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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

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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Mercat del dijous de 25 de juny de 2020. Foto: T. Torrillas

L’Ajuntament de Granollers va aprovar per unanimitat, en el ple del 26 
de maig, un pla de 50 mesures socioecònomiques per fer front a la crisi 
provocada pel coronavirus. Una d’aquestes mesures és la promoció 
del comerç local de tota la ciutat a través d’una campanya basada en 
un vídeo protagonitzat per comerciants i restauradors amb la versió de 
la cançó del cantautor Cesk Freixas, La petita rambla del Poble Sec. El 
mateix Freixas i la cantant granollerina Laia Llach posen veu a la versió 
creada per a la campanya.
Una campanya feta des de la proximitat amb un grafisme creat amb tres 
colors: vermell, negre i blanc, amb l’objectiu d’emfatitzar els missatges 
claus de la campanya: Me l’estimo, és Granollers, Aquí t’espero, assegut 
a la Pedra de l’Encant, Fem Granollers colze a colze, Tornarem a omplir 
de vida els carrers i les botigues, Ser felices i somriure per atendre’t amb 
el cor.
Els dissenyadors de la campanya han apostat pel color vermell perquè 
transmet energia, valentia i sentiment. És una campanya que té la força 
en la cançó versionada, i la imatge, en el vídeo promocional en el que han 
participat les set associacions de comerciants de la ciutat: Gran Centre 
Granollers, Granollers Comerç de Dalt, Del Rec al Roc, Comerciants 
Congost Granollers, Més que Comerç, Comerç Ral i Centre Comercial 
Ramassar Nord i el Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental.

www.granollers.cat

App per a 
mòbil: InfoVallès, de dilluns  

a divendres, a les 20 h
Twitter: @vorientaltv 

i @infovalles_votv
Butlletins informatius, 
de dilluns a divendres 
a les 9.30 h, 11.30 h i 

13.30 h

Xarxes socials

/granollers

Més informació

VEURE TOT EL VIDEO A YOUTUBE
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http://www.granollers.cat
https://www.facebook.com/granollers
https://twitter.com/granollers
https://www.instagram.com/granollers/
https://www.youtube.com/watch?v=GHjccLOKvbQ


Pas a pas anem 
recuperant el pols 
Després de tres edicions en format virtual del Granollers Informa, obliga-
des per les restriccions imposades per combatre la pandèmia, tornem 
a editar la revista en paper i a distribuir-la per les llars de la ciutat. 
En electrònic o imprès us continuem acostant la informació de servei 
públic, per acompanyar-vos en la nova realitat. Ara, amb l’etapa de 
represa, ens estem acostumant a mesures de mobilitat i d’higiene més 
relaxades. Tanmateix no hem d’oblidar que el virus de la Covid-19 manté 
la capacitat de contagi i que no s’ha d’abaixar la guàrdia a l’hora de 
complir les instruccions sanitàries: ús de mascaretes, distància i neteja 
de mans. En definitiva, cal seguir vetllant per la nostra autoprotecció i la 
dels altres.
Mentrestant Granollers ajusta l’activitat a aquesta nova normalitat. El 
comerç ha tornat a obrir, el mercat ha anat afegint parades, les fires van 
tornant gradualment al carrer, els actes culturals s’adapten, els casals 
d’estiu per a infants i adolescents es fan amb mesures excepcionals... 
Pas a pas anem recuperant el pols de la ciutat amb l’ajuda de totes i tots. 
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Noves mesures per afavorir una mobilitat més 
sostenible i segura, després del confinament

Granollers ha començat a adoptar 
diverses propostes, a curt i i mitjà 
termini, per millorar la mobilitat 
després del confinament produït 
pel Covid-19. La intenció d’aquestes 
actuacions és pacificar el trànsit, en 
un context en què la nova normalitat 
incrementarà l’ús del vehicle privat 
i mantindrà reduïda la capacitat 
del transport públic a causa de la 
normativa sanitària. Alhora, es fa 
necessari implantar mesures que 
garanteixin la distància social a la via 
pública com facilitar la mobilitat a 
peu i bicicleta, la manera més eficient 
de desplaçar-se per a trajectes entre 
1 i 7 km, majoritaris dins de la ciutat.

Granollers i Canovelles, fins a la rotonda del 
carrer Ramon Llull. D’aquesta manera es dona 
continuïtat al carril bici del marge dret del riu 
que procedeix de la Garriga. Aquest tram co-
rrespon a un dels itineraris inclosos en la xarxa 
d’itinerari ciclables del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de Granollers 2018-2024. 

1. Granollers, ciutat 30

Aquesta mesura implica que els vehicles tindran 
la velocitat limitada a 30 km/hora en tots els  
carrers de la ciutat. Només seran una excepció 
la ronda Sud, la carretera del Masnou i els ac-
cessos a les zones industrials. Els espais ja pa-
cificats prèviament mantindran les limitacions 
de 20 km/h i de 10 km/h, a l’illa de vianants.
Els beneficis d’aquesta mesura són diversos: 
millora de la seguretat dels vianants i reducció 
de la contaminació acústica i atmosfèrica, ja 
que disminueixen les emissions del trànsit.

2. Senyalització per a vianants de circular 
per la dreta

Es senyalitzarà, allà on sigui necessari, la 
recomanació de circular per la dreta per part 
dels vianants, en carrers de voreres d’amplada 
superior a 4 metres i fer-ho progressivament 
a altres carrers amb una elevada presència de 
vianants. També es portarà a terme en itineraris 
de lleure com el passeig Fluvial. La mesura pre-
tén garantir la distància física entre els vianants 
durant la desescalada per remetre la Covid-19.

3. Habilitar un carril bici al pg. de la Ribera

S’ocuparà un carril de circulació del passeig 
de la Ribera en sentit nord, des de la finalitza-
ció de la vorera bici existent, en el límit entre 

Des del 21 de juny es talla 
al trànsit cada diumenge 
bona part del pg. Fluvial per 
afavorir la mobilitat a peu i en 
bicicleta a l’entorn del riu

PER SALUT
CIRCULA PER

LA DRETA
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Les set propostes han estan consensuades 
amb tots els grups municipals del consistori

4. Circulació en bicicleta pel  
c. Esteve Terrades

S’ordenarà la circulació del carrer Esteve 
Terrades, entre la plaça Serrat i Bonastre i el 
carrer Vicenç Albarranch, suprimint un carril de 
circulació per sentit, i habilitant aparcament a 
cada costat de la via. Els contenidors de residus 
i selectiva es col·locaran a la calçada, alliberant 
així espai a la vorera per als vianants i ciclistes. 
D’aquesta manera les bicicletes podran circular 
per la calçada o per la vorera oest ja que té més 
de 5 metres d’amplada. 

5. Pacificar alguns carrers a 20 km/h 

Es col·locarà el senyal de carrer residencial on 
es detecti una elevada presència de vianants 
circulant per la calçada. Aquest seria el cas 
dels carrers Príncep de Viana, Castella o Josep 
Maria Ruera. Aquesta senyalització implica 
que els vianants poden circular per la calça-
da, sense molestar als conductors/es i que la 
velocitat màxima dels vehicles no pot excedir els 
20 km/h. 

6. Prohibir l’estacionament de motos a la 
vorera

Aquesta mesura es pren per facilitar la mobilitat 
a peu i garantir el màxim espai possible per als 
vianants en les voreres. 

7. Tallar la circulació del passeig Fluvial 
els diumenges 

Cada diumenge, durant tot el dia, es talla al 
trànsit de vehicles el passeig Fluvial, des del 
carrer Joan Camps i Giró fins a la rotonda del 
carrer Camp de les Moreres. 
D’aquesta manera aquesta via es consolida com 
a espai per al lleure i, alliberant la calçada per 
al passeig, també possibilita complir millor les 
distàncies de seguretat encara requerides per 
la Covid-19. Es manté obert l’accés a la bossa 
d’aparcament del Parc del Congost. 

Totes aquestes propostes, algunes de les quals 
ja s’han començat a aplicar, han estat con-
sensuades amb tots els grups municipals del 
consistori; altres amb Granollers Pedala i també 
amb aportacions de la ciutadania. En paral·lel, 
a banda d’anar aplicant aquestes mesures, se 
seguirà avançant amb el desenvolupament del 
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.
Trobareu el detall d’aquestes actuacions a  
 www.granollers.cat/novamobilitat
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• Oberta de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
• Cal demanar cita prèvia al 93 842 66 10 o al 010. 
• L’atenció telefònica de l’OAC, fins al 15 de setem-

bre, serà de dilluns a dijous, de 9 a 15 h, i els 
divendres, de 9 a 14 h.

L’OAC també ofereix un servei de tràmits per  
telèfon amb cita prèvia. 

Es pot demanar cita prèvia en línia, on s’indicarà un 
dia i hora sol·licitat per rebre una trucada de l’OAC i 
per poder així realitzar telefònicament un tràmit. 

Els tràmits que es poden fer seguint aquest proce-
diment són: obtenir un volant d’empadronament, 
convivència o històric, obtenir un duplicat d’un rebut 
pagat, obtenir un duplicat d’una carta de pagament 
per pagar un tribut o comunicar un assabentat 
d’obres. 

Podeu demanar cita prèvia per aquest servei a:  
www.granollers.cat/citaprevia

Presentació de sol·licituds:
Del 6 al 24 de juliol

Es prioritza la presentació telemàtica.
Trobareu la sol·licitud a  
https://seuelectronica.granollers.cat/
bequesmenjador

Atenció presencial: 
Cal demanar abans cita prèvia a  
https://www.granollers.cat/citaprevia/ 
bequesmenjador

Lloc: Centre Cívic Nord, c. Lledoner 6. 
En la presentació de sol·licituds cal: 
• portar mascareta
• que hi vagi una sola persona per sol·li- 

citud i fer servir l’entrada del centre  
cívic senyalitzada per fer aquest tràmit

Trobareu la documentació necessària per presentar conjuntament  
amb la sol·licitud a www.granollers.cat/bequesmenjador

Sol·licitud de beques menjador. Curs 2020-21

INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT 
SOBRE AJUTS 
COVID-19

L’Ajuntament de Granollers 
ha habilitat un espai web amb 
informació sobre els ajuts per 
fer front a la crisi de la Covid-19 
promoguts per l’Ajuntament i 
també d’altres administracions.

A www.granollers.cat/coronavirus 
trobareu tota la informació sobre 
aquests ajuts i la informació per a 
la seva tramitació i sol·licitud. Si 
ho preferiu també podeu trucar al 
93 842 66 10 i us informaran sobre 
aquests ajuts i els passos a seguir.

OAC 
Oficina d´Atenció 
a la Ciutadania C. Sant Josep, 7

• Atenció presencial només amb cita prèvia per a 
diversos tràmits presencials que cal demanar a 
www.granollers.cat/citaprevia

• Per a la presentació de sol·licituds d’ajuts, cal 
demanar cita prèvia al 93 860 12 00. Consulteu 
prèviament si hi ha convocatòria oberta.

• L’horari d’atenció és de dilluns a dijous, de 9 a 
14 h, i divendres, de 9 a 13 h.

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ 
C. de les Tres Torres, 18-20

Obert de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h. Es prioritza l’atenció 
telemàtica i el suport telefònic.

Per atenció presencial, cal demanar 
cita prèvia al tel. 93 861 13 90 
o a feinagm@granollers.cat

c. del Rec, 50
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Diputació i Ajuntament acorden la millora de 
l’entrada a Granollers per la carretera de Lliçà

L’entrada a Granollers per la carretera de Lliçà canviarà 
totalment d’aspecte. L’Ajuntament de Granollers i la Di-
putació de Barcelona, titular de la carretera, convertiran 
aquesta via, entre la C-17 i l’estació de tren de Granollers-
Canovelles, en una entrada de qualitat a la ciutat, amb la 
intenció de pacificar el trànsit i millorar la seguretat viària. 
En aquest sentit es projectarà una rotonda d’accés a Terra 
Alta i es farà un pas de vianants per connectar les para-
des de bus existents. També s’implantarà un itinerari que 
podran fer servir vianants i ciclistes paral·lel a la carretera, 
que connectarà amb la rampa d’accés a l’estació de tren. A 
més es reduirà la calçada a un sol carril de circulació per 
sentit, a excepció de la cruïlla amb la carretera de Cano-
velles on es mantindrà el tercer carril de gir. L’actuació es 
completarà amb nou enllumenat i arbrat i enjardinament de 
l’entorn. Les obres començaran entre octubre i novembre.

L’edifici de Can Relats  
es destinarà a serveis socials 
per a la petita infància
Avança la tramitació per convertir en equipament 
municipal Can Relats, al carrer de Martí Grivé. De 
moment es construirà la primera fase de l’edifici, situat 
entre dos blocs d’habitatges nous. El projecte preveu la 
rehabilitació de la façana existent protegida i també es 
condicionaran els espais exteriors. 
A l’edifici de Can Relats es traslladarà l’Espai Fami-
liar Petits i Grans, destinat a infants de 0 a 4 anys i les 
seves famílies on es fan activitats lúdiques, educatives i 
altres aprenentatges d’atenció específica als nadons, en 
horari de matí; i també el grup de 3 a 6 anys del Centre 
Obert Sud en horari de tarda, on es potencia l’adquisició 
d’aprenentatge d’hàbits i normativa social, a través 
d’activitats lúdiques i relacionals.

Aquest estiu acaben les obres 
del polígon industrial de la Font 
del Ràdium

A final del mes de juliol es preveu que acabin les obres 
de condicionament del polígon industrial de la Font del 
Ràdium. La inversió, d’1,7 milions d’euros, està finança-
da pels propietaris del sector, l’Ajuntament de Grano-
llers i la Diputació de Barcelona, a través del seu Pla de 
Millora dels polígons industrials. 
A més de la millora dels vials, es remodela la xarxa 
de clavegueram i s’arrangen les voreres. S’ha renovat 
tota la xarxa d’aigua potable, que era de fibrociment, 
i també tota la d’enllumenat, canviant les lluminàries 
per tipus led, més sostenibles. A més es farà l’obra 
necessària per fer una nova xarxa de telecomunicacions 
amb fibra òptica i per soterrar en un futur serveis que 
en l’actualitat són aeris. També es portarà a terme la 
senyalització horitzontal de tot el sector i es pintaran 
les places per a vehicles i camions per optimitzar la 
capacitat de l’aparcament existent.
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El projecte Reciclos s’estén  
a tota la ciutat
El projecte Reciclos, que té per objectiu millorar la taxa de reciclatge 
d’envasos i llaunes que van al contenidor groc, s’estén a tot Granollers 
a partir del mes de juliol. Aquest projecte va començar com a prova 
pilot fa un any als barris de Can Bassa i Ponent. Fins ara han estat més 
de 350 veïns i veïnes d’aquests dos barris els que hi han participat. 
Reciclos és el primer sistema de reciclatge digital que reconeix l’esforç 
de la ciutadania a través d’incentius sostenibles. Per utilitzar Reciclos 
només cal registrar-se a app.reciclos.com, escanejar els codis de bar-
res de les llaunes o ampolles de plàstic de begudes i, posteriorment, 
escanejar el QR dels contenidors quan es llenci la bossa dels envasos 
al contenidor groc. En escanejar el QR s’obtenen punts, en forma de 
reciclos, que es poden canviar per premis sostenibles o per contribuir 
en projectes mediambientals i solidaris al municipi.
Durant el període de confinament els veïns i veïnes del barri de Po-
nent van aconseguir arribar als reciclos necessaris per instal·lar un joc 
infantil que completarà l’existent al Parc de Ponent i que s’instal·larà 
quan sigui possible. A més, tots els ciutadans i ciutadanes podran do-
nar els seus reciclos a la fundació APADIS i, pròximament, col·laborar 
amb Creu Roja Granollers per ajudar les famílies amb la compra 
d’aliments.

Completat el canvi en la recollida de residus 
per càrrega lateral
Ja ha finalitzat la implantació de la càrrega 
lateral, un nou sistema de recollida dels resi-
dus que obliga que tots els contenidors estiguin 
situats al costat dret del carrer, segons el sentit 
de la circulació.
El canvi ha afectat al voltant d’un centenar 
d’àrees de contenidors, a més de la substitu-
ció de 220 contenidors de paper i cartró (blau) 
i envasos (groc), per part del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Oriental. Resten 
per canviar 10 àrees de contenidors que presen-
ten algunes dificultats tècniques i que es preveu 
anar substituint al llarg d’aquest any i el proper. 
Segons previsions del Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Oriental, els contenidors 
de vidre que falten per canviar, es substituiran a 
partir de gener de 2021. 
El sistema de recollida per càrrega lateral es-
curça el temps en què el camió buida el conte-
nidor, de 3 minuts a 1 minut i, per tant, genera 
menys cua de trànsit al darrere. A més, aquesta 
operació és menys sorollosa. També contribueix 
a que les àrees de contenidors estiguin més 
netes ja que es netegen els desbordaments dels 
residus en el mateix moment en què es fa la 
recollida dels contenidors.

Una quarantena de persones van 
passar per l’alberg de Can Bassa

El 8 de juny va tancar l’alberg temporal 
que l’Ajuntament de Granollers va habilitar 
al Pavelló de Can Bassa pensat per a les 
persones de Granollers i comarca que no 
tenien un lloc on passar el confinament. Un 
total de 42 persones van passar per aquest 
equipament que va gestionar Creu Roja Gra-
nollers, conjuntament amb un equip mul-
tidisciplinari de professionals. En paral·lel, 
s’està habilitant a les instal·lacions de Creu 
Roja un nou alberg per a transeünts, amb 
una dotzena de places.

Una de les àrees que s’ha adequat 
amb els nous contenidors de paper 
i envasos

ACTUALITAT
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MBA
Màster en Administració  
i Direcció d’Empreses

Adquireix un coneixement integral de 
l’empresa i accedeix a la funció directiva

Impartit a Granollers

Sessió informativa online:
"Liderar en temps d’incertesa”  a càrrec de Cèsar Duch

Dimecres 22.07.20 a les 18:30h 
Inscriu-te a la sessió i rebràs un enllaç per poder-hi accedir

Més informació i inscripcions

infofc@uvic.cat |https://info.uvic.cat/mba-granollers/
938815510

La 2a edició dels premis  
del Mercat de Tecnologia,  
en format virtual

La 6a edició del Mercat de Tecnologia, que s’havia de fer a Roca Umbert 
al mes d’abril, no s’ha pogut celebrar a causa de la Covid-19. Però, per 
tal de donar continuïtat a l’objectiu d’aquesta iniciativa que és promoure 
les vocacions tecnològiques i millorar l’ocupabilitat dels joves de la ciutat, 
sí que s’ha celebrat en format virtual la 2a edició dels premis del Mercat 
de Tecnologia.
El premi s’adreça a estudiants que hagin elaborat o estiguin elaborant 
un projecte de recerca o un projecte de síntesi en l’àmbit tecnològic. En 
aquesta edició virtual s’hi han presentat un total de 10 projectes dividits 
en dues categories, dotades cadascuna amb un premi de 150 €.
En la categoria de millor treball de recerca (Batxillerat), el projecte gua-
nyador ha estat E-Agricultura a vista d’ocell, de Manel Martínez, Joan 
Viñallonga i Marc Pérez, de l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès. 
Aquest treball fomenta l’estudi de cultius agrícoles a Gallecs amb l’ús 
d’un dron. Pel que fa al premi al millor treball de síntesi (Cicles Forma-
tius), el treball guanyador ha estat Extrusora de plástico, de Carlos Daniel 
Campos Rocha i Francesc González, de l’EMT de Granollers. Aquest 
treball té com a objectiu fomentar el reciclatge de tot tipus de plàstic.
Un jurat format per representants de Roca Umbert, de la Societat Catala-
na de Tecnologia, del Centre de Recursos Pedagògics i de l’Ajuntament de 
Granollers ha valorat els treballs.

El 15 de juny es va fer en línia la presenta-
ció dels tres projectes becats en la segona 
edició del programa Agents Innovadors, una 
iniciativa promoguda des del Pla Estratègic, 
per donar resposta a les necessitats de-
tectades en el marc del grup de treball de 
Foment de l’activitat innovadora.
Oriol Ventura, Clara Garcés i Artau Bella-
vista són els tres joves que van aconseguir 
aquesta beca l’any 2019, amb una dota-
ció econòmica de 10.080 euros cadascun. 
Des del mes d’octubre de 2019, i durant 
9 mesos, casdacun d’ells ha treballat un 
projecte en la seva fase de definició i posada 
en marxa amb l’acompanyament de per-
sonal tècnic municipal. El programa s’ha 
complementat amb un itinerari formatiu 
que ha consistit entre d’altres, en accions 
relacionades amb la creació d’empreses o 
la gestió i coordinació de projectes empre-
sarials/personals, i la motivació personal i 
professional.
Oriol Ventura ha desenvolupat una proposta 
per a la creació de dues comunitats ener-
gètiques en els polígons de Font del Ràdium 
i Coll de la Manya com a alternativa per a 
una producció energètica més sostenible. 
Clara Garcés ha analitzat la vida i la mobili-
tat quotidiana al barri de Can Bassa, des de 
la perspectiva de gènere. I Artau Bellavista 
ha desenvolupat una proposta per a la pro-
moció i posicionament de les empreses del 
sector audiovisual a Granollers que inclou la 
creació d’una plataforma que les englobaria 
totes.

Presentació dels  
projectes de la  
2a edició del programa 
Agents Innovadors
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Grups més petits i mesures de seguretat 
en els casals d’estiu
685 nens, nenes i joves estan gaudint dels 
casals d’estiu, activitats esportives i itineraris 
Gra que organitzen cada any l’Ajuntament de 
Granollers, des dels 3 fins als 16 anys.
Les activitats pensades per als més petits es fan 
a l’escola Salvador Espriu (61 participants); 47 a 
l’escola Lledoner; 65 a l’escola Ferrer i Guàrdia; 
69 a l’escola municipal Salvador Llobet; 81 a les 
Estades Musicals; 48 al casal d’estiu escolta, 
48, a un estiu de cinema i 10 a Juguem a fer 
esports. 
A les activitats esportives s’hi han matriculat 
144 participants; 20 al casal lingüístic i 92 joves 
participen en els Itineraris GRA. 

Protocols de prevenció

L’edició del Fes-te l’estiu d’aquest any ve mar-
cada per l’establiment de protocols per a la 
prevenció de contagis a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. Els més destacats són la reduc-
ció dels grups a un màxim de 10 persones, el 
que ha obligat a estendre els casals a diversos 
espais de la ciutat, que es desinfecten i ventilen 
diàriament, i el seguiment de l’estat de salut 
dels participants. A més, l’oferta, s’ha allargat 
fins a la segona quinzena d’agost amb el casal 
Un estiu de cinema, organitzat per l’Associació 

Cultural i Juguem a fer esports, proposades per 
l’Associació Tecnivallès Esports.
Les activitats estan vinculades a 
l’acompanyament emocional, els aprenentatges 
lligats a la curiositat, la creativitat, la partici-
pació, el joc, el treball en equip, etc; i també 
aquelles que ajudin a garantir l’autoprotecció i 
els hàbits d’higiene i seguretat.
Els Itineraris del Gra tenen com a fil conductor 
l’emergència climàtica i també es desenvolupen 
en diferents espais: l’EMT, l’escola Salvador 
Llobet, l’Espai Gastronòmic i la Troca de Roca 
Umbert.
Oferir els casals d’estiu en grups més re-
duïts i incrementar l’oferta té un impacte de 
100.000 euros no previstos en el pressupost de 
l’Ajuntament de Granollers. Així es recull en el 
Pla de mesures socioeconòmiques per fer front 
als efectes de la crisi de la Covid-19. 
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Recollim en aquestes pàgines imatges dels 
darrers tres mesos, del confinament a la 
desescalada. Com la ciutat va deixar l’hivern 
i va passar una primavera en ple esplendor. 
Com els aplaudiments als sanitaris, a les 8 de 
la tarda, es van convertir en part de la nostra 
rutina diària.
Mica en mica, a mesura que es passava de 
fase Granollers, com la resta del país, tornava 
a prendre els carrers i les places amb cura i 
atenció, amb responsabilitat. El mercat de nou 
tornava a parar, els parcs s’omplien d’infants, 
que han estat a casa, sense anar a l’escola. I 
les terrasses donaven la benvinguda a l’estiu.
La Covid-19 ens fa portar mascareta, rentar-
nos les mans sovint, mantenir les distàncies 
de seguretat i les mesures higièniques cor-
responents. Aquesta és ara la nostra prioritat: 
protegir-nos i aturar la propagació del coro-
navirus.

Mirades del confinament
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El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Chakir el Homrani i l’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, han inaugurat el nou Servei 
d’Intervenció Especialitzada (SIE) del Vallès 
Oriental, a Granollers. Aquest recurs compta 
amb un equip de 9 professionals integrat per 
persones titulades en psicologia, psicologia 
infantil, treball social, educació social i dret, 
que ofereix atenció integral durant el procés de 
recuperació i reparació a dones en situació de 
violència masclista i també a les seves filles i 
fills a càrrec. Aquests serveis també tenen un 
paper important en la prevenció, la sensibilitza-
ció i la implicació comunitària.

Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)

El Servei d’Intervenció Especialitzada del Vallès 
Oriental (situat a Granollers) va iniciar la seva 
activitat el mes de febrer de 2020. A banda 
d’acompanyar les dones en situació de vio-
lència masclista del Vallès Oriental i les seves 
filles i fills, el SIE també acompanya en la seva 
recuperació les dones que resideixen al ser-
vei d’acolliment i recuperació i als dos serveis 
substitutoris de la llar de la comarca. 
Des de la seva obertura al febrer i fins al 22 
de juny, el SIE del Vallès Oriental ha atès 107 

Nou servei per atendre dones en situació de violència 
masclista i els seus fills i filles al Vallès Oriental

1
De 14.30 a 16.30 h. Formació de  
4 hores. Empresa
Accés de la pime a la contractació 
pública. Què cal tenir en compte? 
Granollers Mercat

7
De 13.30 h a 15 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria
Com accedir a la contractació pública 
de l’Ajuntament de Granollers, en espe-
cial als Acords Marc
Granollers Mercat

De 9 a 14 h. Formació de 10 hores. Em-
presa i emprenedoria
Iniciació a l’Excel
La Cambra de Comerç de Barcelona – Delegació 
Granollers

21
De 10 a 13 h. Formació de 3 hores.  
Empresa i emprenedoria
Desenvolupant idees de negoci ecolò-
giques 
Granollers Mercat

EL SERVEI D’ATENCIÓ  
A L’EMPRENEDORIA

Per rebre informació i assessorament 
sobre tràmits, ajuts i pla d’empresa 
envieu un correu electrònic a: 
empresagm@granollers.cat 
indicant la consulta i les vostres 
dades de contacte. 
També podeu trucar a Granollers 
Mercat 93 861 47 83.

Formació en línia 
www.canmuntanyola.cat/programa-activitats

Juliol 2020

dones i 13 infants i adolescents en els diferents 
programes d’acollida, atenció socioeducativa, 
atenció psicològica, jurídica i intercultural. En 
conjunt, ha fet un total de 1.045 intervencions, 
que inclouen les intervencions amb les dones i 
els infants i adolescents, i les coordinacions i re-
unions amb la xarxa especialitzada del territori. 
D’altra banda, durant el període de confinament 
ha fet 40 intervencions d’urgències i ha atès set-
manalment una mitjana de 24 dones i 3 infants i 
adolescents en els diferents programes.

L’equip del SIE de Granollers 
amb els representants polítics 
de les diferents institucions. 
Foto: T. Torrillas
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Rutes a peu per Granollers:
verneda de Can Gili

Descobriu l’entorn natural de Granollers 
tot caminant! Avui us presentem un nou 
recorregut a l’entorn de la ciutat recollit 
a la guia Caminades per Granollers*: sis 
passejades per sortir de casa i gaudir de 
l’entorn natural. 

Temps: 1h - 1h 30min 
Distància: 6,70 km 
Desnivell: 74 m

Aquest itinerari ens porta a la verneda de 
Can Gili, una àrea verda molt a prop de la 
ciutat que ocupa els marges del tram final 
del torrent de Can Gili. La ruta ens acosta 
a la serra de Sant Nicolau tot vorejant el 
bosc de Can Pagès i, finalment, ens fa 
tornar a la ciutat pel camí de l’Escanyat.

La passejada surt de la Porxada cap al carrer de 
Corró per anar a buscar el c. de Torras i Bages.
Prenem aquest carrer fins a arribar al pont que 
travessa el riu Congost i seguim l’avinguda de 
l’Estació del Nord enfilant-nos cap a l’estació de 
tren per tal de travessar les vies del ferrocarril 
pel pas subterrani que queda a mà dreta. Arri-
bem a la verneda de Can Gili. Allà ens podem 
fixar en l’alzina de la Terra Alta i en els pollan-

cres i els àlbers que conformen l’espai natural. 
La verneda de Can Gili té una superfície de 13 
ha i ocupa els marges del tram final del torrent 
homònim, entre els barris de la Terra Alta i de 
Can Gili, a un costat de la carretera que uneix 
Lliçà d’Amunt i Granollers. Formava part de les 
terres de la masia de Can Gili que l’Ajuntament 
va restaurar com a equipament municipal per 
acollir el centre cívic.
Una vegada hem deixat la verneda, prenem un 
camí a mà esquerra que s’enfila cap a la serra 
de Sant Nicolau. Mentre que al costat dret veiem 
un camp obert, si mirem a l’esquerra, veurem el 
nucli urbà. Prenem un trencall a mà esquerra 
del camí anomenat Pujada de l’Escanyat, que en 
el nostre cas, però, fa baixada, i tornem a trencar 
a mà esquerra pel primer camí que mena a 
Granollers. A la banda esquerra del camí trobem 
el bosc de Can Pagès i, al costat dret, el bosc del 
Molí dels Capellans. Deixem enrere la serra de 
Ponent, arribem a la via del ferrocarril i tombem 
a l’esquerra, resseguint el marge oest de la via 
del ferrocarril cap al nord. Passem sota la via 
per un pas subterrani i continuem pels carrers 
del polígon per arribar a la passera de fusta del 
riu Congost. Travessem el riu i tornem a la Por-
xada, passant per l’església de Sant Esteve. 

* Podeu trobar la guia Caminades per Granollers 
a l’Oficina de Turisme i a l’entrada de l’edifici de 
l’Ajuntament de la plaça de la Porxada i a 
www.granollers.cat/rutes.

Aquest itinerari 
ens porta a la 

verneda de  
Can Gili i ens 

acosta a la serra 
de Sant Nicolau
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La Junta de Portaveus de l’Ajuntament ha 
encarregat al Consell de Ciutat, l’elaboració 
d’un Pacte de Ciutat per la recuperació del 
dinamisme de la ciutat en resposta a la crisi de 
la Covid-19, al qual s’hi podran adherir entitats 
i ciutadania. Així s’ha explicat en la trobada 
telemàtica en que han assistit unes quaranta 
persones, inclosos els portaveus dels cinc grups 
municipals: PSC, ERC, JuntsxGranollers, Ciuta-
dans i Primàries.
Durant la sessió s’ha destacat la importància 
d’establir compromisos compartits com aquest, 
el qual inspirarà les accions i projectes impul-
sats a la ciutat partint de 7 pilars: les persones 
al centre, avançar cap a una ciutat més saluda-
ble i un model de desenvolupament més soste-
nible, reforçar el comerç i consum de proximitat 
per a ser una ciutat pròspera, defensar el model 
de ciutat educadora, promoure la cultura a la 
ciutat i treballar teixint aliances amb la ciutada-
nia, els agents i les ciutats que ens envolten.
Com ha apuntat l’alcalde de Granollers, Josep 

El Consell de Ciutat comença a treballar per a la definició 
d’un Pacte de Ciutat per encàrrec de la Junta de Portaveus

Audiència virtual de l’alcalde amb el Consell dels Infants

L’1 de juny s’ha celebrat, en 
format telemàtic, l’audiència 
de l’alcalde amb el Con-
sell dels Infants, l’òrgan de 
participació integrat per una 
vintena de nens i nenes de 5è 
i 6è de les 16 escoles de Gra-
nollers, que tenen l’encàrrec 
de reflexionar i debatre a 
l’entorn de qüestions que els 
afecten com a ciutadans i 
ciutadanes, i fer-hi les seves 
aportacions, tenint en comp-
te la perspectiva que els dona 
la seva edat.
Els infants han explicat com treballa el Con-
sell i les propostes d’enguany. L’aportació en 
l’àmbit de Nadal s’ha treballat amb el Servei 
de Cultura i s’ha concretat en l’organització de 
l’Arbre dels Desitjos, així com en l’acte de des-
pertar els Reis. Pel que fa a la mobilitat, s’ha 
treballat amb les àrees municipals de Mobilitat 
i Medi Ambient l’eina ATMOOS, un projecte de 
ciència ciutadana que combina l’ús de les noves 

tecnologies amb l’àmbit de 
la sensibilització ambiental 
i les plataformes de difusió 
del coneixement per conèi-
xer els hàbits de mobilitat 
de l’alumnat, així com les 
emissions associades. S’ha 
treballat des de les aules i 
també amb les famílies, i un 
cop obtinguts els resultats 
de cada centre escolar, el 
Consell es planteja donar-los 
a conèixer a les famílies i a 
la ciutadania en general per 

sensibilitzar sobre els camins escolars segurs. 
El Consell dels Infants seguirà treballant en 
aquest àmbit el curs vinent i, amb l’experiència 
de la situació creada pel confinament, l’objectiu 
és potenciar l’ús del transport públic, amb 
alternatives com la bici o el patinet; donar a 
conèixer els canvis en la qualitat de l’aire; i 
resoldre la situació d’inseguretat que crea 
l’aparcament dels cotxes davant les escoles, 
entre altres qüestions.

Podeu veure aquesta  
audiència al canal de  
Youtube de l’Ajuntament  
de Granollers

Mayoral, “s’han pres les decisions de manera 
conjunta al llarg de l’emergència i volem seguir-
ho fent”. És per això que la definició d’aquest 
document es vol fer amb la participació i el com-
promís dels agents i la ciutadania de Granollers.
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Pla de mesures 
socioeconòmiques
Per fer front als efectes de la crisi de la COVID-19

L’Ajuntament de Granollers destina 1,5 milions d’euros 
per protegir a les persones que han patit els efectes  
de la crisi, i per reactivar l’economia de la ciutat

Les mesures socioeconòmiques incloses en aquest Pla, complementàries a les ajudes impulsades per 
altres administracions, permetran pal·liar els efectes de la crisi causada per la COVID-19

Se’n podran beneficiar les persones que han patit els efectes de la crisi, els autònoms, comerços, empreses i entitats

Més informació: www.granollers.cat i tel. 93 842 66 10

Persones
Ampliar l’atenció a Serveis Socials i incrementar les ajudes d’emergència: 60.000 €.
Augment de beques menjador, material escolar, activitats musicals i esportives: 76.000 €.
Mesures destinades a gent gran: 40.000 €.
Accions pel manteniment de l’habitatge: 100.000 €, que s’afegeixen al Pla Local d’Habitatge.
Suport psicològic a les persones i famílies afectades emocionalment per les conseqüències de la crisi.

381.000 €

Treball i empresa
Contractació de 56 persones en plans d’ocupació durant el 2020.
Subvenció pel treball autònom, d’entre 250 € i 1.000 €.
Subvencions a empreses: 50.000 € i recursos d’acompanyament tècnic a les PIMES.

400.000 €

Comerç, restauració i turisme
Formació en eines tecnològiques i suport a plataformes de venda en línia per a petits comerços.
Reducció de les taxes per les terrasses i de residus comercials.
Campanya de promoció de la ciutat per incentivar el turisme i el consum de proximitat.

379.000 €

Cultura i educació
Priorització de les produccions locals i comarcals.
Exempció d’alguns pagaments i pagament de feines realitzades per actuacions suspeses.
Casals d’estiu el juliol i 2 setmanes a l’agost per a infants i joves: 100.000 €.
Suport als centres educatius per despeses sobrevingudes: 30.000 €.

290.000 €

Teixit associatiu
Ajudes a les entitats del tercer sector perquè puguin recuperar la seva activitat: 40.000 €.
10.000 € adreçats a entitats que reforcin el suport a l’emergència alimentària.

50.000 €
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CENTRES CÍVICS
www.granollers.cat/centrescivics 

HORARIS JULIOL I AGOST
 · Juliol oberts de dilluns a divendres de 17 a 20 h
 · Oficina d’informació i assessorament sobre ajuts Co-
vid-19

SERVEIS I ACTIVITATS
 · Espai de relació
 · Assessorament a grups i associacions
 · Cessió d’espais
 · En el cas de Can Bassa i Can Gili servei de bar cafeteria
 · Cursos on-line (amb inscripció). Vídeo disponible a les 
12 h a www.facebook.com/CentresCivicsGranollers i al 
canal youtube XCC Granollers

 · Activitats infantils I familiars: Tardes kanalla, diverpa-
llassos, divermàgia, divercontes, divermúsica

MUSEU DE GRANOLLERS
www.museugranollers.org

HORARIS
 · Fins al 31 de juliol: De dimarts a diumenge, de 18 a 21 h
 · Diumenges matí, d’11 a 14 h
 · Tancat: tots els dilluns i de l’1 al 24 d’agost

EXPOSICIONS
 · “Objectes personals” d’Efraïm Rodríguez
 · “Afinitats”. Sobre les col·leccions del Museu de Grano-
llers

 · “Retorn a Granollers del retaule gòtic de sant Esteve”

SERVEIS I ACTIVITATS
· Visites a grups concertats
· Visites comentades a l’exposició «Objectes personals»

 - Diumenge 5 de juliol, a les 12 h
 - Dijous 9 de juliol, a les 18 h
 - Dissabte 18 de juliol, a les 18 h
 - Diumenge 26 de juliol, a les 12 h
 - Durada de les visites comentades: 30 minuts

 · Rutes comentades
 - Mira, busca, troba ... què hi ha aquí? Diumenge 19 de 
juliol d’11 a 12.30 h

 - Anem a les places! Dissabte 11 de juliol, d’11 a 12.30 h
 - Mirant Jordi Benito. Una passejada artística al parc de 
Ponent Diumenge 12 de juliol, d’11 a 12 h.

 - Tel. 93 842 68 40 / 41. museu@granollers.cat

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
www.museugranollersciencies.org

HORARIS
 · Museu obert tot el juliol, fins el dia 31. L’agost tancat.

EXPOSICIONS
 · “Què mengem avui?”

 - Visita lliure gratuïta a l’exposició. Visites guiades gra-
tuïtes, per les comissaries

 - diumenge 5 juliol, 12 h a càrrec d’Agnès Villamor
 - dimarts 14 juliol, 17.30 h a càrrec d’Ada Parellada
 - diumenge 26 juliol, 12 h a càrrec d’Agnès Villamor
 - dimarts 28 juliol, 17.30h a càrrec d’Ada Parellada
 - Cal inscripció prèvia, places limitades

 · “Tu investigues”
 - Visita lliure gratuïta
 - Visites guiades tots els diumenges a les 11.10 h (3 € 
adult / 1 € infant)

 · Sala d’invertebrats
 - Visita lliure gratuïta

ACTIVITATS
 · Taller: Insectes, crancs i aranyes a les vostres mans

 - Tots els divendres de juliol a les 17.30h i a les 18.30 h 
 - Cal inscripció prèvia. (3 € adult / 1 € infant)

 · Planetari: El Gran riu de la nit
 - Diumenge 12 juliol 11.15 h / 12.15 h / 13.15 h
 - Diumenge 19 juliol 11.15 h / 12.15 h / 13.15 h
 - Cal inscripció prèvia. (3 € adult / 1 € infant)

 · Més Museu
 - Cursos i xerrades en línia que tracten diferents temàti-
ques relacionades amb la natura i projectes de recerca. 
Programació actualitzada a la web del museu. Activi-
tat en línia gratuïta, cal inscripció prèvia a la web del 
museu. 

 - Tel. 93 870 96 51. reserves@museugranollersciencies.
org 

Horaris i serveis dels equipaments 
culturals aquest estiu
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ADOBERIA DELS GINEBREDA
Centre d’interpretació històrica del Granollers medieval

HORARIS
 · Fins al 26 de juliol:
 · Dissabte, de 18 a 21h
 · Diumenges, de 12 a 14h
 · Tancat: De l’1 al 23

SERVEIS
 · Visites a grups concertats
 · Tel. 93 842 68 53. museu@granollers.cat

BIBLIOTEQUES
HORARIS JULIOL I AGOST
 · Biblioteca Roca Umbert: de dilluns a divendres, de 10 a 
14 h

 · Biblioteca Can Pedrals: de dilluns a divendres, de 16 a 
20 h

SERVEIS
 · Préstec i retorn de documents
 · Informació bibliogràfica
 · Connectar-te a internet, fer una gestió amb el DNI 
electrònic o fer una prova de l’ACTIC

 · Estudiar

CITA PRÈVIA
 · Per fer ús dels serveis disponibles és indispensable 
demanar cita prèvia a través del formulari web, correu 
electrònic o per telèfon

 · Biblioteca Roca Umbert Tel. 93 860 44 50 
bru@granollers.cat

 · Biblioteca Can Pedrals Tel. 93 79 30 91 
bcp@granollers.cat

GRA
www.grajove.cat

HORARIS
 · Del 13 al 26 de juliol De dilluns a divendres de 9 a 14 h
 · Del 29 de juliol fins el 31 d’agost. Tancat per vacances

SERVEIS
 · Oficina Jove
 · Consultes, informació generalista i serveis especialit-
zats. 

 · Per demanar cita i ser atès o atesa de manera presen-
cial caldrà que sigui amb cita prèvia

 · Tel. 693 553 269 / 93 842 66 84 - gra@grajove.cat

Fins al 28 de juliol la ciutat s’omple d’una àmplia 
oferta d’activitats culturals transversals i per a 
tots els públics. Sota el lema Segueix la cultura, la 
cultura segueix, la programació inclou arts visuals, 
música, dansa, cinema, audiovisual, pensament, 
teatre i exposicions. Així mateix hi ha formacions 
artístiques, workshops per a professionals del 
sector artístic, formació en línia i activitats infan-
tils i familiars. Es tracta d’una oferta conjunta dels 
equipaments culturals de la ciutat, pensada amb 
una mirada local i adaptada al context actual com 
a conseqüència de la Covid-19. 
La inscripció prèvia és obligatòria per tal de 
poder controlar els aforaments. Trobareu tota la 
informació d’activitats i inscripcions a 
www.granollers.cat/segueixcultura

19

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JULIOL-AGOST DE 2020 NÚM. 186

http://www.grajove.cat/
http://www.granollers.cat/segueixcultura


ENTREVISTA A

Amb més de 20 anys de trajectòria artística, quan 
dius “vull dedicar-me a l’escultura”? 
Abans de fer Belles Arts ja volia fer escultura. Vinc de 
família de pintors, el rebesavi pintava talles de sants. 
Sempre he tendit a mirar les coses en tres dimensions, 
potser pel vessant que té més científic i d’anàlisi. 
 
Ja havies exposat a Granollers (Espai d’Arts de Roca 
Umbert i Museu de Ciències Naturals), però mai 
d’una manera tan representativa.
Jo ja sabia que algun dia exposaria al Museu de Gra-
nollers, però pensava que m’havia d’esperar 50 anys 
més, d’acord amb la política del museu, almenys fins 
fa deu anys, que havies d’estar mort per exposar indi-
vidualment! Una col·lectiva, sí, però..., pocs artistes hi 
han exposat individualment abans de 2010!

Així, sents satisfacció... i respecte?
Satisfacció sí, però em sento còmode, jugo a casa. 
Quan exposo, normalment no em poso nerviós, 
desconnecto, la feina ja està feta. Esperes que agradi... 
Jo sé que la meva obra és fàcil, arriba a la gent. Encara 
que té diferents nivells de lectura... Fins i tot en 
Patufet, una peça tan popular, quan els professionals 
es miren la col, poden veure que no és una col del s. 
XIX, sinó que té contemporaneïtat, no és realista: és 
un collage amb textures de bronze.  

Tenim la sort de tenir dues escultures teves més: el 
bust d’en Josep Sala Perramon als jardins homònims 

 
L’Efraïm Rodríguez (València, 1971) viu i 
treballa a Granollers. És llicenciat en Belles 
Arts per la UB (1999), on fa de professor 
des de fa 15 anys. Les seves escultures al 
voltant de la figuració i l’escala real tenen tres 
mostres a la nostra ciutat: l’obra PerPIGnan a 
la pl. de Perpinyà (2000), l’homenatge a Josep 
Sala Parramon als jardins homònims del 
costat de la pl. Sant Miquel (2001) i l’escultura 
d’en Patufet a la de Folch i Torres (2003). El 
seu és un art que “no crida: si vols, t’acostes 
i si no, no”. Ha fet exposicions individuals a 
Barcelona, Madrid i Bèlgica; i col·lectives a 
Espanya, Alemanya i Andorra. Ara, exposa fins 
després de Reis al Museu de Granollers, on 
més d’un miler de persones ja han visitat els 
seus objectes personals, una mostra a la qual 
també es fan visites guiades durant el juliol.

i els porquets a la pl. Perpinyà. Creus que l’art està 
prou integrat com a element quotidià a l’espai públic?
L’art a l’espai públic dona valor i identitat a la ciutat, 
cal que sigui específic i que compensi el corrent 
globalitzador que fa que els carrers siguin cada cop 
més iguals arreu. Penso que ha de ser prou amable i 
accessible, perquè al final és la gent qui ho paga.  

Parlem dels teus temes, un dels més presents és la 
infantesa.
Vaig començar a fer nens al principi de la carrera, em 
servia de suport per explicar el que volia dir. És un 
bon suport per a temes psicològics, el nen: és dis-
tant, una mica alien, però alhora és fàcil acostar-s’hi i 
identificar-t’hi, tant per a mi com a escultor, com per 
a l’espectador. Quan van néixer els meus nebots, els 
vaig començar a fer servir de model per a les primeres 
escultures de nens que no parlaven de infantesa, sinó 
de temes com el pas d’una etapa vital a una altra: néi-
xer, el final de la infància, de l’adolescència... Sempre 
m’ha interessat la consciència: quan faig un nen de 2 
anys la mirada conscient és falsa, li dono una cons-
ciència d’adult, que no arriba fins cap als 10 anys.
 
Sempre treballes a escala real.  
En l’escala real l’escultura comparteix el mateix espai 
que tu, si canvies d’escala estàs en un altre pla i es 
reforça la idea d’imatge. I jo no treballo amb imatges, 
sinó amb objectes. No vull que vegis la representació 

ENTREVISTA A

 “Les meves 
escultures 

són una mica 
Pinotxos: 

són objectes 
que volen ser 

persones, 
però no ho 

aconsegueixen”

Efraïm Rodríguez
escultor
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“Els artistes ja vivim sempre una mica confinats..., 
anem de casa al taller i del taller a casa”

d’una persona: vull que vegis un objecte i una perso-
na al mateix temps. D’aquí el títol: “Objectes perso-
nals”, que no té a veure amb les claus ni la cartera, 
sinó amb l’objectualització de la persona o la perso-
nalització de l’objecte. Les meves escultures són una 
mica Pinotxos: són objectes que volen ser persones, 
però que mai ho aconsegueixen.

Per què esculls la fusta com a material de treball?
És idònia per encaixar o fer assemblatge, és finita, 
amb una direcció. Per mi la fusta és essència de matè-
ria. Moltes religions diuen que Déu ens va crear a par-
tir del fang: si no ens hagués creat del fang, ho hauria 
fet de fusta. És com molt sensual, massissa... i si busco 
als antecedents, el rebesavi ja feia els sants de fusta.

És possible viure de l’escultura? Tu la combines 
amb la docència. 
És difícil viure de l’escultura, però també és molt 
difícil viure del futbol! La pregunta  següent és: “així, 
ets ric i famós?” Recordo que el 2016 vaig parlar 
amb l’aleshores conseller de Cultura, Santi Vila, i amb 
la funcionària responsable d’Art, que em va dir que 
tenien registrat que els artistes, actors... guanyaven 
6.000 euros l’any. Al final, els mecenes de l’art som 
nosaltres!, els que fem que hi hagi cultura al país som 
nosaltres, perquè estem disposats a renunciar a moltes 
coses. De tota manera, jo visc de l’art, no dels diners 
que paga la Universitat. 

T’agrada la docència?
Amb 15 anys he vist molts canvis: jo cada vegada 
tinc més experiència i els alumnes arriben menys 
preparats, no saben mirar. Des que Belles Arts es va 
integrar a la UB, als anys 70, la cosa ha anat a la baixa. 
A més, entren per nota, no fan prova d’accés. Abans, 
quan t’havies de preparar, entrar era un premi. Com a 
professor et vas adaptant al que arriba. 

La teva obra forma part de prestigioses col·leccions 
nacionals i internacionals. Costa molt fer-se un lloc 
en aquest món? Quin paper hi juguen les fires i les 
galeries d’art?
També ha canviat molt. Els darrers 10-15 anys, les fi-
res cada cop tenen més pes i les galeries, menys. Hi ha 
cinc o sis fires mundials que remenen les cireres i que 
mouen molts diners. L’artista viu més car del món, de 
jove es dedicava a la borsa. És un tema de finances. I 
és una passada com de cars són els estands d’una fira. 
Hi vas perquè en una setmana hi passa tanta gent com 
durant anys en una galeria, però un estand normalet 
et pot costar entre 20.000 i 40.000 euros, suma-hi 

“Al final, els 
mecenes de l’art 
som els artistes, 

som nosaltres 
els que fem que 

hi hagi cultura al 
país” 

hotel, transport, per estar-hi 5 dies! L’ art no pot 
estar pagant els mateixos preus que Construmat o els 
mòbils. Fira de Barcelona hauria de ser una empresa 
pública, però és una privada que guanya molts diners.

Som en nova normalitat després de tres mesos 
d’excepcionalitat. La vivència, t’ha estimulat com a 
creador o al contrari?
Crec que als artistes és a qui menys ha afectat tot això, 
en el sentit formal, perquè ja vivim sempre una mica 
confinats i amb ingressos econòmics molt irregulars, 
anem de casa al taller i del taller a casa. Però aními-
cament... Un company m’ho deia: “necessito estar 
bé per anar al taller”, com un atleta que, refredat, no 
pot anar a córrer. Jo he anat treballant, però a un altre 
ritme. No sé si el tema sortirà a la meva obra... Hi 
ha artistes que són més àgils, jo no visc en la imme-
diatesa. Els literats són els que arriben primer; els 
il·lustradors treuen una vinyeta en 24 h... Quan trio la 
roba per a les escultures intento que sigui atemporal, 
que no passi de moda. No busco fer una crònica del 
moment. Com deia García Márquez, quan tens una 
idea per a una novel·la, guarda-la en un calaix i si al 
cap de 20 anys ja no és vàlida, una novel·la que t’has 
estalviat d’escriure.

Per cert, has fet classe virtual aquests dies?
Sí, encara que tenia alumnes que no tenien connexió. 
Aquest virus ha fet avançar el treball i l’estudi a dis-
tància més d’una dècada. Al final l’experiència ha estat 
prou bé, però l’escultura telemàtica és complicada. La 
pantalla et dona una lectura plana.  
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Els grups municipals opinen
Tiempo de 
reconstrucción 
y prevención

La crisis del COVID-19 no es solo sanitaria, 
sino también económica y social. Son mu-
chos los fallecidos. Miles de familias se ven 
en la cuerda floja tras perder sus puestos de 
trabajo, quedando en situación de vulnera-
bilidad. Un drama humano que se suma a 
los desafíos sociales que Cataluña ya tenía 
pendientes desde antes del comienzo de la 
pandemia. 
Lo peor de la crisis sanitaria ha pasado y aho-
ra es momento de comenzar la reconstruc-
ción al mismo tiempo que no debemos bajar 
la guardia y prepararnos ante la amenaza de 
los rebrotes potenciales. Tenemos el deber de 
proveernos de los materiales necesarios para 
que nuestros sanitarios no vuelvan a arriesgar 
su salud, pues “ellos no quieren ser héroes, 
sino desarrollar su trabajo con seguridad”.
Tanto en el Parlamento de Cataluña como en 
el Congreso de los Diputados, desde Ciuda-
danos estamos haciendo hincapié en la nece-
sidad de crear herramientas que permitan la 
trazabilidad del virus y la posibilidad de hacer 
test serológicos y de detección masivos y 
efectivos de manera urgente en caso de emer-
gencia, así como de reforzar la seguridad y 
garantizar una atención de calidad en nuestras 
residencias de mayores públicas y privadas. 
Es sumamente importante que todos, espe-
cialmente nuestros jóvenes, seamos conscien-
tes de la amenaza de posibles contagios y 
lo perjudicial que sería para nuestra ciudad. 
Debemos mantener la distancia social y 
utilizar la mascarilla como principales he-
rramientas de prevención. En todo momen-
to tenemos que seguir las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. Nos jugamos mucho.
Es tiempo de apostar fuertemente por 
el comercio local y por el consumo de 
productos de proximidad. Todos los grupos 
políticos municipales nos hemos puesto de 
acuerdo para la implementación de un plan 
de choque, siendo uno de sus objetivos prin-
cipales la reactivación de nuestra economía. 
Ahora más que nunca tenemos que apoyarnos 
unos a otros. Animamos a todos a que con-
suman productos locales que, además son de 
máxima calidad. No nos olvidemos de nues-
tros bares y restaurantes, contamos con una 
amplia y atractiva oferta de establecimientos y 
tipos de gastronomía, nos necesitan.
Con la ayuda y colaboración de todos sal-
dremos adelante.

Jorge Pavón
Portavoz Cs Granollers
Juan Manuel de Vargas
Concejal Cs Granollers
ciutadans@granollers.cat

Tot i que les eleccions que van donar pas 
a Granollers per la Independència - Pri-
màries Catalunya a l’Ajuntament es van ce-
lebrar el passat 26 de maig de 2019, no va 
ser fins el dia 15 de juny que oficialment 
es va donar el tret de sortida al nou man-
dat, amb la constitució del nou consistori.
Aquest dia es va iniciar no sols una nova 
etapa per a tots nosaltres –i en especial, per 
la nostra regidora, la Mònica Ribell– sinó 
per a tots aquells votants que, després de 
prendre consciència de la importància del 
seu vot, fins al punt d’exercir-lo i defensar-
lo al referèndum de l’1 d’octubre, van fer 
confiança a un grup de persones majori-
tàriament nouvingudes a la política, però 
molt implicades en la ciutat de Granollers.
L’objectiu no era i no és altre que, en 
aquests primers quatre anys a l’Ajuntament 
fóssim capaços de traslladar aquest anhel i 
compromís de fer un nou país, en un can-
vi en la manera de fer des de l’Ajuntament, 
sobretot apropant les institucions gràcies a 
la participació directa en què des del prin-
cipi s’ha fonamentat aquest moviment.
Nosaltres, però, no creiem que els votants 
sols puguin avaluar la tasca dels seus repre-
sentants a les institucions un cop cada qua-
tre anys, sinó ans al contrari, creiem que 
és essencial que la ciutadania pugui fer un 
seguiment i fiscalització de l’activitat de 
les seves institucions. En aquest sentit, la 
transparència és un pilar fonamental, i, de 
fet, és un dels pilars que regeixen el nostre 
Grup Municipal.
Precisament per aquest motiu és que cada 
trimestre elaborem una memòria amb tota 
la informació de la nostra activitat dins i 
fora de l’Ajuntament, amb l’objectiu pre-
cisament de retre comptes. Ara, però, hem 
fet un pas més enllà, i hem decidit elaborar 
un llibre recull d’articles i fotografies que 
expliquen la història que els 1.477 vots 
que vam rebre el 26 de maig de 2019 ens 
estan permetent escriure.
Si teniu interès a conèixer-nos, us con-
videm a venir el proper 23 de juliol a la 
paradeta que hem organitzat per entregar-
lo gratuïtament a tothom qui vulgui. Us hi 
esperem!

Oriol Vila Castelló
Voluntari Granollers per la Independència 
- Primàries Catalunya
@PrimariesG
granollersxindependencia@granollers.cat

1.477 veus, 1 sola història

CsPrimàries
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La crisi ocasionada per la covid-19 ha fet 
canviar molts aspectes del nostre dia a dia. 
El confinament i distanciament físic ne-
cessaris les primeres setmanes per frenar 
la transmissió del virus i evitar el col·lapse 
del sistema sanitari, ha suposat un canvi 
en el dia a dia. Ha alterat, i de quina ma-
nera, la nostra vida laboral, familiar, social 
i ciutadana.
Ha significat la paralització de l’activitat 
econòmica i les conseqüències negatives 
sobre milers de ciutadans i ciutadanes, 
i l’aturada de les activitats acadèmiques, 
culturals i esportives.
Empreses amb problemes, moltes perso-
nes han perdut o poden perdre la feina i 
es troben amb greus dificultats per tirar 
endavant amb un futur incert. Aquesta 
situació genera angoixa i preocupació 
en el conjunt de la ciutadania. L’impacte 
emocional de la pandèmia és un aspec-
te que, com a comunitat, també hem 
d’afrontar amb la complicitat i la solidari-
tat de tothom. 
Volem i necessitem superar la crisi gene-
rada. La represa serà gradual i tenim la in-
certesa de la temporalitat sobre la durada. 
Davant d’un moment històric com aquest, 
que ningú podia preveure uns mesos en-
rere, cal treballar el més units possible 
en la cerca de solucions que requereix 
aquesta situació. Hem d’entendre que les 
úniques fórmules per afrontar la incertesa 
i els reptes són la creativitat, la coopera-
ció, la corresponsabilitat i la col·laboració. 
Amb la ciutadania, la societat civil, el 
sector privat, també amb la resta de les 
administracions i fent xarxa de ciutats. 
La recuperació del dinamisme de 
Granollers necessita del compromís de 
tothom.
És des de la proximitat des d’on es podrà 
donar les millors respostes.
El lideratge de l’Ajuntament, com a admi-
nistració més propera a la ciutadania, serà 
clau en els temps que venen. Adquirim el 
compromís d’enfocar totes les polítiques 
municipals a la recuperació econòmica i 
social, també de sostenibilitat ambiental, 
per tal d’assegurar el benestar de tots els 
granollerins i granollerines.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Ens trobem a les portes d’un estiu dife-
rent, un estiu marcat per la pandèmia del 
coronavirus que tant ha afectat i seguirà 
afectant les nostres vides. Un estiu que 
coincideix en el relaxament de les mesures 
restrictives que ens fan començar a veure 
la llum i ens permet començar a retrobar-
nos amb familiars i amics. Tot i així, no ens 
podem permetre abaixar la guàrdia, hem 
de seguir atents a les recomanacions sani-
tàries en solidaritat amb aquelles persones 
més vulnerables i amb tots els treballadors 
i treballadores que ho han donat tot durant 
aquests mesos i han fet que el nostre dia a 
dia fos molt més fàcil.
Des de les institucions, les persones que 
tenim responsabilitat pública haurem de 
seguir donant respostes davant d’aquesta 
crisi sanitària, social i econòmica. El Pacte 
de Ciutat que s’ha començat a gestar des 
del Consell de Ciutat és un primer pas per 
començar a pensar, a llarg termini, com 
reactivar Granollers i treballar perquè nin-
gú quedi enrere. Aquest pacte no pot ser 
paper mullat, necessitem que es concreti 
en actuacions clares, participades i amb un 
pressupost assignat per tal de fer polítiques 
municipals que ajudin els granollerins i 
granollerines.
I no oblidem que la «nova normalitat» 
que estrenem aquest estiu no supera la 
«VELLA REPRESSIÓ» de l’Estat. Un Estat 
que es nega a investigar el presumpte 
terrorisme d’estat del Govern de Felipe 
Gonzàlez i que manté a la presó persones 
innocents que l’únic que van fer és situar-
se al costat de la voluntat del poble i de-
fensar la democràcia. Un Estat, també, que 
durant aquests mesos de pandèmia i crisi 
humanitària ha seguit lluint tics centralis-
tes i actuant des de la imposició.
Encetem un estiu diferent, un estiu per es-
tar amb els nostres i descobrir els entorns 
més propers. Aquest estiu i els darrers 
mesos ens haurien de servir per proposar-
nos fer les coses d’una manera diferent. 
Les administracions, especialment als 
municipis, hem d’estar a l’altura i al costat 
de la ciutadania, donant suport i tirant 
endavant polítiques públiques que real-
ment ajudin a superar totes les adversitats 
d’aquesta crisi.

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana – Acord Municipal

Esport i coronavirus

La irrupció de la pandèmia de la Co-
vid-19 ha comportat, amb la prohibició 
de sortir de casa durant les setmanes 
de confinament, que moltes persones 
sedentàries s’hagin convertit en espor-
tistes. Hem entès que fer exercici era 
prioritari per a la nostra salut i per al 
nostre sistema immunològic, ja que 
amb les defenses fortes es planta cara 
millor al coronavirus. A un adult li calen 
150/300 minuts d’activitat física per  
setmana per prevenir malalties impor-
tants i es diu que, per cada euro invertit 
a fer exercici, ens estalviem un mínim 
de 6 euros en despesa sanitària. 
Ara s’ha posat en evidència aquest valor 
de la pràctica esportiva per generar 
benestar. Havíem desvirtuat massa la 
finalitat educativa de l’esport mentre 
es multiplicava el seu caràcter mer-
cantilista. Durant aquest confinament 
hem valorat més que mai l’esport base, 
l’autèntic, i ara cal garantir la continuïtat 
dels clubs i de les escoles esportives, que 
treballen els valors i que representen 
l’eix principal per vertebrar una societat 
sana i equilibrada. 
L’esport és vital per a una bona cohesió 
social i per això el govern ja ha impulsat 
plans de xoc per oferir liquiditat a curt 
termini al sector amb manteniment, 
subvencions i crèdits en bones condi-
cions. A Granollers fins i tot vam presen-
tar una moció, aprovada per unanimitat, 
demanant rebaixar al 10 % l’IVA que 
recau sobre particulars que practiquen 
esport i un d’híperreduït al 4 %, si es fa 
per prescripció mèdica.
Quan ens crèiem immunes a qualsevol 
problema, aquesta pandèmia ens ha fet 
parar la nostra acceleració, però tota 
crisi representa una oportunitat i com a 
societat l’hem de saber aprofitar. Aquesta 
emergència ha ajudat a treure el millor 
de tots i ara hauríem de canalitzar tota 
aquesta responsabilitat i solidaritat per 
fer grans coses junts.

Amanda Ramos
Regidora de Junts per Granollers

Una mirada al present 
i al futurUn estiu diferent

PSCERCJunts
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