és fàcil anar a veure 
els avis. L’illa és parc natural i comença a haver-hi 
gent interessada a coneixe’n les aus, els peixos, la 
vegetació... no hi ha ni electricitat, ni carreteres, ni 
cotxes, tothom va en cavall. Als europeus els crida 
l’atenció, tot això. Així que vam decidir dedicar-nos 
a l’ecoturisme. La feina ens permet portar endavant 
el projecte familiar i de vida: no hem anat a obrir 
un negoci, hem anat a viure una experiència. 

Des del primer dia heu volgut fer les coses com 
es fan allà...
M. Teníem clar que si deixàvem la vida d’aquí 
volíem fer una cosa que ens ressonés i fer-ho con-
vençuts. Així que sí, la casa l’hem feta a la manera 
tradicional, amb materials naturals, hem contractat 
paletes d’allà, amb tots els avantatges i inconve-

 
La Mar, l’Abdou, la Sira i en Quim són 
una família catalana i senegalesa que, 
ara fa un any, van emprendre una 
aventura vital al Senegal per conèixer 
la cultura del pare. A Mar Lodj, una illa 
amb 5.500 habitants situada al parc 
natural del delta del riu Saloum, han 
obert un allotjament ecoturístic que 
han batejat com Nguel du Saloum –en 
llengua serer, punt de trobada. A l’illa 
no hi ha ni cotxes, ni carreteres, ni 
xarxa elèctrica... només “naturalesa, 
tranquil·litat, comunitat, valors...” 
Aquest estiu han vingut a Granollers per 
veure la família i ara ja tornen a ser a 
Mar Lodj, disposats a consolidar el seu 
projecte i fer-lo créixer. Els podeu seguir 
a les xarxes amb el perfil @nguelsaloum

nients, treballen molt tranquils... i potser és això el 
que hem anat a aprendre. La gent d’allà al principi 
no sabien amb quina intenció anàvem, però han 
vist la nostra manera de fer, que contractem guies 
del poble, que no tenim ni barca ni cavalls propis, 
sinó que els lloguem; que comprem al poble... 
Algú em va dir: “Vosaltres no esteu davant del mar 
–estem a tercera línia– , però no esteu d’esquena 
al poble”. Portem els nens a una escola senegalesa, 
cristiana; regatejo com fan ells... Vull que em consi-
derin una més, però encara falta...

Com els veieu, a la Sira i en Quim?
M. Ells, si van amb nosaltres, ja en tenen prou. Però 
hem quedat sorpresos del bé que s’han adaptat, els 
veiem supertranquils i contents, segurs i sociables. 

Què us quedeu cadascun de la cultura de l’altre?
A. Totes les cultures són bones, intento quedar-me 
amb el millor; aquí [a Catalunya] he après moltís-
sim.
M. M’agrada constatar que la comunitat allà té 
molt pes, aquí som més individualistes, i que la 
vida es viu, no es treballa. Quan he tornat aquí 
[per les vacances d’estiu], tothom va ràpid i tot 
està preparat per al consum. I jo soc de família de 
botiguers [riu]... Allà, vam passar un Nadal! Els 
nanos van ser feliços amb un gosset que va arribar, 
no van demanar res més. Allà passen moltes coses 

ENTREVISTA A

“Vam pensar que 
estaria bé oferir 
als nostres fills 

la possibilitat 
de conèixer 

la cultura 
senegalesa i, ara 

que són petits, 
era més fàcil”

Mar Barbany i Abdou Samath
educadora social i emprenedor, han obert un allotjament rural al Senegal
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La família Samath Barbany al 
parc Torras Villà, aquest estiu.
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“A Mar Lodj, no hem anat a obrir un negoci, 
hem anat a viure una experiència”

per davant dels diners, crec. L’illa és per a tothom, 
nens, adults i animals. No hi ha perills, tothom es 
mou lliurement.

Com us ha acollit la comunitat de Mar Lodj?
M. Per mi és més difícil que per a l’Abdou i els 
nens, però m’ha agradat passar per aquest procés: 
jo, treballant a Càritas com a educadora social, sem-
pre he estat acompanyant els estangers que arri-
baven a Catalunya, i ara he vist que no és tan fàcil: 
pensava que tindria totes les eines per integrar-me, 
però no només depèn de mi. Ja aniré trobant el 
meu lloc, però hi ha tants estereotips, prejudicis i 
generalitzacions... 

Com va ser el procés de compra del terreny?
A. Vam fer-ho com es fa allà, vam trigar uns dos 
mesos, no era “val això i t’ho pago”. Vam cridar el 
chef du village, el pare de tothom, i la gent gran 
del poble van fer de testimonis, van comprovar el 
terreny..., van participar i ens van acompanyar en 
el procés de compra, és una manera de donar-te la 
benvinguda com un més. Això potser ha fet alentir 
el procés, però ens ha facilitat la integració. Prop de 
90 persones del poble han participat en la cons-
trucció de l’allotjament. Hem donat feina a molta 
gent i estan molt contents. I s’ho senten una mica 
seu. 

Esteu satisfets de l’ocupació d’aquest primer any?
M. Sí, ha estat millor del que pensàvem. Abans que 
jo marxés amb els nens, ja hi havia algú que ens 
trucava per venir, una persona que ens va ajudar 
amb les seves pròpies mans en la construcció. Cada 
setmana hem tingut algú o altre –per Nadal les 
noies del BM Granollers, per Setmana Santa més 
gent de Granollers...– i persones de tot el món: 
americans, russos, brasilers, africans i, sobretot, 
europeus i senegalesos. Hi ha també el col·lectiu de 
cooperants expatriats, que el cap de setmana tenen 
vacances i venen a Mar Lodj a descansar.

Teniu una cuinera i una persona que us ve a 
rentar la roba...
M. Sí, la Mama, la cuinera, ve cada dia: la gent que 
ens visita vol menjar tradicional. És una mica com 
de la família; i una altra dona ens ve a rentar la 
roba a mà, és veïna nostra i mare d’una amiga de 
la Sira. 

“Prop de 90 
persones han 

participat en la 
construcció de 

l’allotjament. 
Hem donat feina 

a molta gent i 
estan contents”

Nguel du Saloum està situat a 2 
minuts de la platja i a 10 min del 
poble. Les platges de la costa de 
Mar Lodj són de sorra fina i poc 
profundes. 
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A. Tenir ajuda ens permet tenir més temps per estar 
amb els clients, que creiem que és el que volen, 
que estiguem per ells, que els acompanyem en 
aquesta descoberta.

Al final d’un dia de treball, quan seieu i mireu al 
voltant, què us ve al cap?
A. Analitzem què fem allà que no fèiem aquí, i al 
revés... i et quedes amb tot el bo. Per exemple, els 
dies que no hi ha aigua, en lloc de dir “oh, què 
fem ara!”, resulta que amb una ampolla de 10 litres 
ens podem dutxar fins a dues persones... Igualment 
els dies que no hi ha internet, ens hem d’aguantar. 
I penses que es pot viure amb menys...
M. Moltes vegades acabem parlant d’això, de com 
ens hem complicat la vida aquí, tot i que jo soc 
d’aquí i m’hi sento a gust perquè és el que conec... 
Allà el dia és dur, fa calor, el sol, el tracte amb els 
obrers... tot plegat. Però arriba el vespre, s’està fres-
quet, el cel és increïble... Estem com molt en pau i 
pensem: “uau, ho estem fent bé”. He après a accep-
tar: no hi ha aigua, doncs no n’hi ha. Els paletes no 
han arribat, doncs els anem a despertar a casa... Al 
principi m’atabalava, ara ja no.
A. A mi m’agrada això, poder ensenyar als nens 
que hi ha dues maneres de viure, no hi ha una cosa 
millor que l’altra. Quan siguin grans, es quedin 
aquí o allà, tindran aquest record, i el dia que es 
quedin sense aigua al seu pis, pensaran “no passa 
res...”
M. Els nens han après a acceptar. Allà hi ha el que 
toca, avui hi ha arròs amb peix, i demà també, no 
hi ha volta de full. Aquí hi ha tantes opcions i tot és 
tant a l’abast, que t’enfades!
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Els grups municipals opinen

Más dependencia

¿Sabían que el 95 % de las personas que no 
trabajan por tener que cuidar a personas 
dependientes son mujeres? Invertir en resi-
dencias, centros de día y viviendas tuteladas 
es imprescindible para combatir la feminiza-
ción de la pobreza.
Los que gobiernan la Generalitat ya ni se 
inmutan cuando año tras año se califica a 
Cataluña como una de las comunidades 
autónomas con peores listas de espera en 
dependencia de España. Según Idescat, el 
24% de las mujeres sufren pobreza en Cata-
luña y entre las mujeres de la tercera edad, la 
pobreza ya afecta a 1 de cada 4.
En Cataluña, el 19,2 % de nuestros ancianos 
están en riesgo de exclusión social. Por 
ejemplo, nuestra ciudad que está por debajo 
de la media catalana, lleva años esperando la 
construcción de una nueva residencia para 
nuestros mayores. Un 43 % de las familias 
monoparentales catalanas están también en 
riesgo de exclusión social. El 52,7 % de los 
catalanes manifiesta mucha o cierta dificultad 
para llegar a final de mes.
¿Y mientras tanto qué hace el President 
Torra y su gobierno de coalición? Nada. 
Hace poco han sacado adelante su primera 
ley después de 14 meses de haber tomado 
posesión… Eso sí, para subirse el sueldo, en 
torno a los 150.000 euros anuales y cobrar 
casi el doble que el presidente del gobier-
no, bien diligente y ágil que fue. “Apreteu, 
apreteu”. Cuestión de prioridades.
Nuestro Parlament está bloqueado conti-
nuamente según los intereses de la agenda 
independentista. El President Torra está más 
preocupado en abrir embajadas en el exte-
rior, mantener sus chiringuitos políticos o en 
visitar a su amigo Puigdemont a su flaman-
te caserón de la república (imaginaria) en 
Waterloo que en solucionar los verdaderos 
problemas de los catalanes.
Mientras tanto, Cs ha impulsado en el 
Parlament una comisión de trabajo para 
mejorar la vida de los mayores. Propuestas 
de resolución presentadas en el Parlament 
a final de junio: 424 (Cs), 247 (PSC), 177 
(Comú), 38 (ERC), 32 (JxC), 30 (PP), 23 
(CUP)* 
Sr. Torra, menos independencia y más pen-
sar en la dependencia.

*Fuente: Sistema de Información de la Acti-
vidad - Parlament de Catalunya.

Juan Manuel de Vargas
Concejal
Granollers@ciudadanos-cs.org
¡Síguenos en las redes sociales!

Ja som al mes de setembre i, com a la 
majoria dels granollerins i granollerines, 
la Festa Major és l’esdeveniment que 
ens indica que les vacances d’estiu ja 
han acabat i que toca tornar-se a posar 
a treballar. Per als de Granollers per la 
Independència comença un nou curs 
polític en el qual som els nous de la clas-
se, i com ja vàrem avisar al mes de juny, 
venim amb moltes ganes d’aprendre i 
d’aportar al consistori i a la ciutat.
Més enllà del final de l’estiu per als gra-
nollerins i granollerines, la Festa Major 
representa un dels principals exemples 
d’activitat participada de la nostra ciutat. 
Es tracta d’una festa organitzada direc-
tament per la ciutadania a través de les 
colles; un símbol de l’empoderament 
ciutadà que ens demostra que a Gra-
nollers podem fer moltíssim treballant 
des d’abaix. Aquest és un dels principals 
objectius de Granollers per la Indepen-
dència per al curs polític que comença 
–i per als propers 4 anys–: fer que el 
màxim de decisions polítiques que ens 
afecten a tots i totes les prenguem els 
ciutadans.
El mes de setembre és també el mes de 
la Diada Nacional de Catalunya. L’11 de 
setembre és, entre moltes altres coses, 
una jornada de reivindicació. Un dia per 
demostrar que malgrat la repressió, mal-
grat l’intent de silenciar-nos, malgrat les 
ganes de desestabilitzar-nos, malgrat tot, 
els catalans i les catalanes seguim dem-
peus. Dempeus i conscients que som 
molts, suficients; i conscients també que 
hem d’anar junts, que hem d’estar units. 
Des de Granollers per la Independència 
reivindiquem aquesta unitat d’acció que 
va més enllà de partits i institucions, 
perquè sabem que el moviment inde-
pendentista és un moviment que ve 
d’abaix. Així, tal i com ens demostra any 
rere any, la Festa Major de la nostra ciu-
tat, si treballem plegats i ens erigim com 
els ciutadans i les ciutadanes empodera-
des que som, serem capaços de tot. Visca 
la Festa Major! Visca Granollers! i Visca 
Catalunya lliure!

Joan Ricart
Granollers per la Independència 
– Primàries Catalunya

Els nous de la classe 
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És hora de reconèixer l’emergència climàti-
ca, comprometent-nos amb l’horitzó de 
descarbonització total a l’any 2050, garantint 
la creació d’ocupació i una transició justa en 
els sectors més vulnerables davant dels canvis 
necessaris en el mode de producció i de 
consum impulsant un nou acord verd –green 
new deal– a Catalunya, Espanya i a la Unió 
Europea.
És necessària una profunda reorientació de 
la política per anticipar-se als efectes del 
canvi climàtic.
Hem d’incorporar en les nostres reflexions i 
decisions, la consideració dels “límits plane-
taris” com a garantia d’un progrés durador i 
just.
Cal adoptar un nou enfocament de la política 
d’infraestructures, per garantir el dret a la 
mobilitat de forma segura i sostenible. Consi-
derem les infraestructures com a eina al servei 
de la ciutadania i no un fi en si mateixes, 
tenint especialment en compte el repte del 
canvi climàtic i les oportunitats del canvi tec-
nològic. Per això, es fa necessari l’impuls del 
transport públic i l’electrificació del trans-
port, la lluita a favor de la qualitat de l’aire i 
reducció de la contaminació i la reducció de 
l’impacte ambiental de les infraestructures.
Delimitar i planificar, conjuntament govern 
de la Generalitat i ajuntaments de més de 
50.000 habitants, les zones de baixa emis-
sió o zones urbanes d’atmosfera protegida, 
començant per l’elaboració del corresponent 
estudi a escala supramunicipal i el posterior 
pla d’implementació mitjançant polítiques de 
disminució del trànsit privat.
Considerem fonamental l’augment del pes 
de la indústria en el nostre teixit productiu, 
per contribuir a una ocupació més estable 
i una menor vulnerabilitat i dependència 
exterior de la nostra economia. Cal que el 
Pacte per la Indústria a nivell nacional avanci 
en l’adaptació del sector a la globalització, a la 
transició ecològica i a la transició digital. Cal 
promoure el lideratge de la indústria catalana 
en sectors com els d’acumulació d’energia i 
equipaments per a l’electrificació del trans-
port.
I, com a part de l’Estratègia d’Economia 
Circular, cal d’augmentar la reutilització i el 
reciclatge de tot tipus de residus, per arribar 
a “residu zero” en l’horitzó 2050.
És precís incorporar criteris ambientals en la 
fiscalitat i en les compres públiques.
Augment del pes de les energies renovables 
amb el compromís d’assolir, en el
horitzó de 2050, el 100 % de l’electricitat 
d’origen renovable.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

La legislatura ha començat i les prime-
res propostes del PSC no conviden a 
l’optimisme. Han estat tebis i porucs 
en proposar una organització municipal 
moderna on, amb els noms de les regido-
ries, s’evidenciés algun canvi. El nom fa la 
cosa (sobretot en política). I avui que el 
masclisme mata amb virulència i la terra 
crema, hagués estat adient tenir una re-
gidoria que fos feminista i una altra que, 
concretament, especifiqués que cal lluitar 
contra el canvi climàtic, entre d’altres. 
Quan no hi ha canvi és que la cosa decau 
i s’escola pel camí de l’avorriment. Una 
política viva vol creativitat i innovació. 
La política del PSC a Granollers, però, vol 
tranquil·litat, anar fent, amb un ritme 
lent. I tot per una qüestió d’edat, també. 
El tap generacional d’uns polítics que 
han donat els seus millors anys a la ciutat 
pesa molt. La nova política al PSC tarda a 
arribar. 
Des d’ERC Granollers, la Núria, en 
Pau, la Lorena i l’Enric ens posem, com 
sempre, al servei dels veïns i veïnes i 
dels interessos d’una esquerra àmplia. 
Un progressisme divers que vol creativitat 
i promoció de la ciutat per aprofitar tot 
el seu potencial, una esquerra que vol 
justícia social i trencar la segregació. I un 
republicanisme que vol canviar el model 
de mobilitat per abaixar els fums i i fer 
una ciutat neta, d’aire pur i espais verds.
I per acabar: unitat, unitat independen-
tista. Però des de la confiança i l’entesa. 
No caiguem en debats estèrils de qüestio-
nar a tothora. Els partits som el que som. 
Elements d’impuls de la política pública 
que volem. Des d’ERC, a més, volem 
servir per fer un món just i alegre. No 
caiguem en la temptació, doncs, de la crí-
tica antipartidista i demagògica constant, 
concretem estratègies i objectius sensats. 
Lluitem contra un Estat vell i cruel. Un 
Estat que colpeja amb el dret penal i amb 
la força de la policia. Mirem de trobar 
estratègies unitàries que siguin útils, 
entenguem tots els interessos que uns i 
altres representem i trobem-nos, sempre, 
al carrer amb el puny alçat i la mà estesa.

Pau Llobet i Roura
Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM 
esquerra@granollers.cat 
WhatsApp: 690082630

Campanyes contra 
la contaminació

En les darreres setmanes, i coincidint amb 
l’onada de calor, Granollers, conjuntament 
amb d’altres municipis de l’entorn metro-
polità de Barcelona, han viscut episodis de 
contaminació. La darrera setmana de juny 
i la primera de juliol la ciutat va viure avi-
sos de superació dels nivells recomanables 
d’ozó, en primer lloc, i de PM10 (petites 
partícules en suspensió). No cal dir que 
no és la primera vegada que la ciutat viu 
avisos d’aquestes característiques. 
Evidentment, molts dels factors de la 
presència d’aquests contaminants a l’aire 
que respirem no són estrictament gra-
nollerins. Molts arriben arrossegats per 
masses d’aire que troben en l’orografia 
vallesana, un espai per encallar-s’hi. El 
trànsit rodat i la indústria són les princi-
pals fonts que originen aquests elements 
que deterioren la qualitat de l’aire que res-
pirem i que escurcen la nostra esperança 
de vida. Això és una realitat indiscutible 
contra la que cal rebel·lar-se.
Per fer-ho, no només cal reaccionar durant 
aquests episodis, sinó canviar alguns dels 
nostres hàbits quotidians. Les adminis-
tracions, i en aquest cas l’Ajuntament, hi 
tenen un paper molt important a jugar. La 
capacitat per fer polítiques que afavorei-
xin aquests canvis individuals i d’arribar 
a la població a través de campanyes són 
recorreguts que s’han de transitar. Durant 
aquest capítol de fa unes setmanes, com 
a ciutadà només he sabut identificar 3 
“retuits” del compte oficial de tuiter 
l’Ajuntament on s’avisava d’aquest episodi 
de contaminació i de mesures excepcio-
nals com no fer esport a l’aire lliure. Cap 
campanya institucional demanant deixar 
el cotxe a casa i fer ús del transport públic 
o de sostenibles com la bicicleta.
A Granollers es va instal·lar fa pocs mesos, 
i sense previ avís, un carril bici que traves-
sa la ciutat de Can Mònic fins l’estació del 
centre. Des d’aleshores, manca senyalitza-
ció que incrementi la sensació de segure-
tat per fer-ne ús i, sobretot, promoció de 
l’hàbit de mobilitat en bicicleta. La ciutat 
té la capacitat de fer campanya perquè la 
ciutadania comenci (o segueixi) canviant 
d’hàbits. No tenim més alternatives, per-
què la necessitat és urgent.

Àlex Sastre
Junts per Granollers

Transició ecològica 
i emergència climàtica

Nou mandat, 
poques novetats

PSCERCJunts
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