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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 

Mural pintat a Roca Umbert per l’artista japonesa Mina Hamada. 
Foto: Toni Torrillas

Mireia 
Cammany
Dorr

> Directiva del grup Epi Industries 
dedicat a la distribució de 
maquinària industrial

> Tresorera del BMG i membre de 
la junta de PIMEC

> Gran defensora i difusora dels 17 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible fixats per l’ONU 
(Agenda 2030)

Diumenges de Ciència
Tallers familiars - 2019/2020
El Museu de Ciències Naturals de Granollers us 
proposa activitats familiars on pares i fills podreu 
compartir la ciència de manera participativa, amb 
l’observació i la manipulació. Un equip d’educadors 
us guiarà en els vostres descobriments.
Diumenge 17 de novembre: «Els petits mamífers»
Diumenge 15 de desembre: «Vida microscòpica»
Horari: d’11.30 a 13.30 h

Activitats familiars a l’entorn de l’exposició «El 
Venadito. Junts contra el maltractament animal» 
Primer es farà una visita guiada i després, un taller 
artístic.
Diumenge 24 de novembre: «Equí tèxtil»
Diumenge 22 de desembre: «Equineja el Nadal»
Diumenge 26 de gener: «Fes el teu equí en feltre»
Horari: d’11.30 a 14 h

Entrada infants menors de 12 anys, 1 €. Adults, 3 €. 
Els infants han d’anar sempre acompanyats d’alguna 
persona adulta.
PLACES LIMITADES. INSCRIPCIÓ OBERTA 15 DIES 
ABANS QUE ES FACI L’ACTIVITAT
reserves@museugranollersciencies.org
Museu de Ciències Naturals de Granollers 
C. Palaudàries, 102. Tel. 93 870 96 51 
www.museugranollersciencies.org
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Emili Huguet del Villar 
L’Ajuntament de Granollers va dedicar fa uns anys un 
carrer, molt a prop de l’estació del nord, a un il·lustre 
granollerí, Emili Huguet i Serratacó (Granollers 
1871-Rabat, 1951), que signava les seves obres com a 
Emilio Huguet del Villar. Botànic, geògraf 
i edafòleg (qui estudia els sòls com a 
substrat del món vegetal), va cursar estu-
dis secundaris a Granollers i després va 
emigrar a Amèrica del Sud, on va ense-
nyar geografia i història. És probablement 
el científic granollerí amb una major 
projecció internacional. Durant la Guerra 
Civil va començar a estudiar els sòls del 
nord d’Àfrica. Després del conflicte, fra-
cassats tots els intents d’integrar-se en 
els serveis forestals de l’administració 
espanyola, s’instal·là definitivament al 
Marroc, on va morir. El valor geográfico 
de España, publicat l’any 1921, és la seva 
obra més important. Va ser reeditada 60 
anys després de la seva mort pel Centre 
d’Estudis de l’Associació Cultural.

FOTO: EMILI HUGUET DEL VILLAR, 1923. 
AUTOR: JOHN W. HARSHBERGER

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

MERCAT DE SEGONA MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 2 de novembre
De 8 a 14 h. C. Esteve Terrades

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

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

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

ENCANTS SOLIDARIS. Assemblea d’Aturats 
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

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

LA LLOTJA DEL DISSENY
Dissabte 2 i 30 de novembre
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

FIRA DEL DISC
Divendres 8 i dissabte 16 de novembre
Tot el dia. Plaça de Perpinyà

MERCAT DE VI I FORMATGE
Dissabte 9 de novembre
De 9 a 21 h. Plaça de Perpinyà

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

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters...)
Dissabte 9 i 30 de novembre
De 9 a 14 h. Parc Firal 

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

ENCANTS SOLIDARIS. Associació Protectora Vilanimal
Dissabte 16 (pl. Maluquer)
i 23 i 30 de novembre (pl. Perpinyà). Tot el dia

MERCAT DE SEGONA MÀ AV TRES TORRES
Diumenge 17 de novembre
De 9 a 14 h. Rambla Mare de Déu de Montserrat

FAMILY DAY – FESTIVAL DEL MOTOR DE GRANOLLERS
Dissabte 23 de novembre
De 10 a 20 h Pl. de Maluquer i Salvador

FIRA DE COMERÇ I ARTESANS
Dies 29, 30 novembre i 1 de desembre
Tot el dia. Parc de Ponent (c. Rafael Casanova)

BOTIGUES AL CARRER
Dissabte 30 de novembre
De 10 a 20.30 h. C. de les Travesseres

Activitats paral·leles a 
l’exposició del retaule
L’exposició «Retorn a Granollers del retaule gòtic de sant Esteve» 
mostra aquest retaule atribuït als pintors Vergós i també explica 
els principis del segle XX de Granollers. L’exposició, que es podrà 
visitar fins al març del proper any, ens proposa, a més, tot un seguit 
d’activitats paral·leles. Aquest mes se’n faran quatre. El diumenge 3 
de novembre hi haurà una visita comentada amb intèrpret de signes. 
El dijous 7 de novembre es farà una conferència sobre la restauració 
de les pintures de les taules. També hi haurà un taller d’escriptura 
gòtica el cap de setmana del 23 i 24 de novembre. I el dijous 28 de 
novembre es farà la conferència «Les vicissituds de la venda dels 
retaules».
A més, si sou una entitat o un grup d’amics i amigues i voleu desco-
brir aquesta exposició, podeu posar-vos en contacte amb el Museu 
de Granollers per concertar una visita guiada gratuïta.
Més informació: www.museugranollers.cat
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REPORTATGE

Oberta la convocatòria d’ajudes municipals 
per pagar el lloguer i mobilitzar pisos buits

L’Ajuntament ha obert la quarta 
convocatòria de subvencions per 
contribuir a pagar el lloguer, tant 
per a contractes nous com vigents. 
Són ajudes directes per a persones 
físiques que tenen el seu domicili 
habitual i permanent a Granollers 
i que compleixen determinats 
requisits socioeconòmics. També 
hi ha subvencions per incentivar el 
creixement de l’oferta d’habitatges 
de la Borsa de Lloguer Municipal 
i fomentar la sensibilització dels 
propietaris d’habitatges buits en la 
necessitat de posar-los a lloguer. 
Les sol·licituds s’han de presentar a 
l’Oficina Local d’Habitatge, del carrer 
del Rec, 50.

En el cas de les subvencions al lloguer per a 
contractes nous caldrà disposar d’un contracte 
d’arrendament d’habitatge formalitzat a par-
tir del 24 de novembre de 2018. L’import de 
les subvencions serà la quantitat íntegra de la 
primera mensualitat de lloguer comptat des de 
l’inici de la vigència del contracte, fins a un im-
port màxim de 600 euros, per una sola vegada; 
la quantitat equivalent al pagament de l’Impost 
de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats, fins a un import màxim de 150 
euros; i l’import de les subvencions al pagament 
del lloguer 100 euros mensuals, per un màxim 
d’11 mensualitats, amb una percepció màxima 
de 1.100 euros. Les mensualitats de lloguer 
subvencionables es computaran a partir del 
segon mes de lloguer, comptat des de l’entrada 
en vigor del contracte, i fins al mes de desembre 
de 2019.
En el cas de les subvencions al lloguer per 
a contractes existents s’ha de disposar d’un 
contracte d’arrendament formalitzat abans del 
24 de novembre de 2018 mentre que la quantia 
de la subvenció és 100 euros mensuals, amb un 
màxim de 12 mensualitats i una percepció màxi-
ma de 1.200 euros. Les mensualitats de lloguer 
subvencionables seran les corresponents al 
pagament del lloguer de l’1 gener al 31 desem-
bre de 2019.

Per quart any consecutiu l’Ajuntament de Grano-
llers ha obert una nova convocatòria per ajudar a 
pagar el lloguer, on són prioritaris determinats 
col·lectius: joves menors de 35 anys, persones 
de 65 anys o més, dones víctimes de violència 
masclista, unitats de convivència amb algun 
membre amb un grau de discapacitat igual o 
superior al 33 %, famílies monoparentals amb 
menors al càrrec, i ser titular d’un contracte 
d’arrendament formalitzat a través de la Borsa 
de Lloguer Municipal.

Menors de 35 
anys, més grans 

de 65 anys i 
altres col·lectius 
poden demanar 
ajuts per pagar 

el lloguer
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Les sol·licituds es poden presentar  
fins al 15 de novembre 

També hi ha 
ajudes per 

cada habitatge 
que s’arrendi 
a través de la 

Borsa de Lloguer 
Municipal

Per tal d’incrementar l’oferta d’habitatges de 
lloguer a Granollers, també hi ha una línia de  
subvencions per tal que els propietaris de pisos 
buits els posin a lloguer, per sota del preu de 
mercat, a través de la Borsa de Lloguer Muni-
cipal. En aquest sentit, s’atorgarà una quantitat 
de 1.000 euros per cada habitatge del que es 
formalitzi un contracte d’arrendament a través 
de la Borsa de Lloguer Municipal, ja sigui apor-
tat per primera vegada o que es torni a posar 
a lloguer a través d’aquest servei municipal. 
Aquesta subvenció s’atorga en compensació 
a la reducció del preu de lloguer que serà 
determinat per la Borsa de Lloguer Municipal 
en relació al preu de mercat lliure de lloguer. La 
vigència inicial mínima del contracte ha de ser 
de 5 anys. 
També es subvencionarà una quantitat equiva-
lent a les despeses corresponents a la tra-
mitació de la cèdula d’habitabilitat i certificat 
energètic de l’habitatge adscrit a la Borsa de 
Lloguer Municipal que, per primer cop, inclou 
honoraris tècnics (IVA inclòs), visats i taxes de 
tramitació, fins un màxim de 200 euros.
Tota la documentació per poder accedir a 
aquestes línies d’ajuts municipals s’ha de pre-
sentar a l’Oficina Local d’Habitatge, al carrer 
del Rec, 50. En aquest servei municipal es 
gestionen directament els ajuts municipals al 
lloguer; les subvencions municipals al lloguer 
per evitar la pèrdua de l’habitatge i els ajuts per 
a la captació d’habitatges a la Borsa de Lloguer 
Municipal. Gràcies a un conveni aprovat recent-
ment, aquests ajuts es cobraran de manera 
més àgil que en convocatòries anteriors.

Des de 2016 l’Ajuntament de Granollers ha 
obert anualment convocatòries d’ajuts per 
contribuir a garantir el dret a l’habitatge. 
418 contractes de lloguer s’han beneficiat 
d’aquestes subvencions per pagar el re-
but del lloguer, amb un import global de 
579.518,44 euros invertits fins ara en aques-
ta línia específica del Pla d’Habitatge.
Pel que a la Borsa de Lloguer Municipal 
des de 2016 s’han signat 66 contractes 
d’habitatges per llogar a preus assequibles 
a través d’aquest servei municipal i s’hi ha 
destinat un total de 46.559,59 euros. 
1.081 habitatges en edificis plurifamiliars o 
unifamiliars s’han rehabilitat o han millorat 
les seves condicions d’accessibilitat gràcies 
al Pla d’Habitatge, en les tres convocatòries 
anteriors. En aquesta línia s’hi han desti-
nat 675.346 euros, invertits tant en matèria 
d’accessibilitat (rampes, ascensors, aga-
fadors, etc), com en la millora energètica, 
d’aïllament, d’impermeabilitat, etc. de faça-
nes i de parets mitgeres.
La rehabilitació, millora i conservació de 
façanes i mitgeres en edificis residencials 
s’ha dut a terme en 184 habitatges, en 
aquest cas des de 2017, gràcies a un import 
de 210.347 euros. Aquesta ajuts s’encaminen 
a reduir els consums i a millorar el balanç 
energètic i la conservació del parc global 
d’habitatges de la ciutat, per fer-lo més 
eficient i sostenible.

Més d’1,5 MEUR 
en ajuts directes per a 
l’habitatge en tres anys
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Durant el mes de novembre el Consorci de Resi-
dus del Vallès Oriental substituirà uns 240 con-
tenidors d’envasos (groc) i paper i cartró (blau) 
en un centenar d’àrees de la ciutat. Es tracta de 
la primera fase d’un procés que va lligat a un 
nou sistema de recollida que obliga a col·locar 
tots els contenidors a la banda dreta del carrer, 
segons el sentit de circulació. Per aquest motiu 
l’Ajuntament ha portat a terme en els últims dies 
tasques prèvies de preparació a aquest canvi 
com la senyalització d’espais on cal augmen-
tar el nombre de contenidors, el desplaçament 
d’alguns metres de l’àrea de contenidors exis-
tent, la retirada o col·locació de fitons, etc.

Recollida més ràpida i eficient

Amb el nou model de recollida, per als conteni-
dors d’envasos i de paper i cartró, s’escurçarà el 
temps en què el camió recull el contenidor i gene-
rarà menys cua de trànsit al darrera en vies d’un 
sol carril. Aquest fet es produeix perquè el con-
ductor del camió no ha de baixar del vehicle com 
passava fins ara. A més, aquesta operació serà 
menys sorollosa, ja que els contenidors que es 
substitueixen són de plàstic en lloc de metàl·lics 
com són en l’actualitat. Aquesta modificació 
contribuirà a que les àrees de contenidors estiguin 
més netes, ja que es netejaran els desbordaments 
d’aquests residus que s’hagin produït en el mateix 
moment en què es fa la recollida dels contenidors. 

S’inicia el canvi de contenidors d’envasos 
i paper en una primera fase

A Granollers hi ha aproximadament unes 200 
àrees de contenidors de recollida selectiva. En 
aquesta primera fase se’n canviaran la meitat i 
durant l’any 2020 es preveu que es reemplacin 
la majoria restant. Entre les àrees que es can-
vien aquest novembre hi ha les de l’entorn de 
l’illa de vianants, les del carrer Roger de Flor, 
passeig de la Muntanya, avinguda Sant Esteve, 
carrer Girona, etc. El nou model, que també s’ha 
començat a aplicar a Mollet del Vallès, contri-
buirà a fer més eficient la recollida selectiva.

Més recollida de paper i envasos

D’altra banda, segons dades del Consorci de 
Residus del Vallès Oriental, la recollida selec-
tiva de paper i cartró i d’envasos continua crei-
xent aquest 2019. Si comparem les dades dels 
mateixos mesos (de gener a setembre) entre 
2017 i 2019 el paper i cartró s’ha incrementat 
una mitjana d’un 153,39 %, mentre que el que 
es recull entre els comerços ha augmentat un 
276,49 %. La recollida d’envasos s’ha incremen-
tat en el mateix període un 32,42 % de mitjana.

LLAUNES, BRICS I 
ENVASOS DE PLÀSTIC

LLAUNES
AEROSOLS

TAPS METÀL·LICS
SAFATES D’ALUMINI

EMBOLCALLS DE PLÀSTIC
SAFATES DE POREXPAN

AMPOLLESAMPOLLES
BOSSES
BRICS

incidències
900 897 000
serveisambientals@savosa.cat

Atenció personalitzada:
De dilluns a dijous: de 8.30 a 14.00 h 
i de 16.00 a 18.00 h
Divendres: de 8.30 a 14.00 h
BÚSTIA DE VEU 24 H

ENVASOS DE CARTRÓ, 
PAPER, DIARIS I REVISTES

inc idències
900 897 000
serveisambientals@savosa.cat

Atenció personalitzada:
De dilluns a dijous: de 8.30 a 14.00 h 
i de 16.00 a 18.00 h
Divendres: de 8.30 a 14.00 h
BÚSTIA DE VEU 24 H

ACTUALITAT
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Presentat el projecte de les rampes mecàniques del  
c. Carles Riba, entre pg. de la Muntanya i c. Lluís Vives

Visita gratuïta a la planta de 
compostatge de Granollers
Coneix com es transformen els residus 
orgànics que recicles

Dissabtes 9 i 30 de novembre, al matí

Inscripció prèvia al telèfon de l’OAC 93 842 66 10  
o al formulari bit.ly/visitaCompostatge.  
Places limitades

Activitat emmarcada dins de la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus

La nova fase de la instal·lació de les rampes 
mecàniques del carrer de Carles Riba, entre el 
passeig de la Muntanya i el carrer de Lluís Vi-
ves, es preveu que pugui estar acabat el mes de 
maig de 2021. El projecte tot just s’ha presentat 
al veïnat del carrer i ha de seguir els processos 
administratius pertinents fins a l’adjudicació 
de l’obra per concurs públic. En paral·lel, les 
rampes ja col·locades entre els carrers de Lluís 
Vives i Veneçuela, podrien començar a funcionar 
a finals d’aquest mes o a principis de desembre.

Una vorera ampla amb arbrat

Entre el passeig de la Muntanya i el carrer de 
Lluís Vives la rampa mecànica es col·locarà 
a partir de la meitat de l’eix longitudinal del 
carrer, pujant a la dreta. Aquest fet comportarà 
la demolició de l’actual vorera i de l’asfalt del 
carrer, fet que permetrà construir una vorera de 
més de 5 metres d’amplada entre la façana sud 
dels edificis del carrer Carles Riba i el límit de 
la rampa. Aquesta vorera servirà per al pas de 
vianants i per a l’accés als guals existents o que 
en un futur s’hi puguin crear, alhora que s’hi 
plantarà arbrat. L’aparcament de la vorera nord 
del carrer Carles Riba es mantindrà, mentre 
que se’n perdran una desena a la vorera sud. 
Els 165 metres de carrer, amb un pendent que 
s’acosta al 10 % de mitjana, es dividiran en tres 
trams de rampa.

El projecte preveu fer de nou tots els serveis del 
subsòl (clavegueram, recollida d’aigües plu-
vials...), reurbanitzar les noves voreres i les cruï-
lles amb els carrers de Josep Maria de Sagarra 
i Lluís Vives, per millorar l’accessibilitat. 
Quan aquestes rampes entrin en funcionament, 
el carrer de Carles Riba, entre el passeig de la 
Muntanya i el carrer Lluís Vives, passarà a tenir 
un sol sentit de circulació, de pujada. Aquesta 
mesura permetrà pacificar el carrer.

Estan en marxa les obres de 
construcció de nous vestidors 
del camp de futbol de Ponent. 
S’edifiquen dos blocs inde-
pendents que incorporen un 
total de quatre vestidors per a 
equips i dos per a àrbitres, a 
més d’un magatzem, oficines 
i lavabos i dutxes. L’obra in-
corpora mesures ambientals 
com làmpades led, aixetes 
temporitzades i encesa i 
tancament de l’enllumenat 
amb detector de presència, 
entre d’altres. L’Ajuntament 
ha invertit en aquesta actua-
ció 311.119 euros, IVA inclòs i 
la previsió és que els treballs 
acabin el mes de desembre. 

Construcció de 
nous vestidors al 
camp de futbol de 
Ponent

Les rampes ja col·locades al 
carrer Carles Riba, entre Lluís 

Vives i Veneçuela, comença-
ran a funcionar ben aviat
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Cent anys de l’escola Pereanton

El 19 d’octubre de 1919 s’inaugurava l’escola 
Pereanton, la primera que es va construir de 
nova planta a la ciutat. Exactament cent anys 
després, el dissabte 19 d’octubre de 2019, 

El Consell dels Infants del curs 2019- 2020 
ja està constituït amb una trentena de nens 
i nenes, alumnes de 5è i 6è de primària de 
les 16 escoles públiques i concertades de 
la ciutat. La meitat dels membres d’aquest 
òrgan de participació s’estrenen, mentre que 
l’altra meitat, els que ara han començat sisè, 
continuen. El Consell dels Infants de Grano-
llers té la funció principal d’incorporar les 
vivències dels infants i afavorir la intervenció 
dels nens i nenes en els debats, les propos-
tes, els suggeriments i les queixes respecte 
qualsevol actuació municipal. En aquest acte 
l’alcalde, Josep Mayoral, ha fet l’encàrrec 
al Consell dels Infants per aquest curs. Els 
infants participaran en els actes de Nadal i 
Reis relacionats amb la ciutat i reflexionaran 
sobre la mobilitat a Granollers, concretament 
el projecte de camins escolars segurs.

El Consell dels Infants estrena curs

l’escola va celebrar el centenari estrenant pati i 
recordant la història del centre molt lligada a la 
de la ciutat.
Aquest acte, amb la presència del conseller 
d’Educació, Josep Bargalló, ha va reunir la 
comunitat educactiva del centre i de la ciutat, 
antics alumnes, famílies i mestres.
Els alumnes actuals han participat en l’acte 
explicant què significa el centenari i la Big Band 
de 5è ha actuat interpretant diversos temes.
Així ha començat una programació d’activitats 
adreçades a la ciutadania, la comunitat educati-
va, a totes les escoles de la ciutat i a professio-
nals de l’educació. L’escola Pereanton es singu-
laritza, des de fa uns anys, pel projecte Música 
per a créixer. I precisament aquest llenguatge 
universal que permet arribar a tothom a través 
de les emocions serà el fil conductor de con-
certs, tallers, conferències, concursos, estades 
musicals i el concert espectacle del centenari. 
Aquest 23 de novembre tindrà lloc a les 10 h a 
la Sala Tarafa la jornada pedagògica “La impor-
tància de la música en el desenvolupament inte-
gral dels alumnes”, a càrrec d’Eulàlia Bosch. A 
continuació a les aules de l’escola Pereanton es 
faran tallers musicals.
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El 25 N se centra en les violències sexuals 
als espais públics

Granollers commemora un any més el 25 N, Dia Internacional 
contra la Violència Masclista, i ho fa, en aquesta ocasió, posant 
el focus en les violències sexuals que es produeixen als espais 
públics. És necessari fer una reflexió col·lectiva sobre el concep-
te de seguretat urbana en relació als drets de les dones per tal 
de garantir la llibertat de moviment i d’ús de la ciutat en igualtat 
de condicions per al conjunt de la població. I, per això, dins dels 
actes de commemoració del 25 N, s’ha programat una jornada 
tècnica sobre l’abordatge de les violències masclistes a l’espai 
públic. La proposta, que és gratuïta, es farà el divendres 29 de 
novembre al matí a la Sala Francesc Tarafa.
L’acte central del 25 N, però, es farà en dissabte 23 de novem-
bre a les 12 del migdia a la plaça de la Porxada i consistirà en 
la lectura del manifest a càrrec de la Taula d’Igualtat de Gènere 
de Granollers i l’actuació de Dones de blanc, grup d’expressió 
corporal contra la violència vers les dones.
El programa del Dia Internacional contra la Violència Masclista 
inclourà moltes altres propostes. Així, per exemple, el dijous 21 
de novembre a les 20 h, al Cinema Edison i dins del cicle «Elles 
dirigeixen», es projectarà la pel·lícula El despertar de las hormi-
gas d’Antonella Sudassasi Finules. L’endemà, el divendres 22 
de novembre a les 19 h, es farà a la sala d’actes de la Biblioteca 
Roca Umbert  la sessió d’avaluació del dispositiu del Punt G i la 
diagnosi dels espais d’oci nocturn de la Festa Major. 
Per al públic més jove, els dies 22 i 25 de novembre s’ha pro-
gramat l’obra teatral La corda a l’institut Carles Vallbona en 
una proposta adreçada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. També s’ha 
organitzat una sessió oberta d’autodefensa personal. Serà el 
dijous 28 de novembre a les 18.30 h al Centre Cívic Palou. Les 
inscripcions per participar en aquesta activitat s’obriran el 4 de 
novembre i es podran fer fins al mateix dia de la sessió, presen-
cialment a qualsevol dels centres cívics de Granollers o a la web 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions 
A més, dins del pla de formació de l’Ajuntament, es formarà a 
tots els treballadors de la Policia Local amb el curs «Anàlisi i 
presa de decisions en casos de violències masclistes». 

Ja ha començat la tercera edició de l’Etcètera, es-
pais i projectes de relació, lúdics i formatius, per 
a nois i noies de 12 a 16 anys. Més de 80 adoles-
cents s’han apuntat a activitats com hip-hop, pro-
gramació i robòtica, i a la Zona Jove que, dos cops 
a la setmana, es porta a terme a l’institut Cumella 
i al Centre Cívic Can Bassa. Allà fan esport i es 
posen en forma, o se’ls donen eines per millorar 
en els estudis. Les Zones Joves són gratuïtes i 
s’allargaran tot el curs. 
I si us interessen temes com el medi ambient i el 
canvi climàtic, dibuixar i crear històries o el món 
del cinema, encara teniu temps d’apuntar-vos-hi. 
Més info: 93 842 66 84 - Whatsap 620 655 001

L’Etcètera 
es farà 
durant tot 
el curs i  
disposa 
de places 
lliures 
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DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA25N

#EnsVolemVives
VIOLETTO

#EnsVolemLliures
PRISM PINK

#TerrorismeMasclista
red violet

#NiUnaMenys
PURPLE

#NiUnaMés
RED VIOLET

#YoSíTeCreo
Red purple

#MeToo
ultre purple

#JustíciaPatriarcal
RHAPSODY

#FresasSÍPeroConDerechos
Sparkling grape

#AutodefensaFeminista
mulberry

#ProuFeminicidis
morea

#NoÉsNo
Mulberry

#somiguals
violice

#NoÉsExcusa
VIOLET

#feminisme
black purple

#25Novembre
prism purple

#NoEstàsSola
VIolice

#NoMorimEnsMaten
Violet

#CulturaViolació
PALITE PURPLE

#semprevives
multi PURPLE

#TrenquemElSilenci
MULTPURPLE

#VivesiRebels
VIOLETE LARVE

#VidesDignes
Rhapsody

#Supervivents
VIOL-KOKORO

#DonesValentes
purple

Dissabte 23 de novembre de 2019
12h Plaça de la Porxada
Actuació a càrrec de «Dones de Blanc», grup d’expressió corporal contra 
la violència vers les dones i lectura del manifest a càrrec de la Taula 
d'Igualtat de Gènere de Granollers.

Nois i noies participants 
a la Zona Jove Can Bassa
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VOTV, 10 anys de televisió de proximitat 

VOTV, televisió pública de la comarca del Vallès 
Oriental, celebra aquest mes de novembre el 
desè aniversari de l’inici de les seves emissions. 
És un mitjà de comunicació de proximitat i del 
territori, un servei públic que, des dels seus 
inicis, treballa per ser un referent informatiu de 
la comarca.
Emet, des dels seus estudis al Centre Audio-
visual de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, 
24 hores diàries i 7 dies a la setmana i es pot 

seguir per TDT, per l’app de VOTV o per la web 
votv.alacarta.cat, que té una mitjana mensual de 
36.000 visites.

9 municipis, una televisió 

Vallès Oriental Televisió és la televisió creada 
pel Consorci Teledigital Granollers que actual-
ment està format per 9 municipis: Granollers, 
les Franqueses del Vallès, Caldes de Montbui, 
Canovelles, la Garriga, la Roca del Vallès, Bi-
gues i Riells, Cànoves i Samalús i Aiguafreda. 
Durant aquests 10 anys VOTV ha produït més 
d’un centenar de programes i, gràcies a la 
tecnologia 4G, ha apostat per les connexions en 
directe des de diferents punts de la comarca per 
donar cobertura a l’actualitat informativa i tam-
bé a esdeveniments destacats com, per exem-
ple, el concurs de rajolers de la Festa Major de 
Blancs i Blaus de Granollers.
Cada dia es produeixen dues hores noves de 
programació, fet que suposa que en aques-
ta dècada de vida la televisió ha produït 8.500 
hores. Dos terços de la programació de VOTV 
és pròpia de la cadena i el terç restant es fa en 
col·laboració de la Xarxa de Televisions Locals.

Informació de proximitat

El programa de referència de la televisió co-
marcal és l’Infovallès, l’informatiu que s’emet 
diàriament de dilluns a divendres a les 20 h i és 
seguit per una mitjana de 14.000 espectadors 
diaris. Porta 10 anys en emissió i se n’han fet 
2.000 programes amb un total de 30.000 no-
tícies. Una redacció formada per 15 persones 
el fan possible. A més, els caps de setmana es 
repassen les notícies municipi per municipi. 
Així, per exemple, els diumenges a les 22.30 h 
es recullen al Poble a poble, totes les notícies de 
Granollers.
VOTV compta amb altres programes dins de 
la seva programació regular, com l’Hangar, 
l’Infoesports o el Busquem respostes, fa retrans-
missions esportives, documentals, programes 
especials i genera continguts que s’emeten per 
tot Catalunya a través de la Xarxa de Televisions 
Locals. També fa una important tasca d’arxivar i 
documentar tot allò que passa als municipis que 
en formen part. A més, col·labora amb entitats 
del territori i amb altres mitjans de comunica-
ció de la comarca i treballa amb productores 
vallesanes.
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L’Ajuntament de Granollers i Gran Centre 
coorganitzen la Gala del Comerç per posar en 
valor i reconèixer el sector comercial. Així van 
néixer els Premis Porxada que aquest 2019 han 
celebrat la segona edició amb una quinzena de 
premiats i reconeguts.
El jurat dels premis ha estat format per les 
associacions de comerciants de Comerç de Dalt, 
Del Rec al Roc, Sota el Camí Ral, Congost, Ra-
massar, Més que Comerç i Gran Centre i el Gre-
mi d’Hostaleria del Vallès Oriental i l’Associació 
d’Hotels Vallès Oriental. 
El Premi Porxada en la categoria innova-
ció ha estat per Inorbis, empresa dedicada 
a l’ensenyament d’idiomes: anglès, francès, 
japonès o coreà. La categoria de reforma de 
negoci ha recaigut a la botiga Herbes del Por-
talet. El Premi Porxada honorífic ha estat per 
Àgora, empresa d’assessorament i consultoria 
a PIMES.

Reconeixement al comerç de la ciutat a la segona 
edició dels Premis Porxada

D’altra banda s’ha fet un reconeixement als 
establiments Pere Blázquez Perruquers, Inhala 
i Òptica Cottet, pels 25 anys; Administració de 
Loteries número 1, pels seus 50 anys; i Estil 
Ester Perruqueria, Autoescola Xiol i Automòbils 
Pruna pels 75 anys de la seva fundació.

Les 5 famílies comercials històriques 
En aquesta edició les famílies històriques 
reconegudes han estat: Garrell, Margarit, Just, 
Planas i Barbany. La família Garrell, cinquena 
generació de comerciants i quarta com a im-
pressors. La família Margarit, per Casa Mar-
garit, dedicada a la venda de menjars, comple-
ments i serveis per a animals de companyia. La 
família Just per Cansaladeria Xarcuteria Just. 
La família Planas per Cafè Restaurant Layon, 
des de 1889. I la família Barbany per les quatre 
generacions que han estat al capdavant de Can 
Barbany, sempre dins el sector tèxtil.
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Mamadou Aliou Sylla, a títol pòstum, i Aurora Morata, 
proposats per rebre les Medalles de la Ciutat

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament ha con-
sensuat els candidats a Medalles de la Ciutat 
2019: l’activista Mamadou Aliou Sylla, a títol 
pòstum, i la directora esportiva de les seccions 
de gimnàstica artística femenina i masculina del 
Club Natació Granollers, Aurora Morata Salvador.

Un activista social i una esportista

A Mamadou Aliou Sylla, que va morir el mes de 
juliol passat, se’l distingeix pel seu activisme 
social a favor dels drets humans exercit primer 
al seu país, el Senegal, en el marc d’una ONG 
que defensava els drets de les dones i, poste-
riorment, a Granollers en diferents entitats com 
l’Associació Cultural Resortisante de Kédou-
gou, de la qual va ser un dels seus impulsors; 

l’Associació Cultural Amics de l’Àfrica del Vallès 
Oriental, on va ser vocal de la junta; El Xiprer, on 
va fer de voluntari, i Vallès Oriental Vol Acollir, 
on hi va participar des del moment de la seva 
constitució. Es reconeix també el seu paper im-
pulsor en l’intercanvi de jugadores d’handbol del 
BM Granollers i Kédougou, el seu poble natal al 
Senegal, que ell considerava una oportunitat per 
apoderar i capacitar les dones. El seu humanis-
me, caràcter dialogant i col·laborador el va con-
vertir en un dels interlocutors a Granollers de la 
comunitat senegalesa de la regió de Kédougou. 
Tot aquest activisme a favor de l’intercanvi de 
cultures va fer que fos candidat al Premi Vallesà 
de l’any 2018.
A Aurora Morata Salvador se li reconeix el 
fet d’haver impulsat, amb gairebé 40 anys de 
dedicació, la secció de gimnàstica artística del 
Club Natació Granollers, des d’on exerceix com 
a directora esportiva de les seccions femenina i 
masculina. Es reconeix també la seva trajectòria 
esportiva que va tenir la seva màxima expres-
sió en els Jocs Olímpics de Moscou 1980, on va 
assolir la 25a. posició i va contribuir a que la 
gimnàstica de l’estat obtingués la millor clas-
sificació de la història fins aleshores. Un any 
abans va ser campiona d’Espanya de gimnàstica 
esportiva en categoria individual i medalla d’or 
en els Jocs de la Mediterrània d’Split, entre els 
resultats més destacats del seu llarg palmarès. 
El fet de posar-se al capdavant i fer progressar 
durant tants anys la gimnàstica artística va ser 
reconegut pel seu club, el CNG, que li va dedicar 
la sala de gimnàstica en el seu honor.
El lliurament de les Medalles de la Ciutat es 
farà el dia 20 de desembre, a les 20 hores, a la 
Sala Tarafa, amb entrada lliure per a tothom.

Els artistes 
ens guien 
per les 
seves 
exposicions

Aquest novembre tindrem l’oportunitat de 
conèixer dues de les exposicions que hi ha 
actualment al Museu de Granollers de la mà 
dels propis artistes. El dissabte 9 de novembre a 
les 18 h l’artista Toni Cumella oferirà una visita 
guiada a l’exposició «Per Durar». També es farà 
el passi del vídeo que Agustí Corominas ha re-
alitzat sobre el treball de més d’un centenar de 
dones que, durant les tres primeres setmanes 
de març de 2018 van participar en les feines de 
restauració dels arrebossats tradicionals en la 
concessió Allou-Sana, al poblat de Tangassogo 
(Tiébélé), situat al sud de Burkina Faso.

El dimecres 13 de novembre a les 19 h 
l’artista Pep Duran farà una visita guiada a 
l’exposició «Papers adormits». La mostra 
repassa la trajectòria artística de l’artista a 
través d’una tria dels seus dibuixos, collage 
i fragments de paper, un material que ens 
parla de la poètica dels objectes i del pensa-
ment gràfic de l’autor. L’exposició recull una 
part del que l’artista ha acumulat i arxivat en 
el decurs de prop de quaranta anys d’activitat 
ininterrompuda.
«Papers adormits» es pot visitar fins al 24 de 
novembre i «Per Durar» fins al 17 de novembre.
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Mostra d’artistes 
residents a Roca Umbert
El proper dissabte 23 de novembre Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts obre les seves 
portes per mostrar les creacions dels seus 
artistes residents i els espais on treballen, 
que habitualment no estan oberts al públic. 
Durant tot el dia, d’11 a 13 h i de 17 a 21 h, 
es podran visitar lliurement els espais, en 
els quals es faran diverses activitats rela-
cionades amb dansa, imatge i música. A les 
11.40 h, el ballarí Junyi Sun presentarà part 
del seu projecte Am I Bruce Lee, a les 12.30 
h hi haurà un vermut musical amb el grup 
de música resident Nologo; a les 17.40 h la 
companyia resident de moviment Kameleoi-
Danza mostrarà part de l’espectacle Gar-
bhaashay, i a les 18.30 h, l’artista resident a 
l’Espai d’Arts Marta Ros presentarà el seu 
projecte de videodansa “La dependència del 
moviment”. 
A més, tothom qui vulgui es pot sumar a 
les 11.30 h i a les 17.30 h a la visita guiada 
pels espais que acullen residències, que són 
l’Espai d’Arts, el Centre d’Arts en Moviment 
i els Bucs d’Assaig. Totes les activitats són 
gratuïtes i podeu consultar el programa a 
www.rocaumbert.cat

Convocada la 2a edició del  
Premi Mercat de Tecnologia
Ja estan publicades les bases de la segona edició del premi del Mer-
cat de Tecnologia, adreçat a estudiants de centres de batxillerat i cicles 
formatius que hagin elaborat o estiguin elaborant un projecte de recerca 
o un projecte de síntesi en l’àmbit tecnològic, i cada proposta guanyado-
ra rebrà 150 €. L’objectiu d’aquest guardó és incentivar i promoure les 
vocacions tecnològiques per tal de millorar l’ocupabilitat dels joves de la 
ciutat. 
Els projectes seran valorats per un jurat i es presentaran durant el 
Mercat de Tecnologia que es farà a Roca Umbert Fàbrica de les Arts el 
28 d’abril de 2020 davant dels estudiants de 2n d’ESO que el visitin. Hi ha 
temps per presentar propostes fins al 28 de febrer, i trobareu les bases 
del premi a www.rocaumbert.com/convocatories

Microteatre en espais singulars 
de Roca Umbert
El cap de setmana del 15 al 17 de novembre la fàbrica de Roca Umbert 
tornarà a omplir-se amb la 6a edició de Microtreatre. Quatre espais 
singulars del recinte, que el públic no descobrirà fins al mateix moment 
de la representació, seran els escenaris escollits de les quatre propostes 
guanyadores del concurs: Classificació, de Ramon Pros; Match, de Maria 
Ramírez; Jo, regla, de Marina Callís; I ara què, de Gemma Majó.  Tots els 
guions escollits han rebut una dotació econòmica de 200 € cadascun i 
la producció i posada en escena sota la direcció professional de Mònica 
Bofill, Marta G. Otín, Maria Castillo i Martí Torras amb Fàtima Campos. 
Microteatre és un concurs de guions breus impulsat per Arsènic i Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts i té l’objectiu d’estimular la creació escènica 
entre dramaturgs novells i joves intèrprets, i en aquesta ocasió el concurs 
tracta sobre el concepte I ARA QUÈ.
Les entrades per veure les 4 obres tenen un preu de 12 €, i es poden 
comprar a la web www.rocaumbert.cat

A partir d’aquest mes de novembre co-
mençarà a Roca Umbert un taller comu-
nitari de moviment, música i arts visuals 
dinamitzat pel col·lectiu Erol Urbà. En 
aquest taller s’utilitzaran els llenguatges 
expressius que ofereix la cultura hip-hop 
per a generar una vivència que transcen-
deixi les pròpies pràctiques, oferint les 

tècniques necessàries per emprendre la 
composició d’una lletra de rap, la compo-
sició i mescla de la música que la suporti i 
la planificació i rodatge d’un videoclip que 
les acompanyi.
El grup de joves participants en el taller es 
reunirà un cop per setmana fins al mes de 
gener.

Taller comunitari 
de moviment, 
música i arts 
visuals a Roca 
Umbert
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5
15.30 a 20.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
Linkedin, tens optimitzada la que ja és la 
millor xarxa de contactes que existeix?
Granollers Mercat

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

7
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 a 14 h. Formació bonificable de 15 
hores
Prevenir i gestionar queixes i  
reclamacions 
“El client no sempre té la raó, però sempre ha 
d’estar ben atès” 
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9 a 14 h. Jornada. Empresa  
i emprenedoria
Generació de calor per a usos industrials
4a Jornada del cicle tècnic d’energia
Lloc: Roca Umbert - CTUG
Granollers Mercat – ICAEN i CEEC

11
15.30 a 20 h. Formació. Emprenedoria
Taller de Lego Serious Play
Ja ets emprenedor. I ara què? Descobreix  
la clau de l’èxit del teu negoci amb la  
metodologia LEGO SERIOUS PLAY
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 15 
hores
Excel per experts: Domina les macros 
Automatització de processos amb MACROS. 
Inserció de Controls ActiveX
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

12
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Com fer pressupostos per guanyar diners
Granollers Mercat

13
9.30 a 17 h. Formació bonificable de 6 
hores
Taller Gamificació
Ser capaç de dissenyar una estructura  
motivacional que ens ajudi a captar, retenir  
i desenvolupar el talent
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

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

15
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 
hores
Plans d’igualtat i equitat a l’empresa
Eines i recursos pràctics per desenvolupar  
el Pla d’igualtat de l’empresa
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

20
15.30 a 18.30 h. Formació. Empresa  
i emprenedoria
SEM- Google Adwords
Granollers Mercat

9 a 14 i de 15 a 18 h. Formació  
bonificable de 16 hores
Planificació de la producció: terminis  
de lliurament als clients 
Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per 
establir terminis d’entrega exactes als clients 
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria
Simula en diferents escenaris el futur de 
l’empresa
Granollers Mercat

21
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

22
9 a 14 h. Formació bonificable de 15 
hores
Lideratge per a comandaments  
intermedis
Reflexionar sobre la competència de lideratge 
a desenvolupar, facilitant eines per tal puguin 
elaborar un pla personal de lideratge
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

26
9.30 a 12.30 h. Formació digital. Empre-
sa i emprenedoria 
Crea els teus infoproductes amb eines 
gratuïtes 
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 20 
hores
Gestió i planificació de projectes
Capacitar als alumnes per gestionar projectes, 
tant des de la perspectiva de l’equip de treball 
com de la del líder
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

27
15.30 a 18.30 h. Formació digital.  
Empresa i emprenedoria
Taller de social Media Màrqueting (SMM)
Granollers Mercat

30
15.30 a 19.30 h. Formació digital.  
Empresa i emprenedoria
Plataformes gratuïtes per crear  
la primera pàgina web
Promociona el teu producte o campanya  
de màrqueting a través d’una pàgina de 
llançaments de projectes
Granollers Mercat

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

Novembre 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

14
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIVENDRES 1

18 h Centre Cívic Can Gili
Festa de Halloween de l’AV Can Gili
Org.: AV Can Gili

DISSABTE 2

16.15 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català
Toy Story 4

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

23 h Casino de Granollers 
Festa dels anys 80, amb Josep Resina

DIUMENGE 3

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada exposició “Tu investigues!” 
Es repeteix a les 12.30 h

12 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició “Retorn 
a Granollers del retaule gòtic de sant 
Esteve” a càrrec de Cinta Cantarell

17 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles i música “El cargol treu banya” 
de la Cia. Pamipipa
Es repeteix a les 18 h

18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera. La Cenerentola

18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Camelot

19 h Sala Francesc Tarafa
Concert de flauta a càrrec del Quartet 
Fígaró
Org.: Amics de la Ciutat de Granollers

DILLUNS 4

15 h Biblioteca Can Pedrals
Recollida de Llibres. Col·laboreu amb 
la Marató de TV3. Del 4 al 30/11 podeu 
donar llibres a les Biblioteques

Òpera, teatre, dansa i música omplen la 
cartellera al Teatre Auditori!
L’òpera La Cenerentola de Gioachino Rossini, el primer repte dels Amics 
de l’Òpera de Sabadell, obre un novembre d’allò més variat. Amb el 
millor teatre de mans de La reina de la bellesa de Leenane i La Tendresa; 
el concert de Sau i el seu retorn als escenaris, després de 30 anys; els 
espectacles de noves tendències com els sonetos de Lorca a Amor Os-
curo o Kingdom de l’Agrupación Señor Serrano; l’espectacle d’humor de 
David Guapo o les dues propostes del festival El més petit de Tots: Canto 
i Jungla.
Els Elements, primer concert de l’Orquestra de Cambra de Granollers
Sorprendre al públic amb concerts inspirats en la natura és l’objectiu de 
l’Orquestra de Cambra de Granollers per a aquesta nova temporada. I 
amb Els Elements, el primer concert programat pel 24 de novembre, de 
ben segur que ho aconseguiran. 
Una autèntica evocació de la fascinació que els músics han sentit sempre 
pels fenòmens de la natura i la lluita dels elements. El concert, però, és 
especial no només pel seu repertori sinó perquè, per primera vegada a 
Catalunya, es comptarà amb la presència a l’escenari d’un braç robòtic 
que crearà, en directe, una peça de ceràmica única i irrepetible en funció 
de la música que soni. Una intervenció puntera al país que s’està tre-
ballant amb l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya i l’empresa 
Vicosystems, representants a Catalunya d’Universal Robots, pioners en 
la implantació de robòtica col·laborativa.
Al concert es podrà sentir des de la música barroca amb l’espectacular 
Suite Les Elements de rebel o la Música Aquàtica de Telemann, fins al 
foc simfònic de Haydn o els paisatges sonors de la Romania nadiua de 
Bartók amb les seves Danses romaneses. 
A més d’aquest concert, el Cor de Cambra de Granollers oferirà Les car-
tes de Brahms, una proposta entorn a aquest compositor que comptarà 
també amb la interpretació de l’actor Jordi Boixaderas a l’escenari.
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DIMARTS 5

11 h Can Jonch. Centre Cultura Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal 
Ajuda’ns a identificar fotografies anti-
gues de Granollers. Més info i inscrip-
cions: 93 842 67 37, arxiu@granollers.cat 

17 h Centre de Normalització Lingüística
Vine a jugar Scrabble en català
Es repeteix cada dimarts

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Una aproximació sociolò-
gica-històrica del judaisme català” amb 
Marta Simó Org.: AGEVO

19 h Espai d’Arts
Projecció de l’audiovisual Todas las pan-
tallas oscuras, d’Albert Alcoz i Alexandra 
Laudo. Presentació i debat posterior a 
càrrec dels directors

20.30 h La Troca. Roca Umbert
Assaig especial de Diada dels Xics

DIMECRES 6

16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet

17 h Museu de Ciències Naturals
Taller d’il·lustració científica: els colors 
dels bolets Més info a www.museugrano-
llersciencies.org

DIJOUS 7

18.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Xerrada sobre l’autoconsum. Inscrip-
cions: mediambient@granollers.cat

19 h Museu de Ciències Naturals
Conferència “Gabinets i Jardins
Investigar la natura al Renaixement i la 
Il·lustració”

19 h Plaça de la Porxada
Concentració contra la violència mas-
clista

19.30 h Museu de Granollers
Conferència “La restauració de les pintu-
res de les taules” 

20.30 h La Troca. Roca Umbert
Assaig especial de Diada dels Xics

DIVENDRES 8

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!” Inscripcions a partir de 15 dies 
abans al 93 870 96 51, reserves@museude-
granollersciencies.org 
Es repeteix a les 18.30 h

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time (1-4 anys) Primeres paraules 
en anglès Mousy and the Big Red Ball, 
amb Kids&Us

18 h Espai tranquil de Barbany
Ponència “Acupuntura i Medicina Tradi-
cional Xinesa per a l’ansietat” 

18 h La Troca. Roca Umbert
Espectacle Infantil amb Marta Arnaus i 
Oscar Igual Org.: Xics de Granollers

18.30 h Sala Francesc Tarafa
Presentació Sorotopía. Associació femi-
nista de Granollers

19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Sempre han parlat 
per nosaltres de Najat El Hachmi
Col.l.: Amics de l’Africa

20.30 h La Troca. Roca Umbert
Assaig especial de Diada dels Xics i
en acabar botifarrada popular i festa a la 
Nau B1

21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Patricia Guerrero

DISSABTE 9

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (0-15 mesos). Sons de 
colors

16.15 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català Mas-
cotes 2

17 h La Troca. Roca Umbert
Taller de “Migueladas” Danses més difí-
cils Més info a, info@passaltpas.cat
Org.: Passaltpas

17 h Museu de Ciències Naturals
Conferència “El tritó del Montseny. Estat 
actual de la recerca aplicada a la conser-
vació en el marc del projecte LifeTrito-
Montseny”

17.30 h GRA. Equipament juvenil
Passatge del terror (12-35 anys) 
Els tiquets es poden recollir al Gra, els 
dies 4, 5 i 6/11, fins que s’eshaureixin

17.30 h Plaça de la Porxada
28a Diada dels Xics de Granollers, amb 
Minyons de Terrassa, Xicots de Vilafranca 
i Xics de Granollers

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La reina de la bellesa de Leenane

22.30 h Casino de Granollers
Festa Country

22 h Nau B1
Concert Ebri Knight + Fantàctels

DIUMENGE 10

8 h Cantonada C/M. de Falla i c/Mataró
Sortida ornitològica. Inscripcions a partir 
de 15 dies abans de l’activitat a, reser-
ves@museugranollersciencies.org, 93 870 
96 51

11 h L’Adoberia. Centre d’interpretació 
històrica
Taller d'iniciació a diversos jocs de taula 
ambientats en època medieval 

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Clown i màgia. Hai la pescadora de som-
nis

18 h Casino de Granollers
Ball Social amb Pere Rico

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Les cartes de Brahms

DILLUNS 11

17.30 h Roca Umbert
Ponència “La situació educativa de 
l’alumnat d’origen extranger: Reptes i 
oportunitats” Org.: CRP

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura i cuina Reduccions

DIMARTS 12

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys) Poesies i altres 
contes

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Per què Google ens ho 
troba tot?” Org.: AGEVO
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19 h Llibreria la Gralla
Entrega del premi de pintura Paco 
Merino

DIMECRES 13

16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos) Cançons i 
jocs de tacte

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura. Clàssics al dia. “Passió i 
destrucció. Moby Dick” d’Herman Melvi-
lle. Amb Ruth Vilar

19 h Museu de Granollers
Visita guiada a l’exposició “Papers ador-
mits” de Pep Duran

DIJOUS 14

18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Conversa en anglès. Library Talks 
Mother Teresa & the importance of charity, 
amb Cambridge School

19 h Museu de Granollers
Ponència “Evolució de la indústria al 
Vallès: 2000-2018. Anàlisi de l’estructura 
sectorial, empresarial i implantació 
territorial “

DIVENDRES 15

10 h Pavelló Municipal Can Bassa
Cursa solidària Quatre C4mins
Org.: CN Granollers

17.30 h Centre Cívic Palou
DiverDivendres. DiverCuina: Taller de 
pizzes. Inscripcions a partir del 4 /11 al 
93 879 24 69 o presencialment al Centre 
Cívic Palou. Places limitades

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!” Inscripcions a partir de 15 dies 
abans al 93 870 96 51, reserves@museude-
granollersciencies.org 
Es repeteix a les 18.30 h

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

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

19 h Centre Cívic Nord
Inauguració de l’exposició col·lectiva 
"Espais sagrats"

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Ambients del mestre 
Ruera

20 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Cosmos Quartet

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La tendresa

21 h Nau B1
Teatre. "Microteatre" Quatre obres en 
quatre espais singulars

21 h Gra. Equipament juvenil
DNIT: Mag Dodó, màgia

DISSABTE 16

9.30 h Plaça Joan Oliver
Caminada Popular Org.: AV Can Bassa

11 h Roca Umbert
Taller. “El més petit de tots: Movent-nos 
juntes per la jungla!” a càrrec de Big 
Bouncerst

12 h Llibreria La Gralla
Activitat Kids & Us 

12 hBiblioteca Can Pedrals
Taller familiar en anglès (6-10 anys)
Saturday Family Fun

16.15 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català
Angry Birds 2. La pel·lícula

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar
Es repeteix a les 17.30 i 18.15 h

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges 
(+ 5 anys) Senyalistica!

18 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Jungla

18 h L’Adoberia. Centre d’interpretació 
històrica
Música i Patrimoni. A càrrec de l’Escola 
Municipal de Música Josep M. Ruera

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari: Saturn, el senyor dels anells

21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de Country

21 h Nau B1
Teatre. "Microteatre" Quatre obres en 
quatre espais singulars
Es repeteix el 17/11 a les 18 h

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música. SAU30

22 h Centre Cívic Nord
Ballada de swing
Org.: Associació Lindy Frogs

23 h Casino de Granollers
Festa de Sevillanes, amb Manolo Veroni

DIUMENGE 17

11 h Museu de Granollers
Itineraris de ciutat “Granollers, ciutat 
bombardejada”

11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Petits mamífers”

18 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre i Dansa. Canto

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert “Música Glacies. L’orgue 
escandinau”Linde Mothes Org.: Fundació 
Pro Música Sacra Granollers 

18 h Casino de Granollers 
Ball Social, amb Charli Music

DILLUNS 18

17.30 h Roca Umbert
Conferència “Factors que condueixen a 
l’èxit i a la continuïtat educativa entre fills 
i filles de famílies migrades “ Org.: CRP

19 h Teatre Auditori de Granollers
Club de lectura. Llegir el teatre, La reina 
de la bellesa de Leenane

DIMARTS 19

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

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura jove (12-16 anys) Errata
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18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Pensament positiu i els 
secrets perquè tinguin èxit” Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura + 17 anys, Descobrint els 
clàssics, Madame Bovary

19 h Espai d’Arts
Xerrada “L’especulació en un futur pro-
per” a càrrec de Joan Fontcuberta

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada. 
Dimarts Singulars, Idrissa

DIMECRES 20

16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+3 anys) Poesies i altres 
contes

18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència. El fil de la Història... 
“Història contemporània de Catalunya. 
La industrialització i els fets polítics i 
socials que van conduir cap al Sexeni 
Revolucionari i la Tercera Guerra Carlina 
(1844-1873)” Amb Diego Valverde

19 h Espai d’Arts
Taller. Dibuixem i conversem sobre les 
llibretes de dibuix

DIJOUS 21

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

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura de ciències naturals 
Taxonomia

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura, Novel·la Canto jo i la 
muntanya balla

19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Oncovallès Poètic 
2018-2019

20 h Cinema Edison
Projecció en versió original subtitulada. 
El despertar de la hormigas d'Antonella 
Sudassasi. Cicle "Elles dirigeixen"

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “El repte de ser persona, 
avui” Org.: Gran Centre

DIVENDRES 22

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

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!” Inscripcions a partir de 15 dies 
abans al 93 870 96 51, reserves@museude-
granollersciencies.org 
Es repeteix a les 18.30 h

18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura infantil. Andana 9 i 3/4

19 h Biblioteca Roca Umbert
Sessió de retorn del Punt G. Avaluació 
del dispositiu del Punt G i diagnòstic dels 
espais d'oci nocturn de la Festa Major de 
Granollers

20 h GRA. Equipament juvenil
Escenari obert als joves de la comarca 
perquè mostrin dalt de l’escenari les 
seves creacions

21 h Teatre Auditori de Granollers
Monòleg. David Guapo

21 h Llevant Teatre
Teatre. Monster, de prop ningú és normal

DISSABTE 23

8 h La Tèrmica. Roca Umbert
Portes obertes a Roca Umbert

10 h Centre Cívic Palou
Escape room Laika
Més info i inscripcions a gruprescatcani@
gmail.com o 699 12 90 83
Sessions a les 10, 12 14, 16, 18 i 20 h. Es 
repeteix el 24 i 30/11 i 1/12

10 h. Sala Tarafa
Jornada pedagògica “La importància 
de la música en el desenvolupament 
integral dels alumnes” a càrrec d’Eulàlia 
Bosch
Org.: CRP

10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller. “Eines per a la investigació i la 
creació instantània de moviment” 

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda 16-36 mesos. Plouen 
fulles i cançons

12 h Plaça de la Porxada
Dia Internacional contra la Violència 
Masclista. Actuació a càrrec de “Dones 
de Blanc” i lectura del manifest
Org.: CIRD
Col·l.: Taula d’Igualtat de Gènere

12 h Escola Pereanton. Taller musicals
Org.: Escola Pereanton

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar
Es repeteix a les 17.30 i 18.15 h

18 h Museu de Granollers
Taller d’escriptura gòtica

19 h Casino de Granollers 
Festa de Salsa i Bachata

19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari: Saturn el senyor dels anells

19 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Amor oscuro, els millors poemes 
de Federico García Lorca
Es repeteix a les 21 h

21 h Llevant Teatre
Teatre. Monster, de prop ningú és normal

22 h Nau B1
Concert amb Lildami i Suu

DIUMENGE 24

11 h Espai d’Arts
Taller familiar “Com fer una exposició?”
Cal inscripció prèvia

12 h Cinema Edison
Petit Edison. Petzi i la mar salada

17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Música d'aigua i música 
de foc 

18 h Casino de Granollers 
Ball Social amb Melody

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Els elements
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19 h Llevant Teatre
Teatre. Monster, de prop ningú és normal

DILLUNS 25

18 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Literatura i arts. De 
la literatura a la música, Càndid o 
l’optimisme, de Voltaire. Col·l.: UPG

DIMARTS 26

11 h Can Jonch. Centre Cultura 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, arxiu@granollers.cat 

18.30 h Museu de Granollers
Conferència “Claudio Abbado, l’art de 
saber escolta” Org.: AGEVO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat La 
filosofia hel·lenística com a revolució, de 
Pitàgores als estoics

20 h Cinema Edisson
Projecció en versió original subtitulada. 
Me llamo Violeta. Dins el Cicle Gaudí

DIMECRES 27

16.45 h Biblioteca Roca Umber
Espai de lectura en veu alta
Col·l.: Club Social el Portalet

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Contes en anglès (+4 anys) Story Time 
Where’s Spot? Amb Cambridge School

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda 16-36 mesos. Plouen 
fulles i cançons

19 h Biblioteca Can Pedrals
Conversa en anglès. Literature and Art 
Romanticism/play poetry: Byron’s Don 
Juan. Dinamitza: Inorbis

DIJOUS 28

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Jocs en anglès (8-12 anys), 
amb Cambridge School

18.30 h Centre Cívic Palou
Taller d’autodefensa personal
Inscripcions a partir del 4/11 a www.gra-
nollers.cat/centrescivics_inscripcions
Org.: CIRD i Xarxa de Centres Cívics

18.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre No vull fer tard 
d’Assumpta Redondo

19.30 h Museu de Granollers
Conferència “Les vicissituds de la venda 
del retaule”

19.30 h Casino de Granollers
Els debats del Casino “Infraestructures: 
com i per què es fan i la incidència que hi 
té la política”, amb Germà Bel

DIVENDRES 29

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. “Aranyes i insectes a les vostres 
mans!” Inscripcions a partir de 15 dies 
abans al 93 870 96 51 o a / reserves@
museudegranollersciencies.org 
Es repeteix a les 18.30 h

18 h Plaça de la Corona
Encenem el Nadal

19 h Biblioteca Can Pedrals
Inauguració de l’exposició de dibuixos i 
pintures d'Isidre Soldevila

19.30 h Centre Cívic Palou
Passa’m la recepta. Tapes de tardor 
Activitat gratuïta. Inscripcions a qualse-
vol centre cívic o a www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Kingdom

21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit: Monòleg Atacrack, Miguel Ángel 
Marín

DISSABTE 30

12 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Més enllà dels miralls
Es repeteix a les 17 h

18 h Restaurant Anònims
Presentació del llibre Festes rodones, 
amb Francesc Circuns

21 h Nau B1
Festival. Granollers Metal Meltdown

21 h Teatre Auditori de Granollers
Música. In Crescendo

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
“Balonmano Granollers: un esport per 
a una ciutat” Fins al 22/11

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 22/03/2020
“Per Durar“ Fins al 17/11
“Papers adormits. Pep Duran“ Fins al 
24/11
“Space dogs“ de Martin Parr Fins al 
10/11

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
“Tu investigues!“ Exposició permanent
“Carrera espacial a la Luna”Fins al 
10/11
“El venadito. Junts contra el 
maltractament animal” Del 12/11 al 
31/01/2020
“Cuida’t les dents” Del 20/11 al 4/12

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Dibuixos i pintures d’Isidre Soldevila 
Del 29/11 al 13/12 
“Cap+Art” Del 8 al 22/11

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
“I si te les toques?” Fins al 9/11

ESPAI D’ARTS
“Afronautes” Fins al 17/11

CENTRE CÍVIC NORD
“Espais sagrats“ Del 15 al 28/11

ESPAI TRANQUIL DE BARBANY
“Cromàtic” Fins al 3/11
Escultures de fang, per Hansjörg 
Studerus 
Del 4/11 al 4/12

ESPAI GRALLA
“Only you” Fins al 2/11
Exposició “Premi Paco Merino” Del 4/11 
al 7/12

CINEMA EDISON
“Ultima Thule” Fins al 17/11



ENTREVISTA A

Abans de començar, vol fer puntualitzacions…
Les meves circumstàncies personals són especials: 
tinc tres fills ja independitzats de 30, la noia; 28 i 
22 anys, els nois; visc sola, estic separada i els pares 
ja no els tinc; aleshores, tinc temps. Tinc una feina 
que m’agrada -penso que amb el meu germà hem 
heredat en els gens el fet de ser empresaris. En la 
meva vida he anat incorporant activitats: primer el 
Balonmano, després PIMEC… i una cosa porta a 
l’altra. La gran sort de tenir una edat és que et dona 
una experiència que et retroalimenta en els projec-
tes que van sorgint. 

Des d’Epi Industries i com a membre de la junta 
directiva de PIMEC, és una gran ambaixadora 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) fixats per l’ONU a l’Agenda 2030. 
D’entrada, constato que la gent no coneix l’Agenda 
2030 ni els ODS! Jo, ho descobreixo ara fa un any, a 
través de la PIMEC. I m’hi agafo perquè penso que 
ja fem tard. Per mi, l’Agenda 2030 té tot el sentit i 
així l’explico: Nacions Unides al 2015 acorda, des-
prés de la crisi global, concretar els 10 principis del 
Pacte Mundial en un Pla d’Acció amb 17 objectius 
als entorns social, mediambiental i, per primer cop, 
l’econòmic. Són objectius globals que cadascú ha 
de baixar a la seva realitat i veure en quins pot in-
cidir. Participo en actes pel territori organitzats per 
la Fundació PIMEC per difondre’ls; el proper serà 

 
Mireia Cammany Dorr (Barcelona, 1961) 
és directiva del grup Epi Industries 
Family of Companies de Lliçà de Vall 
dedicada a la distribució de solucions 
de maquinària industrial. Des de la 
seva empresa familiar i les entitats en 
què col·labora -Balonmano Granollers, 
PIMEC, Fundació Rinaldi...-, treballa 
per difondre els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 
marcats per l’ONU per guiar l’acció 
global dels propers anys en els àmbits 
social, mediambiental i econòmic. 
Uns objectius que tothom s’ha de fer 
seus i aplicar a la seva realitat perquè 
“ja fem tard”. Cammany desborda 
energia i explica la seva tasca amb un 
entusiasme que s’encomana.

el dia 13 de novembre a Granollers. Hi participaran 
Amadeu Barbany (projecte Iaios), David Vázquez 
(Restaurant DO), l’AE Ramassà (projecte solidari), 
KH Lloreda (economia circular)… És fonamental 
comptar amb les empreses i iniciatives del territori. 
L’impacte que podem tenir les empreses petites i 
mitjanes en els ODS és petit, però som un 98 % del 
sector i, per tant, un actor primordial.

Exemples concrets d’aplicació dels ODS?
Bandalux, fabricant de cortines, ha fet un teixit 
a partir de reciclar ampolles de plàstic PET, amb 
dos models d’opacitat diferent i un tercer fet a 
partir d’ampolles extretes del fons marí. Un altre: 
unes biòlogues que treballen en una bactèria que 
s’alimenta de residus orgànics que transformen en 
plàstic, d’origen orgànic i biodegradable. Ara cal 
veure com el laminen per aplicar-lo en packaging. 
Hi ha molts projectes alineats amb els ODS! 

Està molt satisfeta de la jornada que va pro-
moure al setembre sota el títol “El repte dels 
ODS com una oportunitat de negoci, també”.
Va ser una trobada amb el meu entorn empresarial, 
fantàstica, distesa, natural... amb 38 empreses, 5 
startsups, 13 pimes i 11 grans empreses (Grífols, 
Fluidra, Freudenberg...). Tothom va aprendre, el 
networking va durar dues hores! Va ser molt en-
riquidor. Vam presentar 6 oportunitats de negoci, 

ENTREVISTA A

El dia 13 de 
novembre 

Fundació PIMEC 
organitza a 

Granollers la 
jornada“Com a 
empresa, com 
puc contribuir 

als ODS?”

Mireia Cammany Dorr
empresària, tresorera del BMG, membre de la junta directiva de PIMEC
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“Cadascú ha de baixar a la seva realitat els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides 

i veure en quins pot incidir”

en ponències de 10 minuts. El nostre objectiu: 
compartir, aprendre, difondre.

El seu grup empresarial quins ODS ha incorpo-
rat en els plans estratègics? 
Nosaltres fèiem RSC (responsabilitat social corpo-
rativa), no coneixíem els ODS. Però quan ordeno 
les accions de 2018 veig que en tenim tres de molt 
clars, els que nosaltres anomenem genètics, perquè 
els meus pares ja els treballaven: salut i benes-
tar (objectiu núm. 3), educació de qualitat (4) i 
igualtat de gènere (5). A partir d’aquí, els mante-
nim i marquem fites i evaluadors. I en busquem 
tres que siguin oportunitat de negoci: els objectius 
de l’aigua neta i sanejament (6), energia neta i 
assequible (7) i producció i consum responsables 
(12), tenint sempre molt present l’ODS 17: el de 
les aliances, perquè és bàsic. Les PIMES no podem 
amagar que la nostra funció és generar riquesa i 
tenir benefici per reinvertir en sostenibilitat i en el 
mateix negoci. 

I, com vostè mateixa diu, allà on va, entra amb 
els ODS. Per exemple, al Balonmano Grano-
llers. Quan comença la relació amb el club? 
He estat professora de Finances a ESADE durant 22 
anys. Cap a l’any 2009-10, el Balonmano viu un 
moment econòmic molt crític i m’ofereixo a través 
d’uns amics per col·laborar-hi: em feia il·lusió 
tornar al món de l’esport. Em proposen entrar com 
a directiva de l’àrea financera, al costat del Jordi 
Capdevila i en Joan Ortuño. Més endavant, ja com 
a tresorera, comença la meva activitat en tots els 
entorns del Balonmano. Per exemple, en la carre-
ra dual, perquè els jugadors tinguin facilitats per 
compaginar entrenaments i viatges amb els estudis. 

I com treballa el club els ODS?
Som un club formador (4), busquem la igualtat 
de gènere (5) i fem aliances amb el territori (17). 
Quan no tens recursos has de ser creatiu i buscar 
aliances perquè tots hi guanyem. De cara a la Gra-
nollers Cup, vull treballar l’objectiu del reciclatge, 
perquè el 2020 puguem posar la icona 12 (pro-
ducció i consum responsables).  

L’esport ha tingut un paper important en la seva 
formació com a persona: de jove va jugar 8 tem-
porades en la Divisió d’Honor del voleibol. 

“La funció de 
les PIMES és 

generar riquesa 
i benefici per 
reinvertir en  
sostenibilitat 
i en el mateix 

negoci”

21

Sí, és així. I estant al Balonmano he tornat a viure 
sentiments i experiències que havia viscut de jove, 
ara, però, des de la barrera. Per mi ha sigut fins 
i tot terapèutic. En un moment de la meva vida 
prenc una decisió personal molt difícil i em bolco 
en l’handbol. Per mi és un projecte vital pel retorn 
que en tinc: els valors. Soc qui soc per la família i 
pel que em van donar l’esport individual, com a 
atleta, i d’equip, amb el vòlei (club Hispano Fran-
cès). M’ha format en la manera de treballar, com-
partir, el sacrifici, tenir un objectiu, no defallir… 
Tot això ho he retrobat a l’handbol i m’identifica.  

Ha format part del consell directiu del Pla Es-
tratègic de Granollers. Com veu la ciutat?
La meva història amb Granollers comença de jove 
quan baixava amb la Vespino des de l’Ametlla per-
què era la meva capital. Jo sempre deia: “A Gra-
nollers ho trobes tot”. I fent broma em responien: 
“Granollers, París, Londres!” Els meus fills hi han 
estudiat i això comporta una xarxa de coneixences, 
això sí, sempre “com a mare de”. Amb el Balon-
mano, PIMEC, el gremi d’Hostaleria… he anat 
creant vincles. No soc filla d’aquí, però m’hi sento 
absolutament arrelada. 

L’energia per a tota aquesta activitat, d’on surt?
Crec que és genètic: el pare era així, tenia una 
energia desbordant; la mare era la perseverant. En 
definitiva, és la il·lusió i la passió: quan una cosa te 
la creus, necessites compartir-la, més quan penses 
que pot enriquir el teu entorn. Hi ha coses que em 
proposen que dic que no;  però quan veig que hi 
puc aportar, aleshores tot flueix! 
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Els grups municipals opinen

Algunas de 
nuestras propuestas

- Parar el ‘procés’ para recuperar la conviven-
cia. Realizaremos una auditoría integral para 
levantar alfombras y saber cuánto dinero se ha 
despilfarrado en ilegalidades tras tantos años 
de gobiernos nacionalistas. Cerraremos todos 
los chiringuitos políticos, muchos de ellos 
dedicados fundamentalmente a promocionar 
internacionalmente el proceso independentista 
y a perjudicar la marca España.

- Garantizar la pluralidad de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales.

- Liderar la reforma del modelo de financiación 
autonómica.

- Defender la neutralidad de las instituciones 
públicas.

- Reducir las listas de espera en la sanidad e 
impulsar una reforma integral de la Atención 
Primaria, dotándola de mayores recursos.

- Libros de texto gratis por ley.
- Implantar un modelo de escuela trilingüe de 

calidad para estar a la altura de las potencias 
europeas.

- Acabar con los barracones en los centros edu-
cativos catalanes.

- Dotar de personal cualificado para atender a 
los centros que tengan alumnos con Trastornos 
del Espectro Autista.

- Dotar de intérpretes de lengua de signos a 
aquellos centros que tengan alumnos sordos.

- Medidas urgentes para mejorar la atención 
a las personas dependientes, construiremos 
residencias y centros de día para personas 
mayores.

- Impulsar una ley contra el abuso y maltrato 
infantil.

- Pedir una auditoría de la gestión de la DGAIA.
- 100% de bonificación para el primer contrato 

de trabajo de los jóvenes.
- Implementar un plan ambicioso para garanti-

zar el acceso a la vivienda de alquiler.
- Aplicar medidas de urgencia contra la exclu-

sión residencial y para incentivar el alquiler 
social.

- Guarderías universales y gratuitas.
- Impulsar un pacto por la igualdad salarial 

entre hombres y mujeres y para fomentar la 
conciliación familiar.

- Apostar firmemente por el I+D+i y apoyar a 
nuestros investigadores.

- Proteger a las familias frente a las mafias que 
okupan ilegalmente sus domicilios.

- Reivindicar el corredor del Mediterráneo.
- Exigir la eliminación progresiva de los peajes 

de las autopistas.
- Participar activamente en la elaboración de 

la nueva Ley Estatal de Cambio Climático y 
Transición Energética. Potenciar la economía 
circular. 

- Apostar por el desarrollo rural integral.

Grupo Municipal Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat
¡Síguenos en las redes sociales!

Escrivim aquestes línies amb foc al cor, amb 
llàgrimes als ulls i amb la recança històrica de 
constatar que vivim en un Estat, l’espanyol, 
que té por a la democràcia. Escrivim aquestes 
línies amb l’orgull de saber-nos representants 
d’un projecte polític divers i de caire pacífic: 
l’independentisme català. Un projecte que ha 
sabut sumar sensibilitats, idees i perspectives 
amb la voluntat de construir un millor país 
per a tothom. 
Les penes desproporcionades imposades pel 
Tribunal Suprem als nostres líders socials i 
polítics representen l’enèsima demostració 
que l’estat espanyol no vol resoldre el conflic-
te territorial des d’una perspectiva moderna i 
democràtica, buscant solucions dialogades al 
conflicte persistent tal com qualsevol demò-
crata europeu entendria.
Ens sentim, doncs, tristos i, també, inde-
fensos. Perquè ens sentim menystinguts i 
vilipendiats per un Estat que, davant la qüestió 
catalana, només sap respondre des de la raó 
de la força i la raó d’estat. Però, sobretot, ens 
sentim lluny, molt lluny, d’aquell espai polític 
que avui encara segueix aturat al camí del 
mig, en el punt mort de l’equidistància. Una 
ciutadania representada, moltes vegades, per 
l’esquerra que aglutinen el PSC i l’àmbit dels 
Comuns. 
Amb tot, avui ens sentim més responsables 
que mai amb la idea de llibertat i justícia 
que els tres partits volem representar a les 
nostres institucions. Entenem que són temps 
d’unió, de fraternitat i de lluita compartida. 
Entenem que només des de la coordinació 
d’estratègies, respectant les nostres legítimes 
diferències, és com podrem mantenir la flama 
de la República que albirem. Així doncs, 
seguirem expressant la nostra indignació amb 
la resolució de les sentències alhora que se-
guirem treballant per no normalitzar aquesta 
situació d’involució democràtica.
Ens mantenim fidels al servei dels anhels de 
democràcia, prenent el relleu dels companys i 
companyes empresonades i encausades, persis-
tint en el seu exemple. I per tot això, i tantes 
altres mostres de dignitat col·lectiva, us convi-
dem a seguir mobilitzant-vos per l’absolució 
dels presos i preses, i per la necessitat de deci-
dir el nostre futur mitjançant el legítim dret de 
l’autodeterminació dels pobles. 

Mònica Ribell i Bachs
Portaveu del Grup Municipal Granollers per la 
Independència – Primàries Catalunya 

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM

Àlex Sastre i Prieto
Portaveu del Grup Municipal Junts per Granollers

Un referèndum 
no val 100 anys 
de presó

CsPrimàries
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Aquests darrers dies, Catalunya i els cata-
lans i catalanes hem arribat a una situació 
límit. Fa molts anys que el conflicte de 
la relació entre Catalunya i Espanya crea 
diversitat i divisió d’opinions dins la so-
cietat catalana. Hi ha un problema que cal 
afrontar i resoldre. 
Un conflicte polític que requeria solu-
cions polítiques i malauradament no ha 
estat així, unilateralitat i judicialització de 
la política.
Judicialitzar un problema polític no és 
un bon mètode per trobar solucions. S’ha 
demostrat.
La sentència del Tribunal Suprem, que 
acatem com totes les sentències judicials, 
no contribueix a tancar ferides, dificulta 
trobar espais de diàleg per encarar el fu-
tur de Catalunya i d’Espanya amb consens 
d’àmplies majories.
Vivim moments molt complexos, 
moments en què la raó i el sentit comú 
haurien d’imposar-se, sobretot entre els 
responsables polítics. Són temps de sumar 
esforços i trobar una sortida que gene-
ri consensos amplis per avançar i sortir 
de la confrontació permanent que s’ha 
instal·lat en la majoria de la societat.
És necessari acostar posicions. Cal trobar 
allò que compartim i ens uneix i deixar 
de banda el que ens separa, en benefici de 
tots els ciutadans i ciutadanes.
Reclamem i entenem el diàleg com a 
única via de solució de la situació actual. 
Negociació i pacte.
Reclamem el retorn a la política i la 
solució dels problemes polítics fora de la 
l’àmbit judicial.
Rebutgem totes les actuacions violentes 
i actes vandàlics que hi ha hagut aquests 
darrers dies enmig de les manifestacions 
pacífiques que expressaven el seu rebuig a 
la sentència del Tribunal Suprem.
Creiem que amb líders polítics i socials 
a la presó el diàleg és molt difícil i ens 
comprometem a treballar per revertir la 
situació.
I manifestem que cal treballar activament 
i conjuntament amb el Parlament de 
Catalunya i el Congrés dels Diputats en 
un acord amb ampli consens que permeti 
desbloquejar l’actual situació.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Escrivim aquestes línies amb foc al cor, amb 
llàgrimes als ulls i amb la recança històrica de 
constatar que vivim en un Estat, l’espanyol, 
que té por a la democràcia. Escrivim aquestes 
línies amb l’orgull de saber-nos representants 
d’un projecte polític divers i de caire pacífic: 
l’independentisme català. Un projecte que ha 
sabut sumar sensibilitats, idees i perspectives 
amb la voluntat de construir un millor país 
per a tothom. 
Les penes desproporcionades imposades pel 
Tribunal Suprem als nostres líders socials i 
polítics representen l’enèsima demostració 
que l’estat espanyol no vol resoldre el conflic-
te territorial des d’una perspectiva moderna i 
democràtica, buscant solucions dialogades al 
conflicte persistent tal com qualsevol demò-
crata europeu entendria.
Ens sentim, doncs, tristos i, també, inde-
fensos. Perquè ens sentim menystinguts i 
vilipendiats per un Estat que, davant la qüestió 
catalana, només sap respondre des de la raó 
de la força i la raó d’estat. Però, sobretot, ens 
sentim lluny, molt lluny, d’aquell espai polític 
que avui encara segueix aturat al camí del 
mig, en el punt mort de l’equidistància. Una 
ciutadania representada, moltes vegades, per 
l’esquerra que aglutinen el PSC i l’àmbit dels 
Comuns. 
Amb tot, avui ens sentim més responsables 
que mai amb la idea de llibertat i justícia 
que els tres partits volem representar a les 
nostres institucions. Entenem que són temps 
d’unió, de fraternitat i de lluita compartida. 
Entenem que només des de la coordinació 
d’estratègies, respectant les nostres legítimes 
diferències, és com podrem mantenir la flama 
de la República que albirem. Així doncs, 
seguirem expressant la nostra indignació amb 
la resolució de les sentències alhora que se-
guirem treballant per no normalitzar aquesta 
situació d’involució democràtica.
Ens mantenim fidels al servei dels anhels de 
democràcia, prenent el relleu dels companys i 
companyes empresonades i encausades, persis-
tint en el seu exemple. I per tot això, i tantes 
altres mostres de dignitat col·lectiva, us convi-
dem a seguir mobilitzant-vos per l’absolució 
dels presos i preses, i per la necessitat de deci-
dir el nostre futur mitjançant el legítim dret de 
l’autodeterminació dels pobles. 

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 

Àlex Sastre i Prieto
Portaveu del Grup Municipal Junts per Granollers 

Mònica Ribell i Bachs
Portaveu del Grup Municipal Granollers per la 
Independència – Primàries Catalunya 

Un referèndum 
no val 100 anys 
de presó

Escrivim aquestes línies amb foc al cor, amb 
llàgrimes als ulls i amb la recança històrica de 
constatar que vivim en un Estat, l’espanyol, 
que té por a la democràcia. Escrivim aquestes 
línies amb l’orgull de saber-nos representants 
d’un projecte polític divers i de caire pacífic: 
l’independentisme català. Un projecte que ha 
sabut sumar sensibilitats, idees i perspectives 
amb la voluntat de construir un millor país 
per a tothom. 
Les penes desproporcionades imposades pel 
Tribunal Suprem als nostres líders socials i 
polítics representen l’enèsima demostració 
que l’estat espanyol no vol resoldre el conflic-
te territorial des d’una perspectiva moderna i 
democràtica, buscant solucions dialogades al 
conflicte persistent tal com qualsevol demò-
crata europeu entendria.
Ens sentim, doncs, tristos i, també, inde-
fensos. Perquè ens sentim menystinguts i 
vilipendiats per un Estat que, davant la qüestió 
catalana, només sap respondre des de la raó 
de la força i la raó d’estat. Però, sobretot, ens 
sentim lluny, molt lluny, d’aquell espai polític 
que avui encara segueix aturat al camí del 
mig, en el punt mort de l’equidistància. Una 
ciutadania representada, moltes vegades, per 
l’esquerra que aglutinen el PSC i l’àmbit dels 
Comuns. 
Amb tot, avui ens sentim més responsables 
que mai amb la idea de llibertat i justícia 
que els tres partits volem representar a les 
nostres institucions. Entenem que són temps 
d’unió, de fraternitat i de lluita compartida. 
Entenem que només des de la coordinació 
d’estratègies, respectant les nostres legítimes 
diferències, és com podrem mantenir la flama 
de la República que albirem. Així doncs, 
seguirem expressant la nostra indignació amb 
la resolució de les sentències alhora que se-
guirem treballant per no normalitzar aquesta 
situació d’involució democràtica.
Ens mantenim fidels al servei dels anhels de 
democràcia, prenent el relleu dels companys i 
companyes empresonades i encausades, persis-
tint en el seu exemple. I per tot això, i tantes 
altres mostres de dignitat col·lectiva, us convi-
dem a seguir mobilitzant-vos per l’absolució 
dels presos i preses, i per la necessitat de deci-
dir el nostre futur mitjançant el legítim dret de 
l’autodeterminació dels pobles. 

Àlex Sastre i Prieto
Portaveu del Grup Municipal Junts per Granollers 

Mònica Ribell i Bachs
Portaveu del Grup Municipal Granollers per la 
Independència – Primàries Catalunya 

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM

Resposta a la situació 
política i social que 
estem vivint a Catalunya

Un referèndum 
no val 100 anys 
de presó

PSCERCJunts
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Heu de llençar 
algun moble 
o trasto vell?
Truqueu al telèfon 93 842 67 89 i el servei 
de recollida us dirà quan i on l'heu de deixar. 
Gràcies per ajudar-nos a endreçar la ciutat!




