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TELÈFONS D’INTERÈS:
OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ 010 i 93 842 66 10  

de dilluns a dijous de 9 a 19 h i els divendres de 9 a 14 h

POLICIA LOCAL 93 842 66 92

CONSULTES PER CORONAVIRUS I SANITÀRIES (CatSalut) 061

EMERGÈNCIES 112

CONSULTES GENERALS (CatSalut) 012

ATENCIÓ A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 900 900 120

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS 93 842 67 89

INFORMACIÓ DE SERVEI
• El Mercat de Sant Carles retorna a l’horari habitual

De dilluns a dissabte, de 7.30 a 14 h

Divendres tarda de 17 a 20 h

Dijous i dissabte de 7 a 14 h

• L’Oficina d’Habitatge de Granollers funciona presencial-

ment, amb cita prèvia, que es pot demanar a través del 

web www.granollershabitatge.cat o per telèfon 

93 860 12 00. També es poden fer consultes a habitatge@
granollers.cat.

• El cementiri del Ramassar obert amb aforament limitat 

i control d’accés amb horari de dilluns a divendres de 

9.30 a 12.30 h i de 15. 30 a 17. 30 h i els dissabtes, de 

9.30 a 12.30 h. Els diumenges està tancat.

• L’1 de juny es tornen a posar en funcionament les zona 

blave i l’àrea verda

AJUDEU-NOS A DIFONDRE 
AQUEST BUTLLETÍ!
Vivim temps excepcionals. L’aparició sobtada del COVID-19 ha 

trastocat el nostre dia a dia. Complint amb la nostra missió de 

servei públic us fem arribar aquesta edició especial del butlletí 

Granollers Informa que no podreu rebre com és habitual a les 

vostres cases. En aquest número, que hem tancat dimecres 29 

d’abril, us oferim tota la informació d’interès que us demanem 

que ens ajudeu a difondre la publicació compartint-la a través 

de les xarxes socials, correu electrònic o grups de Whatsapp.

Salut i moltes gràcies!

Fotografies portada: T. Torrillas

Més
informació
www.granollers.cat

Xarxes socials

/granollers

www.granollers.cat/apps

App per a 
mòbil:

Canal Salut
http://canalsalut.gencat.cat

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, 

13.30 h i 18.30 h

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) està 
oberta de dilluns a divendres en horari de 9 a 
14 h però només s’atendrà les persones que 
hagin sol·licitat cita prèvia
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Aprovat per unanimitat un Pla de mesures socials i 
econòmiques per fer front a la crisi de la COVID-19

El Pla s’estructura en dos grans apartats:

1. Gestió de l’emergència (març – juny 2020): Accions que s’estan portant a terme des de la proclamació de 
l’estat d’alarma. Inclou 22 actuacions com l’habilitació de l’alberg per a persones sense sostre, l’increment del 
Servei d’Atenció a Domicili (SAD), la distribució de dispositius per facilitar l’accés a alumnes per poder seguir el 
curs escolar; els ajornaments o fraccionaments de tributs municipals; l’exempció d’algunes taxes per serveis 
no prestats, etc. Aquestes 22 mesures tenen un import de 1.4120.000 euros, que comptabilitzen la despesa 
efectuada i el que s’ha deixat d’ingressar. 

2. Pla de recuperació (juny – desembre 2020): Es dota amb 1,5 milions d’euros per protegir les famílies més 
vulnerables, les persones que han perdut la feina, els treballadors i treballadores, les empreses i els autònoms 
més afectats per la crisi econòmica. Incorpora 28 actuacions. Consulteu-ne el detall a la pàgina següent.

50 actuacions integren el Pla de mesures socioe-
conòmiques per fer front als efectes de la crisi 
causada per la COVID-19 que l’Ajuntament de 
Granollers ha aprovat per unanimitat de tots els 
grups municipals (PSC, ERC, Junts per Grano-
llers, Ciutadans i Primàries). Aquest Pla havia 
estat debatut prèviament en el Consell Econòmic 
i Social, integrat per representants de patro-
nals, sindicats, entitats, i el Fòrum de Comerç i 
Turisme, on hi són presents les associacions de 
comerciants de Granollers. El Pla, que té com a 
principal objectiu protegir les persones en situa-
ció de vulnerabilitat i recuperar el dinamisme de 
la ciutat, va ser presentat públicament dilluns 25 
de maig. Inclou actuacions que acompanyen a les 
ajudes ja impulsades per l’Ajuntament de Gra-
nollers i per altres administracions, de les quals 
se’n podran beneficiar persones en situació 
vulnerable, comerciants, empreses i entitats.

Unanimitat del Ple

Tots els grups municipals han donat suport al Pla de 
mesures socioeconòmiques. En la presentació públi-
ca del Pla, la portaveu de Primàries, Mònica Ribell, va 
remarcar que “el Pla transmet coratge i optimisme”. El 
portaveu de Ciutadans, Jorge Pavón, va enfatitzar que 
“es tracta de no deixar desemparat a ningú”. Per la seva 
banda, el portaveu de Junts per Granollers, Àlex Sastre, 
va ressaltar que “aquest és un pla conjunt, de tothom, 
i que caldrà ser creatius: estar disposats a canviar 
constantment”. La portaveu d’ERC, Núria Maynou, va 
assegurar que “cal treballar en xarxa i amb una taula de 
ciutat el màxim de participada”. Jordi Terrades, porta-

veu del PSC, va explicar que “ha estat un repte treballar 
en aquestes primeres mesures d’impacte i que caldrà 
posar-se d’acord per a estratègies futures”. 
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, va agrair als 
grups municipals i als agents econòmics i socials 
aquest acord en forma de pla de xoc, un document molt 
important que respon a les expectatives de la ciutada-
nia. Mayoral pensa en un pacte de ciutat: “una aposta 
per a la creativitat, per a una nova economia, circular i 
una nova indústria. Ens cal mirada llarga per tancar la 
bretxa digital i social i lluitar contra totes les desigual-
tats fent xarxa ciutadana”. Mayoral ha remarcat que “la 
força està en la ciutadania i que avançarem des de la 
proximitat per construir el futur”. 
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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 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

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 a 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 a l’agost per a infants i joves: 100.000 €.
Suport als centres educatius per a 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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Ja funcionen les rampes mecàniques del carrer 
Carles Riba, entre Lluís Vives i Veneçuela 

Les rampes mecàniques del carrer de Car-
les Riba, entre els carrers de Lluís Vives i 
Veneçuela, ja funcionen, en horari de 7 a 22 
hores, tots els dies de la setmana. L’obra 
estava acabada des de finals de l’any passat 
però restaven pendents treballs elèctrics i un 
període de proves previ a la posada en marxa 
definitiva que s’ha anat allargant a causa de 
l’estat d’alarma. 
Les rampes tenen cinc trams diferenciats. 
Aquesta és la primera fase d’un projecte que 
es completarà amb la construcció de noves 
rampes en el mateix carrer Carles Riba, entre 
la plaça de la Font Verda i el carrer de Lluís 
Vives. El concurs públic per adjudicar aquesta 
obra ja està en marxa. 
L’objectiu és facilitar la mobilitat als veïns i 
veïnes de la zona alta de la Font Verda, ja que 
el carrer de Carles Riba té un pendent de 
mitjana de l’11,31 %, molt superior al que és 
recomanable per als itineraris urbans. Alhora, 
a partir d’ara, també serà més fàcil accedir a 
equipaments com el Centre Vallès, l’Arxiu Co-
marcal, la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, 
el camp de futbol de la Font Verda, el cementiri 
i el tanatori.

L’empresa UTE “Contratas Vilor, SL – Activi-
dades de Infraestructuras Públicas y Conser-
vación, SL”, ha portat a terme les obres i la 
instal·lació d’aquestes rampes per un import to-
tal de 2.364.467,05 euros i també s’encarregarà 
del seu manteniment durant dos anys.
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Les rampes, que gairebé 
no fan soroll, arriben fins al 
carrer Veneçuela

Han començat els treballs per ampliar les àrees de joc a la plaça 
de la Corona. Es tracta de la darrera actuació que quedava pendent 
d’executar dins de la proposta “més parcs infantils al centre” una de 
les més votades dels pressupostos participatius, que s’ha concretat 
també en nous jocs als Jardins de Can Comas i a la plaça del Ciclista. 
En el cas de la plaça de la Corona es substitueix el cautxú de les àrees 
existents i dos dels elements de joc i es crearan dues petites àrees 
al costat de la torre d’aigua, amb un petit element d’escalada, per in-
fants a partir de 2 anys i unes molles, a partir de 4 anys. El pressupost 
d’aquest treballs és de 48.047,99 euros, IVA inclòs. Està previst que 
aquestes obres durin entre un mes i un mes i mig.
Aquest mes de maig també ha finalitzat la instal·lació de dos nous 
jocs infantils a la plaça del Ciclista, que substitueixen l’únic joc que hi 
havia. El primer element que s’hi ha posat és per a infants de 6 a 12 
anys, on podran posar a prova la seva força i equilibri. El segon és una 
estructura compacta multijoc, integradora i accessible amb cadira de 
rodes, destinada a infants de 2 a 8 anys. La inversió en aquest cas ha 
estat de 52.187.66 euros, IVA Inclòs.
Els Jardins de Can Comas també ha incorporat uns jocs especials, 

Més àrees de jocs infantils

que aprofiten la llum solar per activar uns 
leds que alliberen una llum suau quan es fa 
fosc. Les molles també aprofiten el movi-
ment de joc dels infants per activar uns leds 
interns. En aquest cas la inversió ha estat de 
34.425,09 euros, IVA inclòs.
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Continua el període de preinscripció als 
estudis postobligatoris per al curs 2020-21
Durant el mes de juny, segueix el període de 
preinscripció als estudis postobligatoris per al 
curs vinent, que inclouen els PFI - Programa 
de Formació i Inserció i el Pla de Transició al 
Treball (PTT), el batxillerat i els cicles formatius 
de grau mitjà i superior, uns estudis que a la 
nostra ciutat imparteixen una dotzena de cen-
tres, públics i privats. 
Pel que fa als programes PFI-PTT, que 
s’adrecen a joves de 16 a 21 anys que no han 
obtingut el graduat en educació secundària 
obligatòria (ESO), tenen una finalitat formativa 
i professionalitzadora en un perfil professional 
concret. Ofereixen la possibilitat de millorar la 
qualificació i les oportunitats d’incorporació al 
món laboral i són també una via per accedir als 
cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i a altres 
ofertes formatives. El termini d’inscripció acaba 
el 5 de juny. El tràmit es fa, preferentment, de 
manera telemàtica (en casos excepcionals es 
pot demanar cita prèvia al centre escollit en pri-
mera opció). Els programes PFI-PTT es cursen 
al Centre Vallès i el PFI, a l’Educem, Escola Pia, 
Estudi i Imatge i Parc Estudi.  
D’altra banda, la preinscripció als estudis de ba-
txillerat es pot fer fins al 3 de juny, pel procedi-
ment telemàtic (omplint la sol·licitud electrònica 
al portal http://queestudiar.gencat.cat/ca/preins-
cripcio/estudis/batxillerat). El període de matrí-
cula* és del 8 al 14 de juliol, amb cita prèvia. Els 
centres que imparteixen batxillerat són: instituts 
Antoni Cumella, Carles Vallbona, Celestí Bellera 
i Escola Municipal del Treball (EMT); Cervetó, 

• Graduat en educació secundària (GES)
• Curs d’accés directe a grau mitjà (CAM)
• Preparació proves d’accés a CFGS
• Preparació proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 i 45 anys
• Ensenyament
•	 Instrumentals:	alfabetització	i	certificat	d’estudis	primaris
• Llengües catalana i castellana (A1, A2 i B1)
• Llengua anglesa (A1 i A2)
• Informàtica (inicial, bàsic, mitjà i avançat)

Educem i Escola Pia.
Pel que fa als cicles formatius, els de grau mitjà 
fan la inscripció del 2 al 8 de juny i els de grau 
superior, del 10 al 17 de juny. El tràmit també es 
fa per via telemàtica (http://queestudiar.gencat.
cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm)/
En ambdós casos, caldrà formalitzar la ma-
trícula de l’1 al 7 de setembre amb cita prèvia. 
A Granollers, imparteixen cicles formatius els 
centres Carles Vallbona, EMT, Educem, Escola 
Pia, Teknós-Universitat de Vic, Estudi i Imatge, 
Margaret Perruquers i Parc Estudi. 
Informació de tots els estudis i preincripció 
telemàtica a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/
preinscripcio/
* Els períodes de matrícula poden variar en 
funció de com evolucioni la situació

Departament dʼEducació

PREINSCRIPCIÓ 
CURS 2020-21
del 15 al 29 de juny
www.cfavalles.org

El Centre Vallès imparteix 
el Programa de Formació i 
Inserció (PFI) i el Pla de  
Transició al Treball (PTT).
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Entre l’1 i el 7 de juny s’obre el període de preinscripció al 
programa Fes-te l’estiu 2020 que amplia el nombre de pla-
ces, les activitats i les dates (comença el 29 de juny i acaba el 
14 d’agost) amb propostes especials per a un estiu emmarcat 
en els efectes de la Covid-19. És una programació enriquida 
amb oportunitats educatives de qualitat per a infants i ado-
lescents, que posa l’accent en l’acompanyament socioeduca-
tiu i emocional, i que garanteix la seguretat i la higiene amb 
l’aplicació dels nous protocols aprovats per la Generalitat. 
El programa inclou, per a la franja de 3 a 12 anys, els Casals 
d’Estiu (escoles Lledoner, Ferrer i Guàrdia, Salvador Llo-
bet i Salvador Espriu), gestionats per la Fund. Pere Tarrés; 
el Casal Escolta a l’escola Mestres Montaña; les Estades 
Musicals a les escoles Ponent i Pereanton, amb Amics de la 
Unió. També, hi ha les activitats esportives i recreatives (jocs 
de raqueta, zumba, aeròbic, ioga, tècnica individual esportiva, 
amb opció de fer-ho en llengua anglesa), que es faran a la 
zona esportiva municipal (pavelló del Tub, pistes d’atletisme) 
i les escoles Joan Solans i Granullarius. L’horari de l’activitat 
és de 9 a 13 h i alguns dels casals ofereixen serveis opcionals 

Casals i activitats per a infants i adolescents 
“enriquides” educativament per a un estiu excepcional

d’acollida de matí i de tarda, i de menjador. Els participants 
s’hi poden apuntar el mes sencer o per quinzenes. 
Com a novetat d’ aquest any, al mes d’agost s’oferiran 
tres setmanes de casal (del 27 de juliol al 14 d’agost), amb 
l’activitat “Un estiu de cinema” de l’Associació Cultural a les 
escoles S. Llobet, Espriu i Cinema Edison.
Per a nois i noies de 12 a 16 anys, hi ha els itineraris del Gra 
amb el fil conductor de l’emergència climàtica, a l’Escola 
Municipal del Treball. De dilluns a divendres, de 9 a 13 h, 
els participants poden escollir la seva pròpia combinació 
d’activitat (percussió i periodisme; fet a mà i experimenta’t; 
danses urbanes i programació audiovisual; còmic i cuina 
creativa; acrobàcies i actua!). Pel que fa a l’oferta d’activitats 
esportives, seran a les instal·lacions esportives municipals, 
i a les escoles Granullarius i Turó de Can Gili, i amb serveis 
complementaris d’acollida i de menjador.
Podeu consultar el programa municipal, fer la preinscripció i 
conèixer altres ofertes de lleure per a aquest estiu a:
www.granollers.cat/estiu2020 
Més informació: tel. 93 842 68 49

l’estiu

Fes-te
Activitats per a menors  

de 16 anys
Sol·licitud de places a  

www.granollers.cat/estiu2020 
de l’1 al 7 de juny 

 
Si necessites ajut en el procés de  

preinscripció truca al tel. 93 842 68 49,  
de 9 a 14 h i de 16 a 18 h 

 
Atenció presencial amb cita prèvia, 
els dies 4 i 5 de juny a Can Puntes 

(c. Jaume Camp i Lloreda, 1)
 

Les dates de les activitats d’estiu  
són del 29 de juny al 14 d’agost
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Fa unes setmanes, l’inici de la desescalada 
permetia encetar les sortides per a passejos i 
activitat física, i la descoberta d’una ciutat verda 
i exuberant. El fet d’haver tingut una primavera 
excepcional en pluja i temperatures, i l’aturada 
de l’activitat humana pel confinament, han fet 
que la vegetació hagi crescut de manera abun-
dant, als espais verds urbans, paviments de 
sauló, escocells i a qualsevol escletxa de l’asfalt.
En la línia de preservar la biodiversitat, i un cop 
s’han anat reprenent els treballs de jardineria 
i neteja per part dels serveis municipals, s’ha 
constatat el valor que aquest fenomen aporta a 
la ciutat i les persones que hi vivim: una ciutat 
verda, que contraresti el canvi climàtic i que 
integri els cicles biològics naturals. En aquest 
sentit, un passeig al llarg del riu pels parcs del 
Congost o del Lledoner, ens permetrà observar 
plantes amb creixement desigual, floracions 
espontànies que mai havíem vist i zones ermes, 
ara verdes i amb color. Tindrem percepcions i 

Sega selectiva als espais verds urbans  
per afavorir el cicle biològic

sensacions noves, d’un medi natural que aporta 
aliment a una gran diversitat d’invertebrats, 
insectes, aus... 
Des de fa algun temps, l’Ajuntament porta a 
terme el que es coneix com a sega diferenciada 
o selectiva, que consisteix a segar per sectors 
i zones, de manera que la vegetació d’interès no 
es talla, però la de l’entorn, sí. En àrees de pas, 
per exemple, se sega baix, per facilitar el lleure i 
l’esport dels ciutadans. On la vegetació es deixa 
intacta, s’afavoreix el tancament del cicle biolò-
gic de les plantes amb la fauna associada, insec-
tes i ocells que exerceixen un control natural de 
les plagues que afecten els vegetals. Així, no cal 
aplicar productes fitosanitaris, que perjudiquen 
els éssers vius. 
Són molts els ciutadans i ciutadanes de totes 
les edats que gaudeixen dels nombrosos espais 
verds de la ciutat, un espais que ens aporten 
molts beneficis i que, entre tots, hem d’ajudar a 
preservar. 

Descobreix el centre històric 
i la ciutat bombardejada
Dos itineraris guiats, disponibles 

en català, castellà, anglès i francès

La història de Granollers, al teu aire
Rutes audioguiades per Granollers

Per a dispositius
Android i iOS

Descarrega’t l’app gratuïta IZI Travel
i escriu “Granollers” al buscador

Parc del Congost i plaça de 
la Llacuna
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El mercat del dijous anirà creixent gradualment 
amb les parades de roba i complements

Les parades del mercat, primer d’alimentació 
i al llarg d’aquest mes, la resta, han tornat a 
carrers i places. El mercat del dijous, després 
de dos mesos de no celebrar-se per la declara-
ció de l’estat d’alarma, s’ha reubicat a l’av. del 
Parc, entre l’estació d’autobusos i el c. Vinyama-
ta. Amb un total de 375 parades actives, ara té 
totes les parades d’alimentació –una setantena– 
, distribuïdes també per les pl. Barangé i Pau 
Casals. Les properes que s’incorporaran són les 
de roba i complements, a partir del 4 de juny. De 
moment seran una vintena –escollides per sor-
teig– i progressivament, d’acord amb les fases 
de desescalada, s’hi aniran sumant la resta. 
Pel que fa al mercat de productors del dissab-
te de la plaça de la Corona –amb una dotzena 
de parades– i el de Can Bassa –amb quatre– , 
s’estan celebrant des del 9 de maig passat en la 
ubicació habitual.
Els mercats han adoptat mesures d’higiene 
i seguretat –tancament perimetral, punts 
d’accés controlats, aforament limitat– i han 
fixat un horari de venda al públic de 9 a 13.30 h, 
amb una franja preferent de 9 a 10 h per a per-
sones de més de 65 anys. Recordem que els/
les compradors/es han de complir un seguit de 
mesures higièniques: mantenir la distància de 
seguretat de 2 m entre persones; no es poden 
tocar els productes alimentaris; sempre que es 
pugui, cal pagar amb targeta bancària; i portar 
mascareta. 

Horari: De 9 a 13.30 h
Horari preferent per a persones majors de 65 anys: De 9 a 10 h
• Mercat del dijous a l’av. del Parc, pl. Pau Casals i pl. Barangé
• Mercats de dissabte a la pl. Corona i Can Bassa 

MERCATS DE GRANOLLERS 
DE DIJOUS I DISSABTE

Mantingueu la distància de seguretat de 2 m entre persones

No toqueu els productes alimentaris

Prioritzeu el pagament amb targeta, si és possible

Porteu mascaretes

En arribar a casa netegeu fruites i verdures

AGRAÏM LA VOSTRA COL·LABORACIÓMés informació: www.granollers.cat
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Dies 1 i 2, de 10 a 12.30 h
Dia 5, de 10 a 13 h
Formació de 8 hores. Empresa i 
emprenedoria
Com “viure” del teu negoci: les 
finances personals de la persona 
emprenedora
Organitza: Granollers Mercat

Dies 3 i 4, de 10 a 12.30 h
Dia 8, de 10 a 13 h
Formació de 8 hores. Empresa i 
emprenedoria
Millorar la gestió per reduir despe-
ses 
Organitza: Granollers Mercat

Dies 9 i 11, de 10 a 12.30 h
Formació de 5 hores. Empresa i 
emprenedoria
Emprendre amb èxit i orientats al 
mercat
Organitza: Granollers Mercat

Dia 10, de 12 a 13 h
Webinar. Empresa i emprenedoria
Propietat Industrial i Intel·lectual per 
a emprenedors i startups 
Organitza: Granollers Mercat

14.30 a 16.30 h. Formació. Comerç
Com puc iniciar-me en la venda on 
line del meu comerç?
Organitza: Granollers Mercat

Dies 12 i 15, de 10 a 13.30 h
Dia 16, de 10 a 13 h
Formació de 10 hores. Empresa i 
emprenedoria
Màrqueting i vendes per empre-
ses que comencen
Organitza: Granollers Mercat 

Dia 17, de 9.30 a 12.30 h
Jornada. Empresa i emprenedoria
Infoproductes: productes digitals 
per a promocionar el teu negoci
Organitza: Granollers Mercat

EL SERVEI D’ATENCIÓ  
A L’EMPRENEDORIA

Per rebre informació i assessora-
ment sobre tràmits, ajuts i pla d’em-
presa 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

Juny 2020

Els tràmits municipals per internet, 
més fàcils amb l’IdCAT mòbil

Ja no cal disposar de certificat digital per poder fer els tràmits i 
consultes de les vostres dades a l’Oficina virtual de l’Ajuntament 

de Granollers, https://seuelectronica.granollers.cat/

A partir del 4 de maig podeu fer-los amb l’IdCAT mòbil, un 
sistema d’identificació i signatura electrònica, per a persones 
físiques, que podeu obtenir fàcilment i des de casa en aquest 

enllaç https://idcatmobil.seu.cat/

SEU ELECTRÒNICA
GRANOLLERS
seuelectronica.granollers.cat

AJUTS PER FER 
FRONT ALS 
EFECTES DE LA 
CRISI COVID-19

Suport a empreses 
i persones en règim 
d’autònoms; i per a 
persones grans, infants  
i joves

A granollers.cat/coronavirus s’ha 
creat una oficina virtual on hi 
trobaràs tots els ajuts econòmics 
per les diferents administracions 
per fer front a les conseqüències 
d’aquesta alerta sanitària
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Tornen les terrasses a l’espai públic

Amb l’accés a la fase 1 de desconfinament han 
reobert al públic les terrasses de bars i restau-
rants. Ho han fet amb, com a màxim el 50 % de 
les taules autoritzades en la llicència municipal, 
que és el que estableix la normativa. Per tal de 
minimitzar els efectes econòmics del temps en 
què no han pogut obrir, algunes han ampliat 
la superfície habitual de la terrassa, per incre-
mentar el nombre de taules, respectant el 50 % 
permès. Aquesta ocupació de la via pública amb 
terrasses s’ha fet buscant l’equilibri entre el pas 
segur dels vianants i la continuïtat de les activi-
tats econòmiques. A Granollers hi ha actualment 
176 terrasses.

Actuacions fiscals

En relació a la taxa de terrasses, l’Ajuntament ha 
pres tres decisions. D’una banda, la reducció de 
la taxa pels dies en què no s’ha exercit l’ocupació 
o aprofitament a causa de l’estat d’alarma 
i, de l’altra, i en el marc del Pla de mesures 
socioeconòmiques per fer front als efectes de 

Deixalleries de Granollers
Deixalleria nord

C. Camí del cementiri. 
Obertura a partir de dilluns 1 de juny

Horari
Dilluns: de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h

Dimarts: de 16 h a 19 h
De dimecres a divendres:  

de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h
Dissabte: de 9 h a 15 h

Diumenge: de 9 h a 14.30 h

Deixalleria sud
C. Palautordera, 31. Palou Nord

Horari
Dimarts: de 16 h a 19 h

De dimecres a divendres:  
de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h

Dissabte: de 9 h a 15 h
Diumenge: de 9 h a 14.30 h

Les instal·lacions es 
desinfectaran a l’inici

i al final de cada jornada

Dins de la deixalleria només hi 
podrà haver un vehicle

Les persones usuàries seran
les encarregades de dipositar

els residus

la COVID-19, l’aplicació d’una bonificació de la 
taxa fins al 80 % i fins al 31 d’octubre. En aquest 
concepte, l’Ajuntament preveu un menor ingrés 
de 120.000 euros. Finalment, també va ajornar el 
pagament d’aquesta taxa, el primer termini de la 
qual es pagava el mes de maig.
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L’alberg temporal que l’Ajuntament de Gra-
nollers va habilitar al Pavelló de Can Bassa 
tancarà el proper 8 de juny. De fet, la primera 
setmana de juny, ja només oferirà servei noc-
turn. Aquest recurs, que estava pensat per a les 
persones de Granollers i comarca que no tenien 
un lloc on passar el confinament, l’ha fet servir 
uns 20 usuaris de mitjana. Mentre arriba el 
tancament definitiu els educadors socials i els 
referents socials de comarca estan treballant la 
sortida d’aquest alberg temporal amb les perso-
nes usuàries.
L’alberg per a persones sense sostre del Pavelló 
de Can Bassa va obrir a primers d’abril, després 
d’una primera etapa en el Pavelló del Tub, on 
l’Ajuntament va habilitar aquest espai amb 12 
places el mes de març. 
Un equip multidisciplinar de professionals ha 
treballat en l’acollida de les diferents persones 
que han passat per l’alberg: educadors socials, 
tècnics de salut i protecció civil, tècnics sanita-
ris, zeladors i voluntaris de Creu Roja. Aquesta 
entitat ha gestionat l’alberg que ha comptat 
amb el suport de la Diputació de Barcelona i la 
col·laboració del Xiprer, Caritas, Humana i de 
l’Associació de Veïns de Can Bassa. 

Nou alberg nocturn a Creu Roja

En paral·lel, s’està habilitant a les instal·lacions 
de Creu Roja un nou alberg per a transeünts, 
amb una dotzena de places, en aquest cas per 
donar resposta a les necessitats de Granollers. 

L’alberg temporal del Pavelló de Can Bassa 
tancarà aquest mes juny

• Informa’t bé: utilitza mitjans d’informació oficial, contrasta la 
informació que rebis per xarxes i evita la sobreinformació

• Analiza com t’afecta la situació: accepta les emocions que et 
puguin sorgir, fixa’t en les notícies positives i sigues prudent 
sense ser alarmista

• Cuida’t i protegeix-te: segueix les recomanacions i mesures 
de prevenció, segueix rutines, fes activitat física i activitats 
culturals que t’agradin i connecta’t amb familiars i amistats

• Si tens canalla: dona’ls informació veraç adaptada al  
seu nivell de comprensió i para atenció als seus dubtes i  
preocupacions

CONSELLS DE BENESTAR 
EMOCIONAL

Consulta els telèfons d’assessorament psicològic 
i més informació a: www.granollers.cat/coronavirus

i

Servirà perquè la gent hi pugui dormir per un 
temps limitat. Resta pendent posar el mobiliari 
de l’espai i definir el protocol de funcionament. 
L’alberg a la seu de Creu Roja substituirà el que 
fins ara hi havia a l’Hospital de Granollers.
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Aquest any no se celebrarà la Festa Major de 
Blancs i Blaus de Granollers. Així ho ha acordat 
la comissió organitzadora, formada per la colla 
dels Blancs, la colla dels Blaus i 
l’Ajuntament de Granollers.
Una decisió difícil, costosa i 
dolorosa que s’ha pres després 
d’intenses reunions i debats, 
que es van iniciar el 30 de març, 
en ple confinament per la crisi 
sanitària provocada pel corona-
virus.
Durant aquests mesos també 
s’han valorat, analitzat i estudiat 
possibles escenaris en funció de 
com podria avançar la deses-
calada del confinament, que la 
Comissió de la Festa Major ha 
compartit, també, amb les dife-
rents entitats de cultura popular 
que participen any rere any de la 
festa.
Les dues colles han treballat 
intensament valorant propostes 
i oferint opcions festives assu-
mibles, que han compartit amb 
la Comissió de Festa Major. Convençudes que 
la decisió no pot allargar-se més en el temps, 
aquest 28 de maig en roda de premsa virtual 
s’ha anunciat l’anul·lació de la Festa Major de 
Blancs i Blaus 2020. 
La regidora de Cultura, Maria Villegas, ho ha 
explicat així: “Aquesta no ha estat una decisió 
fàcil per part de ningú, però la Comissió de 
la Festa Major ha valorat que la magnitud de 
la Festa Major de Blancs i Blaus podia posar 
en risc a les persones que hi assistissin. Com 
totes sabem la festa major d’aquesta ciutat és 
en essència participativa, i el que estan mar-
cant les directrius sanitàries i de protecció de 
la salut, no ens permeten que ho sigui en tot el 
seu exponent. Al mateix temps la festa major ha 
crescut amb els anys i el gran volum de perso-
nes que es concentren en els diferents punts del 

La Comissió de la Festa Major de Blancs i Blaus 
de Granollers anuncia que s’anul·la l’edició 2020

centre de la ciutat podria posar en risc la salut 
de totes.” 
Xavi Raich, en representació de la colla dels 

Blancs, ha explicat que “el 
treball de cooperació amb les 
entitats conforma el camí a 
seguir i sabem que la festa serà 
diferent però serà igualment la 
nostra festa. Jennifer Moreno, 
cap de colla de Blaus, ha afirmat 
que “deixem la Festa Major de 
Blancs i Blaus en pausa i cons-
truïm plegades una alternativa 
provisional a la nostra festa”.
L'alcalde, Josep Mayoral, ha afe-
git que en moments difícils cal 
prendre decisions difícils i ha dit 
que “aquest cop busquem una 
samarreta unitària, ni blanca ni 
blava, de Granollers. Ens aturem 
un moment per seguir endavant 
amb l'orgull de ser d'on som, 
com som i treballar com treba-
llem”.

A finals d’agost Granollers tindrà una pro-
gramació cultural organitzada per entitats 
i Ajuntament

Malgrat que no sigui possible fer festa major la 
Comissió de la Festa Major, formada per la colla 
dels Blancs, la colla dels Blaus i l’Ajuntament, 
ha decidit crear una taula de treball conjunta 
amb les diferents entitats de cultura popular 
que participen de la festa major. Aquesta taula 
oberta a les entitats treballarà en una proposta 
d’una programació cultural a finals d’agost.
Al mateix temps, es considera que és necessari 
començar a reactivar el sector de la cultura. Per 
aquest motiu a finals d’agost la ciutat tindrà una 
programació cultural organitzada conjuntament 
per Ajuntament, colla dels Blancs, colla dels 
Blaus i les entitats.
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Suma’t a la Xarxa Ciutadana 
i reforça la solidaritat dins 

la teva comunitat

Tens un gos  
i podries treure  
a passejar el de  
la teva veïna?

Tens llibres  
o contes a casa  
que t’agradaria  
compartir amb  

el veïnat?

Pots anar  
a fer la compra  
al veí per evitar  

que hagi de sortir?

  Què puc fer?
•   Tingues cura de les persones més vulnerables:  

fes-los un truc o parleu deixant 2 metres de distància

•   Si detectes una situació greu, truca al telèfon 938 42 66 10

•   Envia les teves propostes de col·laboració veïnal o inscriu-te a les que 
estan en marxa. Les trobaràs a la web: granollers.cat/xarxaciutadana

•   Crea un grup de Whatsapp o Telegram per compartir propostes, 
necessitats o dubtes amb els teus veïns i veïnes

•   Comparteix la teva experiència a les xarxes socials amb l’etiqueta 
#GranollersActua

•   Penja aquest cartell i un full perquè s’hi apuntin les persones que 
ofereixen un cop de mà i les que el necessiten. D’aquesta manera 
facilitaràs els contactes dins la comunitat.

Fem xarxa. 
Ens en sortirem! 
granollers.cat/xarxaciutadana

@granollers

https://wp.granollers.cat/xarxaciutadana/


La importància de fer una revisió mèdica esportiva 
abans de començar a fer esport

A causa de la pandèmia de la COVID-19 la pràctica esportiva 
s’ha vist alterada en les darreres setmanes. La desescalada 
ha permès que moltes persones puguin tornar a fer esport 
en espais oberts. Però, a banda de tots els beneficis que 
comporta l’esport, cal ser conscients que per a algunes per-
sones hi pot haver riscos que es podrien evitar, en bona part, 
amb un reconeixement mèdic esportiu abans de començar 
l’activitat.
Per això, l’Ajuntament de Granollers recorda que la ciutada-
nia té a la seva disposició el Centre de Medicina de l’Esport 
que fa 35 anys que dona servei a esportistes. Els espe-
cialistes que hi treballen són els metges i les metgesses 
de l’esport i una part molt important de la seva feina és la 
revisió mèdica esportiva. Aquesta revisió serveix per detec-
tar problemes de salut que puguin condicionar la pràctica 
esportiva i és recomanable per a tothom qui practiqui esport.
El Centre de Medicina de l’Esport ofereix tres tipus de revi-
sions:

1- Revisió d’aptitud esportiva per a menors de 16 anys
Inclou una avaluació mèdica, un electrocardiograma (prova 
cardíaca de repòs) i una espirometria (prova respiratòria de 
repòs) amb el corresponent informe mèdic.
2- Revisió d’aptitud esportiva a partir de 16 anys
A més de les avaluacions i proves descrites en la revisió 
anterior, s’inclou una prova d’esforç, un test que ens per-
met avaluar el funcionament de l’aparell cardiocirculatori, 
estudiar amb l’electrocardiograma durant l’exercici possibles 
trastorns que orientin cap a malalties cardíaques, i valorar 
la capacitat física. Es pot realitzar en bicicleta estàtica o en 
tapís rodant, segons l’esportista que ens consulti.

3- Revisió d’alt rendiment
En aquesta revisió a la prova d’esforç cardíaca s’hi afegeix 
l’estudi respiratori durant l’esforç (anàlisi del gasos espirats) 
que permet calcular quina és la despesa d’oxigen a nivell 
muscular, així com estimar la despesa de les substàncies que 
fem servir com a combustible al fer l’exercici. Aquestes dades 
es poden utilitzar per planificar l’entrenament esportiu.

Si esteu interessades en utilitzar aquest servei o en rebre 
més informació, podeu enviar un correu a l’adreça cme@
granollers.cat o trucar al telèfon del Centre de Medicina de 
l’Esport, 93 870 54 13. També podeu consultar la pàgina web 
https://granollers.cat/esports/centre-medicina-esport.

Cada setmana quatre programes 
esportius i de salut ens proposen nous 
vídeos perquè les persones participants 
d’aquests programes i tota la pobla-
ció en general pugui fer activitat física 
des de casa. Són el programa AFIS, 
el d’activitat física per a gent gran, el 
Fitjove i les Escoles Esportives munici-
pals. Trobaràs tots els vídeos a  
www.granollers.cat/esports

VEURE TOT EL VIDEO A YOUTUBE 

Més de 30 vídeos per mantenir l’activitat física des de casa
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El Centre d’Igualtat i Recursos per a Dones (CIRD) manté actius el servei d’atenció, d’informació i assessorament a dones 
(SIAD), i d’atenció psicològica i atenció jurídica. Aquests serveis ofereixen els recursos necessaris per seguir donant  

resposta a situacions de dificultat i/o de violències masclistes.

Si creus que pots estar en risc de patir alguna agressió, tingues en compte aquestes recomanacions 
d’autocura, per protegir-te, en la mesura que puguis:

CUIDEM-NOS, CUIDEU-VOS
I PROTEGIU-VOS

• Porta el mòbil sempre amb tu i assegura’t que esti-
gui carregat.

• Baixa’t l’aplicació “My 112” que connecta amb el 112 
(Emergències).

•	 Localitza	i	fes	fotografies	amb	el	mòbil	de	la	docu-
mentació important: DNI, llibre de família, informes 
mèdics teus i dels infants, documentació bancària, 
de l’habitatge. Guarda-la en un lloc segur, juntament 
amb les claus de casa i del cotxe, si en tens.

• Tingues a mà els telèfons i horaris dels serveis 
d’atenció i d’emergències.

• Presta atenció als senyals d’alarma: crits, estat ele-
vat de nerviosisme, insults pujats de to, amenaces 
severes	o	el	que	identifiquis	com	a	perill	o	compor-
tament insòlit per part de l’agressor, per posar en 
marxa mesures de protecció: trucada al 112, cridar 
per alertar el veïnat...

• Si pots, no tanquis per dins amb la clau la porta de 
casa de sortida al carrer. O bé, deixa la clau posada 
perquè sigui més fàcil sortir.

• Si et notes més angoixada o estressada que de 
costum,	truca	a	algú	de	confiança	o,	si	estàs	en	
tractament terapèutic, a la persona professional de 
referència. No t’automediquis.

•	 Si	tens	fills	i/o	filles,	explica’ls	que,	si	són	testimonis	
d’una situació de violència, s’han de protegir i no 
interferir (pots pactar amb ells una paraula clau per-
què, en situació de risc, demanin ajuda). Els pots dir 
que la millor manera de protegir-vos és trucar al 112, 
així sentiran que poden fer alguna cosa i els baixarà 
l’angoixa.

•  Si has patit violència sexual, pots anar a l’Hospital 
de Granollers o el teu de referència. No et dutxis, 
no mengis ni beguis res, no et rentis les dents ni et 
desprenguis de la roba que portaves. És important 
que ho facis així per facilitar la feina del personal 
sanitari que t’atendrà: els ajudarà a poder tenir una 
idea clara del que ha passat. Facilitarà la comunica-
ció i l’entesa entre tu i qui t’atengui.

Si sabeu d’alguna dona que pateix violència masclista, comuniqueu-ho als cossos policials  
amb la màxima prudència, discreció i cura.

Acollida i atenció social
Atenció per telèfon o correu electrònic
Tel. 93 842 67 14 Horari: de 9 a 14 h
A/e: cird@granollers.cat

Suport psicològic i assessorament jurídic
Les professionals del servei continuen atenent les dones 
amb necessitat d’acompanyament emocional i/o infor-
mació jurídica.
També podeu contactar amb l’Institut Català de les 
Dones, al tel. 900 900 120. És un servei gratuït i confiden-
cial. Atén 24 hores del dia, 365 dies de l’any.

Recordeu que si us han agredit o patiu una situació 
d’emergència, heu de trucar al 112 i seguir les seves 
indicacions.

Recorda que tu no tens la culpa
de rebre aquest tracte,
l’única persona responsable
d’exercir violència és qui la comet.
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· Expliqueu l’excepcionalitat de la situació a infants i joves
· Pacteu normes per regular l’ús del mòbil
· Feu un ús compartit dels dispositius, jugueu juntes!
· Eviteu que es connectin de nit
· Prediqueu amb l’exemple
· Faciliteu-los alternatives
· Ensenyeu-los a ser crítics amb el que veuen
· Eduqueu en el respecte i la responsabilitat

RECOMANACIONS
SOBRE L’ÚS DE PANTALLES
PER A FAMÍLIES

www.granollers.cat/coronavirus
www.sobrepantalles.net

i

DE L’1 AL 14 DE JUNY
CONCURS EN LÍNIA: ELS ENIGMES DE L’ARXIU
Fes recerca a través dels portals en línia de l’Arxiu Municipal  
i endevina totes les respostes. El dia 15 de juny les persones  
guanyadores es farà un sorteig per a un premi final.

2 DE JUNY
EL DOCUMENT DEL MES DE JUNY
Relat d’en Josep Estapé: El Bombardeig. Les primeres 8 hores,  
després del bombardeig a Granollers, el 31 de maig de 1938.

DEL 2 AL 5 DE JUNY
8 VÍDEOS DE PRESENTACIÓ dels més 200 documents digitalit-
zats del projecte: 31 de maig de 1938, relats d’un bombardeig.
Canal YouTube de l’Arxiu Municipal.

9 DE JUNY
PRESENTACIÓ DEL NOU PORTAL DE L’ARXIU D’IMATGES 
DE L’ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS
A partir d’ara, a més de les fotografies, es podran consultar:  
films, exposicions i fonts orals dels Fons de l’Arxiu Municipal  
de Granollers.
arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/ 

10 DE JUNY
NOU CONTINGUT A L’ARXIU DIGITAL
Més de 6.000 pàgines de nous documents d’arxiu (1438- 1927)  
i més de 16.000 pàgines de premsa històrica.
arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital/ 

11 DE JUNY
PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DELS PROJECTES  
PARTICIPATIUS de l’Arxiu que han portat a terme persones 
voluntàries durant el confinament.

ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

www.granollers.cat/arxiu
Segueix-nos a Instagram: @arxiu_granollers

SETMANA 
INTERNACIONAL 
DELS ARXIUS 

De l‘1 al 14 de juny 
Amb motiu del 9 de juny,  
Dia Internacional dels Arxius
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Rutes a peu per Granollers: Serra de Llevant

Aquest itinerari vol apropar la serra de Llevant al 
nucli urbà de la ciutat. La serra de Llevant està 
enclavada entre els municipis de Granollers i la 
Roca del Vallès. Malgrat això, ens permet gaudir 
d’un paisatge tranquil i agradable durant totes 
les èpoques de l’any.

Temps: 2 h - 2h 30min
Distància: 9,2 km
Desnivell: 76 m

Comencem a caminar a tocar del riu Congost, al 
costat de la passera de fusta, i ens dirigim cap 
al nucli històric de la ciutat per creuar- lo. Pas-
sem la Porxada i el carrer de Santa Esperança i 
ens dirigim, pel carrer de Josep Umbert, al camí 
de la zona de mercaderies de Renfe, darrere 
l’estació de tren de Granollers- Centre. El carrer 
que discorre paral·lel a la via ens condueix fins 
a la ronda Sud, on creuarem el pont que la 
travessa. Un cop creuat el pont, a pocs metres 
i a l’esquerra, trobem Cal Jardiner. L’itinerari 
segueix recte pel camí de Santa Quitèria, que 
és una via molt antiga que comunicava Grano-
llers amb Vilanova del Vallès. El camí, que pren 
aquest nom per l’advocació a santa Quitèria de 
l’església de Vilanova del Vallès, passa per la 
carena de la serra i separa els termes munici-
pals de la Roca del Vallès i Granollers. Segura-
ment és un dels camins antics que s’empraven 
per anar al mercat de Granollers. El camí de 
Santa Quitèria puja passant entre un grapat de 
masies, fins a arribar a la carena de la serra. 
Seguirem pel camí i travessarem el Centre 
d’Educació Especial Montserrat Montero, situat 
en una petita elevació del terreny coneguda en 

Descobriu l’entorn natural de 

Granollers tot caminant! Avui us 

proposem un dels sis recorreguts 

a l’entorn de la ciutat inclosos a la 

guia “Caminades per Granollers”, 

amb el propòsit de ser una eina 

útil que engresqui a sortir de casa 

i gaudir de l’entorn natural.

La serra de 
Llevant és 

un itinerari 
agradable  

d’unes 2 hores 
i 9 km de 
distància
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la toponímia local com el turó del Sord. La serra 
de Llevant ens ofereix un espai per passejar 
amb terres de conreu i vinyes a banda i banda 
en un primer pla, els nuclis urbans en un segon 
terme i emmarcada per les serralades prope-
res, com la serralada litoral catalana.

Al costat del Centre d’Educació Especial 
Montserrat Montero hi ha l’àrea de descans del 
Pedró, un excel·lent mirador sobre la ciutat, 
les valls dels rius Congost, Mogent i Besòs, la 
plana del Vallès i les muntanyes que l’envolten. 
Una mica endavant, entre els camps de conreu, 
hi ha el Pedró. Es tracta d’un cilindre de pe-
dra, damunt del qual una mola se sustenta en 
el pedestal. Coronava el Pedró una creu, però 
l’original ha desaparegut. Continuem el mateix 
camí i travessem l’autopista A-7 per un pont 
sorollós. Ens enfilem pel camí central amunt 
i anem a parar al Centre Penitenciari Quatre 
Camins. Envoltem la presó i, quan sembla que 
sortim a la carretera, prenem el primer camí 
a la dreta que descendeix cap al bosc de Can 
Maiol, format principalment per pi pinyer. Tor-
nem a travessar l’autopista, aquesta vegada per 
un pas subterrani, i deixem enrere la serra de 
Llevant per endinsar-nos a Palou. Travessem la 
carretera cap a la zona rural de Palou per anar 
a parar al marge esquerre del riu Congost. Un 
cop al marge del riu, el resseguim cap al nord i 

deixem a la nostra dreta la zona rural de Palou, 
l’església, les antigues escoles i alguna casa 
emblemàtica com la Torre de les Aigües. Més 
endavant trobem el Parc Firal. Sortint del Parc 
Firal, passem per sota el pont de la ronda Sud 
i, més endavant, per sota del de l’avinguda de 
Prat de la Riba per arribar al Parc del Congost. 
Seguirem pel passeig Fluvial fins a trobar el 
punt d’inici de l’itinerari.

Podreu trobar més rutes per 
descobrir l’entorn natural de 
Granollers tot caminant a  
www.granollers.cat/rutes,  
al recull Caminades per Grano-
llers i al mapa Granollers i el 
seu entorn publicat per Editorial 
Alpina, que ha dissenyat aquesta 
ruta i la resta d’itineraris que 
us anirem mostrant en aquest 
butlletí.

Bona passejada 
i feliç descoberta!
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L’edició número 22 del Ral·li Fotogràfic Gra-
nollers es Revela haurà d’esperar fins a l’any 
vinent. La situació provocada per la Covid-19 
ha obligat els seus responsables, la Xarxa de 
Centres Cívics, a suspendre aquesta activi-
tat de promoció de la fotografia i descoberta 
d’indrets poc coneguts de la ciutat.
El ral·li, que estava previst per al diumenge 
14 de juny, no se celebrarà, però sí que tindrà 
presència a les xarxes socials, en imatges 
d’edicions retrospectives. Així, del 8 al 19 de 
juny, a la pàgina de Facebook (www.facebook.
com/CentresCívicsGranollers) de centres cívics 
es publicaran les imatges guanyadores de 
les dues darreres edicions, dedicades al 20è 
aniversari del ral·li, i als barris de l’Hostal i el 
Lledoner, respectivament.
La primera edició del ral·li fotogràfic es va 
celebrar l’any 1999. Amb una mitjana de 
participants al llarg del anys d’un centenar 
de persones de Granollers, la comarca i més 
enllà, és una activitat esperada pels aficionats 
a la fotografia de totes les edats. Incorpora 
dues categories, infantil i adults, i cada any 

El Ral·li Fotogràfic Granollers es Revela, 
ajornat fins l’any que ve

presenta una exposició de les fotografies que 
opten al concurs. El ral·li s’organitza amb 
la col·laboració de l’Associació Fotogràfica 
Jaume Oller i de la Federació Catalana de 
Fotografia.

El curs 2018-2019 naixia 
L’Arrel. Fòrum de les Adoles-
cències, l’òrgan que dona veu 
als més de 3.000 adolescents 
que estudien secundària a la 
nostra ciutat. Aquests dies, 24 
d’aquests nois i noies han gra-
vat un vídeo per explicar-nos 
com s’imaginen aquest estiu: 
retrobar-se amb amics i famí-
lia, la platja, els campaments, 
les festes..., tots estan d’acord 
que serà un estiu diferent en 
què caldrà reinventar moltes 
de les coses que fèiem fins ara. 

VEURE TOT EL VIDEO A YOUTUBE 

“I tu, com t’imagines l’estiu?”, nou vídeo 
dels nois i noies de L’Arrel

Inscripcions del ral·li 
fotogràfic de l’any passat 
al Centre Cívic Nord
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Granollers commemora el 82è 
aniversari del bombardeig de 1938

Aquest diumenge 31 de maig, Granollers commemora 
el 82è aniversari del bombardeig de la ciutat durant la 
Guerra Civil.Un any més, es farà l’acte de record a les 
víctimes del bombardeig a les 9 del matí, l’hora en què 
els 5 avions enviats per la Itàlia de Mussolini al servei 
del general Franco van bombardejar la ciutat, provocant 
un mínim de 224 morts, a més de nombrosos ferits i la 
destrucció de gran nombre d’edificis.
A causa de la pandèmia de la COVID-19, l’acte del ce-
mentiri es farà amb aforament limitat i només hi podran 
participar persones en representació d’institucions i 
entitats, que han estat prèviament acreditades. Amb 
l’objectiu que tothom qui ho desitgi pugui participar i 
seguir l’acte, aquest serà retransmés en directe per 
Vallès Oriental Televisió a partir de les 8.55 h (i també a 
l’app de VOTV).

Granollers, vila oberta a la pau 2020

Aquest acte és una de les activitats de memòria històri-
ca i de foment de la pau que s’agrupen en el programa 
“Granollers, vila oberta a la pau”. El d’enguany és un 
programa molt condicionat per la pandèmia de la CO-
VID-19 i la majoria de les propostes es poden seguir des 
de casa a través de la web www.granollers.cat/vilaober-
taalapau i les xarxes socials de @granollers, @canjonch 
i de les entitats i equipaments que s’han sumat a la 
commemoració (Museu de Granollers, Arxiu Municipal 
de Granollers, Biblioteques de Granollers, Cinema Edi-
son i Ateneu de Granollers).
També es proposa a la ciutadania fer una passejada 
virtual pels refugis antiaeris de l’Ajuntament i la plaça 
Maluquer i Salvador i hi ha disponible un itinerari au-
dioguiat pels espais bombardejats de Granollers. Totes 
dues propostes les trobareu a:
www.granollers.cat/vilaobertaalapau

Emocions al vent, una proposta d’activitat 
 escolar i familiar

La proposta educativa i familiar “Emocions al vent” convida 
els infants i tota la ciutadania a construir estels i escriure-hi 
un missatge relacionat amb les emocions i sentiments que 
viuen aquests dies per expressar les nostres #emocionsal-
vent. Trobareu el tutorial per fer el vostre estel a 
www.granollers.cat/vilaobertaalapau.

Properes activitats
Diumenge 31 de maig

 9 h Cementiri de Granollers
 Acte de commemoració i d’homenatge a les víctimes del 

bombardeig de 31 de maig de 1938. Aforament limitat. 
L’acte serà retransmès en directe per VOTV

 12 h a www.granollers.cat/vilaobertaalapau
 Presentació de Memòries del bombardeig, vídeo que recull 

records, sentiments i emocions de les persones que van 
viure el bombardeig de 31 de maig de 1938.

De l’1 al 9 de juny 

 Granollers 1931-1938 a www.granollers.cat/arxiu
 Exposició virtual amb fotografies del fons de l’Arxiu, que 

presenta una panoràmica de la ciutat des de la proclamació 
de la república fins el bombardeig de maig de 1938.

Dimarts 2 de juny

 12 h a www.granollers.cat/vilaobertaalapau  
i www.granollers.cat/arxiu

 Presentació del Document del mes. Relat d’en Josep: El 
Bombardeig. Les primeres 8 hores després del bombardeig 
a Granollers, el 31 de maig de 1938.

Divendres 5 de juny

 12 h a www.granollers.cat/vilaobertaalapau
 Presentació del vídeo del testimoni de Feli Miyares Moran-

te que explica com va viuer el bombardeig de 31 de maig.

Diumenge 7 de juny

 11 h al Bosc de la Pau
 Lectura de textos i poemes a càrrec de l’Ateneu de Grano-

llers. Aforament limitat.  
Inscripcions: canjonch@granollers.cat

Dimarts 9 de juny

 Dia internacional dels Arxius a www.granollers.cat/arxiu
 Mostra de documents sobre el bombardeig. Presentació de 

l’ampliació del portal de l’Arxiu d’imatges, amb la incorpo-
ració de films, entrevistes a testimonis i exposicions rela-
cionades amb la guerra civil i el bombardeig de Granollers.
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El Museu de Granollers ha estat el primer en 
obrir les seves portes. Ho va fer dimarts 19 de 
maig durant la fase 0 avançada. Amb totes les 
mesures de seguretat i d’higiene garantides, el 
Museu mostra l’exposició Objectes personals 
de l’artista Efraïm Rodríguez, amb restriccions 
d’aforament limitat a un terç de l’equipament i 
amb el seu horari habitual, de dimarts a diu-
menge de 18 a 21, i diumenge d’11 a 14 h.

Retrobar-se a l’Adoberia

El cap setmana 13 i 14 de juny l’Adoberia tornarà 
a obrir per retrobar-se amb la nostra història. 
Es reprèn també la programació diumenge 14 
de juny, a les 12 h amb un passeig per les restes 
de l’Adoberia dels Ginebreda, a càrrec de la 
historiadora de l’Art, Cinta Cantarell. Una visita 
gratuïta, però amb inscripció prèvia i aforament 

L’activitat cultural es reprèn a mesura que 
avancen les fases de la desescalada

limitat i complint amb totes les mesures de 
seguretat.

Les biblioteques ofereixen serveis amb 
cita prèvia 

Les dues biblioteques de Granollers, Can Pe-
drals i Roca Umbert, han obert el 28 de maig 
amb els següents horaris: Can Pedrals, de 
dilluns a divendres de 16 a 20 h, i Roca Umbert, 
de dilluns a divendres de 10 a 14 h. Els serveis 
que s’ofereixen en aquesta fase són: retorn de 
documents a través de les bústies situades a 
l’exterior dels equipaments, servei d’informació 
bibliogràfica mitjançant telèfon o correu elec-
trònic i servei de préstec, que es farà amb cita 
prèvia, que cal demanar per telèfon o correu 
electrònic.

Equipaments culturals que hauran 
d’esperar a la segona fase

Durant els propers dies s’avançarà amb les fa-
ses de desescalada i els equipaments culturals 
aniran recuperant la seva activitat adaptada a la 
nova normativa. Alguns espais de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts, el Museu de la Tela, Can 
Cabanyes, no obriran les portes fins a la fase 2 
de la desescalada. I el mateix passarà amb les 
projeccions al Cinema Edison i Centres Cívics. 
Tots aquests espais, tot i estar tancats al públic, 
mantenen l’activitat online per mitjà de les seves 
webs i xarxes socials. De la mateixa manera, el 
Gra també està oferint el seus serveis en línia i 
per telèfon.
Pel que fa a les taquilles del Teatre Auditori 
també obriran en fase 2 amb un nou horari per 
atendre canvis i devolucions: dijous i divendres, 
de 10.30 a 14h. 

Nova programació d’estiu per a tots els 
públics

Si l’evolució sanitària ho permet, Granollers ini-
ciarà una nova programació enfocada a recupe-
rar la vitalitat cultural pròpia dels mesos d’estiu 
que s’ha vist molt afectada per totes les mesu-
res sobrevingudes pel Covid-19. S’està treballant 
per adaptar aquesta nova programació a la nova 
regulació, i es preveu que sigui transversal i per 
a tots els públics. Caldrà inscripció prèvia a les 
activitats per tal de garantir que no es superi 
l’aforament permès. 
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Els grups municipals opinen

Saldremos adelante

Este devastador virus nos está suponiendo un 
gran sufrimiento y un enorme coste en vidas. 
El Covid-19 ha arrasado con nuestra vida 
diaria, creando incertidumbre sobre nuestro 
modelo social y económico. Son muchos los 
puestos de trabajo y las empresas que están en 
riesgo. A la crisis sanitaria le está sucediendo la 
económica y social, que supone un escenario 
ya de por sí complicado y, al que, además se le 
suma la incógnita de un nuevo repunte en los 
próximos meses.
Estamos viviendo los peores momentos de 
nuestra historia reciente. A todos nos acechan 
las dudas. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué ocurrirá 
con el colegio de los niños? ¿Podré mantener 
mi trabajo? ¿Cuándo podremos visitar a nues-
tros mayores? ¿Para cuándo estará disponible la 
vacuna? Tras el confinamiento nos veremos 
abocados a un mar de preocupaciones y, en 
algunos casos, pasaremos por momentos de 
tristeza, ansiedad o angustia. 
Desde el consistorio estamos trabajando para 
que las dudas y la incertidumbre se conviertan 
en seguridad y certeza. Para ello, se aprobará 
un plan de choque que permitirá paliar mo-
mentáneamente las necesidades más urgentes. 
Una batería de medidas que intentará cubrir 
tanto las necesidades sociales como las econó-
micas. Un plan de choque que nos ayudará a 
no dejar a nadie atrás.
También debemos alcanzar los acuerdos nece-
sarios que nos lleven a un posterior pacto de 
ciudad que nos permita impulsar el tejido so-
cial y económico de Granollers. Un gran pacto 
consensuado tanto con los grupos municipa-
les, como con los agentes sociales, económicos 
y cívicos. Ahora más que nunca necesitamos 
redefinir nuestro proyecto de ciudad, apostar 
por los productos y comercios locales, pensar 
en la economía circular como un modelo pro-
ductivo de crecimiento sostenible y respetuoso 
con el medioambiente. Debemos ayudar a 
nuestras Pimes a ser más competitivas median-
te la transformación digital de sus modelos de 
negocio. Tenemos que redefinir nuestro pro-
yecto turístico y cultural para fortalecer nuestra 
posición privilegiada en el territorio. Debemos 
dinamizar nuestros barrios para conseguir una 
ciudad más transversal y conectada.
Tenemos un gran reto por delante, pero esta-
mos convencidos de que saldremos adelante, 
porque somos un ciudad inclusiva, solidaria, 
creativa y, sobre todo, muy valiente. 

Grupo Municipal Ciudadanos Granollers
Jordi Pavón – portavoz
Juan Manuel de Vargas - concejal
ciutadans@granollers.cat

Quan el nostre grup municipal va decidir 
renunciar a les seves aportacions dels mesos 
d’abril i maig per destinar aquests diners a fina-
litats socials, la resta de formacions polítiques 
ens van dir que el gest es podria interpretar 
com a populista, que calia “comprovar” els 
efectes de la pandèmia abans de fer cap pas. 
Em pregunto: estarem esperant a “comprovar” 
quantes botigues o empreses no tornaran a 
obrir després de dos mesos d’inactivitat, per a 
proposar un pla d’ajudes al petit comerç, a la 
petita i mitjana empresa i als autònoms de Gra-
nollers? Hem de “comprovar” que les cues al 
Xiprer o a Càritas arriben fins les escales mecà-
niques del carrer de Carles Riba per començar 
a destinar de veritat recursos a l’emergència 
social? Encara no hem “comprovat” que la 
major part del nostre talent local (el sanitari, 
el cultural, l’educatiu, l’artístic,...) marxa a un 
exili forçat per la precarietat salarial i laboral, 
mentre “engreixem” entre tots a uns partits i 
a uns polítics que encara és l’hora que han de 
tenir el gest de renunciar ni que sigui a unes 
dietes molt generoses per no anar enlloc a no 
fer res? Cal que algun expert ens digui que és 
el sistema el que està malalt i no les persones? 
Que demà no servirà de res un gran superàvit 
municipal si no invertim ara en la gent que el 
genera i no en renovar la gespa d’un camp de 
futbol per malmesa que aquesta estigui? Penso 
que el ciutadà és prou llest per a fer les seves 
pròpies “comprovacions” malgrat que la frase 
més escoltada en el darrer any pel nostre jove 
grup municipal sigui: “podeu explicar el que 
us he dit, però no digueu que us ho he dit jo”. 
Tots som esclaus de les nostres pors. Inclús un 
super regidor com el Sr. Terrades, responsable 
dels serveis informàtics d’un ajuntament com el 
de Granollers i després de “comprovar” com no 
se’l sentia a l’hora d’exposar temes crucials pels 
pressupostos granollerins en un darrer i “cò-
mic” Ple Virtual, segur que també en té de pors. 
Por de “comprovar” que li pot tornar a passar el 
mateix, a ell que, teòricament, es passa un munt 
d’hores teletreballant i que de ben segur té al 
seu abast mil recursos millors que qualsevol 
ciutadà granollerí. 
Fora pors. Fora “dialogar” amb frases tan nos-
trades a Granollers com “la culpa és dels altres 
i/o de la Generalitat”, “en això no tenim com-
petències” o “una majoria absoluta és sinònim 
d’excel·lència”. O el que és molt pitjor: “t’ho 
explico, però no diguis que t’ho he dit jo”!!!

Carles Canet i Estrany
Voluntari del grup municipal Granollers per la 
Independència – Primàries Catalunya
granollersxindependencia@granollers.cat
@PrimariesG

Sobre “comprovacions” 
i “diàlegs”
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La pandèmia de la Covid-19, a més de 
generar greus efectes sobre la salut de 
la població, ha comportat una aturada 
generalitzada d’activitat. Especialment 
afectats els negocis del sector comercial, 
cultural, educatiu, esportiu, recreatiu, 
restauració, hostaleria i turisme.
La restricció de la mobilitat i del transport 
han tingut un impacte directe i accele-
rat sobre la demanda i l’oferta, afectant 
a la cadena de subministraments i a les 
vendes de les empreses, generant proble-
mes de solvència, que s’han traduït en 
milers d’expedients de regulació tem-
poral d’ocupació (ERTO), en tancament 
d’empreses i en pèrdua massiva de llocs 
de treball.
Aquesta crisi també tindrà conseqüències 
en l’àmbit emocional.
Sens dubte ens enfrontem a una nova 
etapa en la que res serà igual. En opinió 
de pensadors i no pocs analistes, estem 
en un canvi d’època, que ha d’accelerar 
transformacions pensant també en el gran 
repte del canvi climàtic. 
La prioritat absoluta de l’Ajuntament de 
Granollers és donar suport a la ciutadania 
i al teixit productiu, per tal de mini-
mitzar l’impacte de la crisi i aconseguir 
que la reactivació de l’activitat econò-
mica es produeixi el més aviat possible, 
una vegada finalitzi l’alarma sanitària i es 
retorni a una situació de normalitat social 
i econòmica. 
Tots els grups municipals, ens hem posat 
d’acord en destinar 1,5 milions d’euros 
dels recursos municipals, per protegir 
les famílies més vulnerables, les persones 
que han perdut la feina, els treballadors i 
treballadores, les empreses i els autònoms 
més afectats per la crisi econòmica.
Però sobretot cal que mirem endavant 
i posar-se a treballar en un “Pacte de 
ciutat” per seguir impulsant la ciutat des 
de tots els àmbits. Un pacte construït amb 
la implicació i coresponsabilitat també 
dels agents socials, econòmics i cívics de 
la ciutat, que permeti enfortir el teixit 
econòmic i social. Un pacte amb una visió 
de ciutat socialment, econòmica i ambien-
tal sostenible que contribueixi a definir la 
transformació del Granollers del futur.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Al darrer Ple de l’Ajuntament vam apro-
var, per unanimitat, el Pla de mesures so-
cioeconòmiques per fer front als efectes 
de la crisi de la Covid-19. Un Pla de Xoc 
que ha de servir per frenar el primer cop 
davant la crisi social i econòmica que ens 
deixa la pandèmia del coronavirus.
Celebrem aquest acord, que ha arribat 
de manera unànime i consensuada, com 
a primer pas per començar a reactivar la 
ciutat en tots els àmbits i per recuperar 
el dinamisme que aquesta es mereix i 
sempre reivindiquem. Però és evident 
que ens cal fer molt més, perquè aquesta 
crisi ha posat en evidència moltes de les 
nostres debilitats. Per això, és essencial 
seguir treballant en els propers passos, 
en el llarg termini, en el que passarà més 
enllà d’aquests mesos. Des d’ERC seguim 
reclamant una Taula de Ciutat per a la 
reactivació social, cultural i econòmica 
després de la crisi de la Covid-19. Una 
Taula realment participativa, amb la repre-
sentació més àmplia possible per acon-
seguir reactivar la ciutat i acompanyar la 
ciutadania en tots els àmbits.
Ens cal repensar de dalt a baix les po-
lítiques municipals i el seu pressupost. 
Repensar-les de manera valenta per poder 
donar resposta a totes les necessitats 
socials i econòmiques que aquesta crisi 
genera. Ens cal ser ambiciosos i abocar 
molts més recursos a polítiques socials 
per evitar que cap granollerí o granolle-
rina ho passi malament, que ningú es 
quedi enrere. Hem d’aprofitar, també, 
l’oportunitat per repensar la mobilitat 
de la ciutat per tal de fer-la més verda, 
sostenible i sana. El nostre grup ja ho 
va proposar a l’equip de govern i ja són 
molts els ajuntaments del país que han 
alliberat espai per afavorir el passeig, 
reduir l’ús del cotxe i fomentar una mo-
bilitat molt més sostenible: Granollers no 
es pot quedar enrere.
Per concloure: hem de seguir treba-
llant, de manera oberta, transparent i 
compartida, per posar els ciments per 
reactivar Granollers i reivindicar que 
d’aquesta crisi ens en sortirem totes!
 
Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM
esquerra@granollers.cat

Els reptes del comerç

Som conscients del què és i significa el 
comerç? De com incideix al nostre dia 
a dia? De com és present a les nostres 
vides o com repercuteix en l´economia 
de la nostra vila...? Més de 100.000 co-
merços conformen el teixit empresarial 
de Catalunya i fora de l’àrea de Barcelo-
na, Granollers és el municipi amb més 
densitat de comerç per habitant!
El 14 de març el comerç abaixava 
persianes arreu. A Granollers només 
una minoria d’establiments que oferien 
serveis essencials romanien oberts unes 
hores al dia. El resultat, una baixa-
da dràstica de les vendes. En aquest 
confinament hem vist com la ciutat es 
transformava. Les persones interactuem 
i ens comuniquem de moltes maneres 
però aquests dies molts només ens hem 
pogut encarar amb un ordinador que 
no ens pregunta com estem o que no 
ens deixa quedar a deure 20 cèntims, 
sense fets rutinaris que ens alegren 
l’existència.
Abans del coronavirus, el comerç ja 
estava en crisi, intentant adaptar-se a un 
nou model. Ara que entrarem a la fase 
1 de la desescalada caldrà que grano-
llerins i granollerines facin confiança 
al seu comerç, a la botiga del barri, als 
que generen benestar i paguen taxes 
a Granollers per poder reinvertir en 
serveis de qualitat. Tot això amb un 
pla de xoc des de l’administració amb 
subvencions a tots els sectors i entitats 
associatives. Més que mai, cal anar 
alineats i fer campanyes per incentivar 
la demanda, reactivar la oferta i agilitar 
els processos. 
Escollint el comerç de proximitat acon-
seguirem que el tot teixit comercial, i 
sectors com la restauració i el turisme, 
sobrevisquin a la crisi sobrevinguda. 
Així tornarem a tenir llum al carrer, 
façanes cuidades i persones amb qui 
interactuar. Junts hem de generar una 
economia circular, que ens faci més 
forts i ens permeti disposar de més ei-
nes per plantejar nous models de futur.

Laura Sabatés
Regidora de Junts per Granollers

Mirem endavant Reactivem Granollers!
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