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Aquest mes, constitució del nou Ajuntament
i celebració de la 61a Fira de l’Ascensió

El passat 22 de maig es van celebrar les eleccions municipals. 
Cada quatre anys la ciutadania té una cita amb les urnes per escollir el 
govern de la ciutat. L’equip de Josep Mayoral ha revalidat la majoria 

absoluta i l’Alcaldia de Granollers. Així ho han decidit 8.858 persones, el 42,49 % 
de l’electorat. Poc més de la meitat dels 40.690 electors granollerins van anar a 
votar. El nou consistori, que es constitueix el proper 11 de juny, estarà format 
per cinc forces polítiques, la meitat de les candidatures que concorrien a les 
municipals. 
L’alcalde electe es compromet, novament, a governar amb diàleg i construint 
la ciutat junts per afrontar un futur complicat. La crisi econòmica continua i 
la situació és complicada. Amb tot, Granollers encara el moment actual amb la 
capacitat de fer ciutat i treballar per combatre la crisi i acompanyar les persones 
que més ho necessiten.  
L’11 de juny comença un nou mandat per sumar i per créixer com a ciutat. 
Una ciutat que es mostrarà en l’estand municipal que donarà la benvinguda als 
visitants de la 61a edició de la Fira de l’Ascensió que se celebra al Parc Firal del 
2 al 5 de juny. Fotografies i un vídeo de ciutat mostraran al visitant de la Fira la 
ciutat de Granollers des de cinc punts de vista: l’entorn, l’economia, la cultu-
ra, l’esport i l’educació. Veure la ciutat des d’aquestes perspectives permetrà 
conèixer com és Granollers en cadascun dels àmbits. Una ciutat que té una po-
sició estratègica i que es transforma amb una economia diversificada. Granollers 
és una vila oberta que avança amb el protagonisme de 
la ciutadania i que té uns equipaments de primera i 
una oferta cultural i esportiva per a tothom. 
L’edició d’enguany de la Fira de l’Ascensió es presenta 
en un espai expositiu de 45.000 metres quadrats on el 
visitant pot trobar una àmplia representació de sectors 
com l’oci, la gastronomia, l’agricultura i la ramaderia, 
el turisme i la indústria. La presència de l’automoció 
pren protagonisme aquest any després d’unes edicions 
amb poca presència. 
Dins la Fira no faltarà la Mostra Gastronòmica que 
aquest any arriba a la setena edició i on es podran 
degustar plats de set restaurants de la comarca. 
La Fira ofereix diverses opcions com passejar pel Parc Firal, gaudir de la Mostra 
Gastronòmica, jugar a l’espai habilitat de la mostra JugarxJugar i veure el que 
ofereixen els 155 expositors presents a la Fira i que configuren l’aparador co-
mercial i econòmic de Granollers i la comarca. 
La Fira de l’Ascensió, com no pot ser d’altra manera, ve acompanyada de les 
Festes. Una àmplia i diversa programació festiva per a tothom, des del tradi-
cional Fem un llibre, a la plaça de la Porxada, fins a sardanes, concerts, balls, 
castells, teatre, havaneres, la Mostra de Bestiari infantil, la Passada i el Concurs 
de Rock a l’Ascensió.

El pregó, dimarts 31 de 
maig, obre la 61a edició 

de l’Ascensió que s’acaba 
el 12 de juny 
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La Fira de l’Ascensió, amb més automoció i sectors 
consolidats com el turisme, l’oci i la gastronomia

REPORTATGE

La 61a Fira de l’Ascensió obrirà portes 
dijous 2 de juny, a les 6 de la tarda, amb 
les principals marques d’automòbils i 
també amb sectors consolidats com l’oci, 
el turisme i la gastronomia. Tot en un 
espai expositiu de 45.000 m2, on també 
hi haurà representació de l’agricultura, 
la ramaderia i la indústria, que es podrà 
visitar fins diumenge dia 5, al Parc Firal. 
A més, en els diversos espais lliures de 
la Fira s’hi faran tot tipus d’activitats, 
adreçades principalment al públic 
familiar. Qui vulgui acostar-s’hi també ho 
podrà fer en autobús, de franc. 

La Fira de l’Ascensió d’enguany acollirà 155 exposi-
tors, set restaurants, deu empreses a la carpa Jugar 
x Jugar, 2.000 m2 destinats a l’automoció i interes-
sants destinacions turístiques com la del Valle del 
Alagón, a Cáceres, que repeteix presència a la Fira, 
i els parcs naturals del nord de Sardenya i Còrsega, 
entre d’altres. A més hi vendran els seus productes 
els elaboradors dels parcs catalans dins l’estand 
de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona.
La presència del sector de l’automòbil ha estat 
possible gràcies a la col·laboració de la Unió Em-
presarial Intersectorial (UEI) i la Unió d’Empresaris 
d’Automoció que ens permetrà poder veure els úl-
tims models de les principals vint marques de cotxes 
així com de caravanes.

7a Mostra Gastronòmica amb 7 restaurants

A més, podrem gaudir de la Mostra Gastronòmica 
que aquest any arriba a la setena edició i que ha 
comptat amb la col·laboració en l’organització del 
Gremi d’Hoteleria del Vallès Oriental. S’hi podran 
degustar plats de set restaurants de la comarca, des 
de dijous al vespre fins al migdia de diumenge, que 
tindran un preu entre 2 i 7 euros.
El públic familiar podrà passar-s’ho bé amb les 
propostes lúdiques de la carpa Jugar x Jugar que 
aquest any incrementa espai fins a arribar als 450 
m2. L’associació Ayudar Jugando s’encarregarà de 
la dinamització d’aquests espais aportant la seva 

gran ludoteca. A més, aquest any augmenta l’oferta 
d’activitats d’oci que acompanyen la proposta Jugar 
x Jugar, entre les quals diversos campionats i torne-
jos de jocs de taula.
Destaca, a més, la cinquena edició del Concurs 
Ciutat de Granollers de Creació de Jocs, al qual s’hi 
han presentat 161 jocs. El guanyador ha estat Brett 
Gilbert, de Cambridge (Gran Bretanya), amb Oracle 
Pathway, creador d’un joc ràpid i elegant, en el qual 
cal endevinar quines cartes jugaran els altres juga-
dors a partir d’informacions parcials i esbiaixades. 
L’oferta es complementarà en els diversos espais 
lliures de la Fira amb activitats com passejades amb 
poni, jocs tradicionals, agility o un torneig de futbol 
per a benjamins.
D’altra banda, l’estand municipal estarà dedicat 
a promocionar Granollers. A través de fotografies 
i video es mostraran la ciutat des de cinc punts 
de vista: l’entorn, l’economia, la cultura, l’esport i 
l’educació.

A la Fira, a peu o en autobús

Per facilitar l’accés al Parc Firal, l’Ajuntament de 
Granollers posa a disposició autobusos gratuïts, des 
de divendres 3 fins a diumenge 5, que surten de la 
plaça de la Constitució fins a arribar a la rotonda del 
passeig Fluvial amb el carrer del Camp de les More-
res, amb una freqüència de pas de deu minuts. Ben 
a prop del recinte firal se situaran les atraccions, que 
ocuparan els carrers camí de Can Bassa i Londres. 
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PROGRAMACIÓ 2011

ACTIVITATS A CARRERS, PLACES I EQUIPAMENTS

FIRA I FESTES DE 
L’ASCENSIÓ

DIMARTS 31 DE MAIG

PREGÓ DE L’ASCENSIÓ A CÀRREC 
D’HERMÍNIA JUBANY I BERGA,
membre de la comissió cívica de 
l’aniversari del bombardeig de Gra-
nollers i activista de la recuperació 
de la memòria històrica
19 h. Sala Francesc Tarafa

ASSAIG ESPECIAL PER L’ASCENSIÓ 
DELS XICS DE GRANOLLERS
20.30 h. La Troca, Centre de Cultura 
Popular i Tradicional
Org.: Colla Castellera Xics de Granollers (L’assaig 
especial es repeteix divendres 3 de juny.)

DIVENDRES 3 DE JUNY

FEM UN LLIBRE
11 h. Plaça de la Porxada
Org.: Casal del Mestre, llibreria La Gralla, Ajunta-
ment de Granollers 
Col·l.: Institut Celestí Bellera 

ANDRÒMINES I ANDROXOCS
ACTIVITAT FAMILIAR
17.30 h. Plaça de Maluquer i Salvador

SARDANES AMB L’ORQUESTRA 
MONTGRINS
18 h. Plaça de l’Església

CONCERT AMB L’ORQUESTRA 
MONTGRINS
20 h. Plaça de la Porxada

CONCERT D’APPLEDOG
Presentació del nou disc, Os
21 h. Teatre Auditori de Granollers. 
Preu: 12 €

JE T’AIME 
De Rocío Matamoros. Cia. Anònims
21.30 h. Teatre de Ponent
Preu: 8 €

BALL AMB L’ORQUESTRA
MONTGRINS
23 h. Plaça de la Porxada
(Les tres actuacions de l’Orquestra Montgrins es 
faran al Pavelló Municipal d’Esports, el Parquet, en 
cas de pluja.)

DISSABTE 4 DE JUNY

LA PASSADA DE L’ASCENSIÓ
GEGANTS SINGULARS

PLANTADA DE GEGANTS
11 h. Plaça de la Corona
Participants: Àvia Corema (Maó, Me-
norca), Gegants Xinesos (Monòver, 
Alacant), The Mortal Orchestra (Nor-
thumberland, Anglaterra), Gerió (Gi-
rona), Montseny (Cardedeu), Gegants 
de les Dues Cares (Sarrià, Barcelo-
na), Gegants de Reus, Farras (Colla 
dels Blaus, Granollers), Cosme, Da-
miana, Esteve i Plàcida (Colla de Ge-
gants, Granollers)

SORTIDA DE LA PASSADA 
18 h. Plaça de la Corona
Recorregut: pl. de la Corona, c. An-
selm Clavé, c. Sant Roc, pl. de la 
Porxada
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PRESENTACIÓ I MOSTRA DELS 
GRUPS PARTICIPANTS
A LA PASSADA
19 h. Plaça de la Porxada

JE T’AIME 
De Rocío Matamoros. Cia. Anònims
21.30 h. Teatre de Ponent
Preu: 8 €

MAR I CEL
15è aniversari de la Societat Coral 
Amics de la Unió
Intèrprets: cors Infantil, Jove i Mixt 
Amics de la Unió, i Cor de Cambra 
del Vallès Oriental 
22 h. Teatre Auditori de Granollers 
Preu: 16 €

CONCERT AMB ELS
FINALISTES DEL CONCURS
ROCK A L’ASCENSIÓ 2011
23 h. Plaça de Barangé
Col·l.: VOTV

DIUMENGE 5 DE JUNY

TROBADA CASTELLERA
MARRECS DE SALT, CASTELLERS 
D’ESPLUGUES I XICS
DE GRANOLLERS
12 h. Plaça de la Porxada
Org.: Colla Castellera Xics de Granollers

CANTADA D’HAVANERES
GRUP PORT VELL
18.30 h. Plaça de la Porxada
Hi haurà cremat de rom

 MOSTRA DE BESTIARI INFANTIL
17 h. Plaça de la Corona
Inauguració, activitats infantils, lluï-
ment del bestiari infantil sense foc i 
contes bestials.
19.30 h. Cercavila de foc amb les co-
lles infantils de Diables de Grano-
llers i la Llagosta, i les bèsties parti-
cipants a la Mostra
Recorregut: de la pl. de la Corona fins a la pl. de 
Maluquer, on es fa l’últim ball de lluïment
Org.: Drac de Granollers

 
JE T’AIME 
De Rocío Matamoros. Cia. Anònims
19 h. Teatre de Ponent
Preu: 8 €

MAR I CEL
15è aniversari de la Societat Coral 
Amics de la Unió
Intèrprets: cors Infantil, Jove i Mixt 
Amics de la Unió, i Cor de Cambra 
del Vallès Oriental 
19 h. Teatre Auditori de Granollers 
Preu: 16 €

DIUMENGE 12 DE JUNY

XIX MOSTRA DE BESTIARI
DE FOC

17 h. Plaça de la Corona. Inauguració
20.30 h. Cercavila de foc amb les co-
lles jove i gran dels Diables de Gra-
nollers, la colla de Diables del Ven-
drell i les bèsties participants
Recorregut: de la pl. de la Corona fins a la pl. de la 
Porxada, on es fa l’últim ball de lluïment 
Org.: Drac de Granollers

VENDA D’ENTRADES 

A les taquilles del Teatre Auditori de Granollers. Dimecres, dijous
i divendres, de 17.30 h a 20.30 h, i una hora i mitja abans de l’espectacle.
A la taquilla del Teatre de Ponent, una hora abans de l’espectacle.
Telentrada de Caixa Catalunya. www.telentrada.com - 902 10 12 12

CADA DIA

PASSEJADES EN PONI 
Divendres 3 de juny, dissabte 4 i diu-
menge 5. De 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
Zona d’activitats exteriors
Org.: Hípica Can Tramp - Cardedeu

MOSTRA GASTRONÒMICA
Dijous 2. De 20 h a 23.30 h 
Divendres 3 i dissabte 4. De 13 h a 16 h 
i de les 20 h a 23.30 h 
Diumenge 5. De 13 h a 16 h

JORNADA DE JOCS TRADICIONALS
Divendres 3 de juny, dissabte 4 i diu-
menge 5. De 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
Jocs gegants, de taula, de punteria, 
d’estratègia, de curses i esportius
Zona esportiva
Org.: AITEVO 

PRESENTACIÓ DE JOCS
De divendres a diumenge. Tot el dia 
Carpa Jugar x Jugar
A càrrec de José Carlos de Diego i 
autors inèdits

FIRA JUGAR X JUGAR
Dijous 2 de juny. A les 18 h
Divendres 3, dissabte 4 i diumenge 51 
De les 10 h a les 21 h 
Carpa Jugar x Jugar

JOCS DE TAULA DE TOT TIPUS
I JOCS D’HABILITAT
A càrrec d’Ayudar Jugando

EL CROKINOLE,
UN GRAN JOC “DIGITAL”
A càrrec d’Homoludicus

TENIM EL JOC QUE BUSCAVES
A càrrec d’Stephane Cittadino, 5 mi-
nuts per joc
Estands: Asmodée, Homoludicus, 
Jugar x Jugar, Tantrix, Daruma Jocs, 
Hurrican Games (Suïssa), SphereWars, 
Trok’s, Kaburi, Ktok Nik Douil (França)

ACTIVITATS
AL PARC FIRAL

Patrocinadors: Col·laborador:
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RACÓ DELS AUTORS
Exposició dels jocs finalistes del 
5è Concurs Ciutat de Granollers de 
Creació de Jocs
Juga amb Bruno Cathala i Perepau 
Llistosella, autors convidats de Ju-
gar x Jugar 2011
Presentació de Ludo - Asociación de 
Creadores de Juegos de Mesa
Prova prototips de nous jocs d’autors 
espanyols

ESTAND AGRÍCOLA I RAMADER
Tot el dia. Tast de carn ecològica, 
vedella de proximitat, mongeta del 
ganxet i conill del Vallès
Org.: Dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya

EXHIBICIÓ I CLASSES D’AGILITY
Dijous tarda, divendres, dissabte i 
diumenge. Tot el dia
Zona sud. Parc Firal. A càrrec del 
Club d’Agility Marvi – la Roca

DIJOUS 2 DE JUNY

INAUGURACIÓ DE LA
61 FIRA DE L’ASCENSIÓ
18 h. Parc Firal 

DIVENDRES 3 DE JUNY

FIRA JUGAR X JUGAR
Tot el dia. Juga amb Verbàlia
Carpa de Campionats
A càrrec de Màrius Serra
i Oriol Comas
Org.: Devir

IV TORNEIG DE FUTBOL BENJAMÍ 
FIRA I FESTES DE L’ASCENSIÓ
De 10.30 h a 12.30 h
Equips del grup A
Zona sud. Parc Firal
Org.: AITEVO

XXV JORNADES AGROPECUÀRIES 
DEL VALLÈS
12 h. Centre Tecnològic i Universitari 
de Granollers - CTUG
Jornada vaquí de llet. Legalització 
d’explotacions ramaderes 
Amb Joan Garriga, enginyer
agrònom
Org.: Dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya

TALLER DE CASTELLERS 
De 17.30 h a 19 h. Entrada principal 
de la Fira
Org.: Colla Castellera Xics de Granollers

DISSABTE 4 DE JUNY

XXV JORNADES AGROPECUÀRIES 
DEL VALLÈS
De 9.50 h a 13.15 h. Centre Tecnolò-
gic i Universitari de Granollers
CTUG
Comercialització de productes eco-
lògics i de proximitat 
12 h. Centre Tecnològic i Universitari 
de Granollers - CTUG
Jornada de cunicultura
Org.: Dept. d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de 
la Generalitat de Catalunya

TORNEIG PER EQUIPS DE
CIRCUS MAXIMUS 3D
10 h. Carpa Jugar x Jugar
Org.: Fundació elRoca + Devir

SETÈ CAMPIONAT D’ESPANYA
DE CARCASSONA
10 h. Carpa de Campionats
Org.: Devir

IV TORNEIG DE FUTBOL BENJAMÍ 
FIRA I FESTES DE L’ASCENSIÓ
De 10.30 h a 12.30 h
Equips del grup B
Zona sud. Parc Firal
Org.: AITEVO

TORNEIG DE DIAMANTES
17 h. Carpa de Campionats
Org.: Club Menrod de Granollers + Devir

CAMPIONAT DE MIXMO
17 h. Carpa de Campionats
Org.: Asmodée

BALL COUNTRY
19 h. Parc Firal 
Org.: Associació Tot Country Granollers

LLIURAMENT DE PREMIS
20 h. Carpa Jugar x Jugar
5è Concurs Ciutat de Granollers
de Creació de Jocs

DIUMENGE 5 DE JUNY

I CAMPIONAT D’ESPANYA D’AGRÍCOLA
10 h. Carpa de Campionats
Org.: Homoludicus

IV TORNEIG DE FUTBOL BENJAMÍ 
FIRA I FESTES DE L’ASCENSIÓ
De 10.30 h a 12.30 h, partits entre els 
classificats dels grups A i B
13.30 h. Entrega de premis
Zona sud. Parc Firal
Org.: AITEVO

FESTA TANABATA. FEM 10.000 GRUES
11h. Carpa Jugar x Jugar
Taller d’origami (papiroflèxia) i desitjos, 
en solidaritat amb el Japó
A càrrec de Mihoko Sugita

DEL 30 DE MAIG AL 5 DE JUNY

XV TORNEIG FIRA I FESTES DE 
L’ASCENSIÓ
A partir de les 9 h. Pistes del Club 
de Tennis Granollers
(c. Camp de les Moreres, 23)
Org.: Club de Tennis Granollers

4 I 5 DE JUNY

XVII TROFEU CIUTAT
DE GRANOLLERS
De 9 h a 18 h. Club de Tir de Precisió 
(av. de les Alzines, s/n, urbanització 
Belulla)
Org.: Club de Tir de Precisió

ESPORTS
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Fem uN LLIBre I MOSTRA
DE BESTIARI INFANTIL

Divendres de l’Ascensió, al matí, ja 
fa una colla d’anys que la Porxa-
da s’omple de lletres i dibuixos amb 
l’activitat Fem un llibre, organitza-
da pel Casal del Mestre, La Gralla i 
l’Ajuntament. Tots els nens i nenes es-
tan convidats a imaginar i escriure el 
seu conte, que allà mateix il·lustraran 
diversos dibuixants col·laboradors, 
entre els quals hi ha alumnes de 
l’Institut Celestí Bellera.
Una altra activitat familiar del progra-
ma és el joc Andròmines i androxocs, 
que s’instal·larà a la plaça de Malu-
quer el mateix divendres a la tarda 
perquè tothom gaudeixi d’aquests au-
tos de xoc peculiars. I diumenge és 
el torn de la mostra de bestiari infan-
til, que per primer any té entitat pròpia 
i s’adreça especialment als nens i ne-
nes. Hi haurà tallers i activitats, lluï-
ment del bestiari, sense foc, contes i 
cercavila. El diumenge següent, 12 de 
juny, la XIX Mostra de bestiari de foc 
tancarà el programa festiu de la la fira.

ESTRENA DE mAr I ceL, TEATRE,
ROCK, SARDANES, HAVANERES... 

La programació cultural de la Fira i 
Festes de l’Ascensió 2011 es presen-
ta plena d’activitats interessants, per a 
tots els públics i amb música de dife-
rents gèneres. 
 La Societat Coral Amics de la Unió 
celebra el seu quinzè aniversari amb 
l’estrena al Teatre Auditori de tot un 
clàssic, Mar i cel, una obra popularit-
zada per Dagoll Dagom, basada en el 
text d’Àngel Guimerà (les entrades ja 
estan exhaurides). I la formació gra-
nollerina Appledog presenta el seu 
darrer disc, Os, donant així una no-
va oportunitat d’escoltar el seu pop de 
cambra electroacústic. 
El Teatre de Ponent, de la seva ban-
da, enceta el cicle Joves Artistes, amb 
el muntatge Je t’aime, de la cia. Anò-
nims, una obra escrita i dirigida per 
Rocio Matamoros que portarà dalt de 
l’escenari una desena de joves actors i 
actrius de la ciutat. 
La festa també serà el marc, com els 
darrers anys, de la final del concurs 
Rock a l’Ascensió, amb les actuacions 
dels grups escollits pel jurat i per vo-
tació popular. 
Com ja és tradicional, el programa in-
clou les sardanes, el concert i el ball 
amb l’Orquestra Montgrins, i canta-
da d’haveneres amb el grup Port Vell i 
cremat de rom. 

LA PASSADA DE L’ASCENSIÓ
MOSTRA GEGANTS SINGULARS

Dimarts 31 de maig, el pregó 
d’Hermínia Jubany, membre de la co-
missió cívica del 50è i el 70è aniversari 
del bombardeig de Granollers i activista 
a favor de la recuperació de la memòria 
històrica, obrirà oficialment la 61a edi-
ció de la Fira i Festes de l’Ascensió. 
Enguany, la passada, des de fa uns 
anys enfocada a difondre elements de 
la cultura popular i tradicional, es de-
dica als gegants singulars. Amb aques-
ta finalitat, se n’han convidat de di-
verses poblacions catalanes i tam-
bé de fora. Desfilaran s’Àvia Corema de 
Maó, Menorca; els Gegants Xinesos de 
Monòver, Alacant; The Mortal Orches-
tra, de Northumberland, Anglaterra; en 
Gerió, de Girona; en Montseny, de Car-
dedeu; els Gegants de les Dues Cares, 
del barri de Sarrià de Barcelona; els 
Gegants de Reus; i com a amfitrions, 
els granollerins: en Farras, de la Co-
lla dels Blaus, i en Cosme, la Damiana, 
l’Esteve i la Plàcida, de la Colla de Ge-
gants de Granollers. 
Tots aquests personatges espe-
cials podran ser admirats dissabte de 
l’Ascensió, en la plantada que se’n farà 
al matí a la plaça de la Corona. A la tar-
da els gegants desfilaran des d’aquesta 
plaça, per la carretera, carrer Sant Roc 

i fins a la Porxada, on es farà la pre-
sentació i mostra dels grups 
participants. 
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El Partit dels Socialistes (PSC-PM) guanya per majoria absoluta, assolint 13 
regidors, un menys que en els darrers comicis. El resultat de les eleccions mu-
nicipals a Granollers deixa el consistori amb cinc partits polítics amb represen-
tació: PSC- PM, CiU, PP, ICV-EUiA i Acció Granollers (Esquerra, Reagrupament, 
Granollers Independents). 
La participació de l’electorat a les eleccions municipals ha estat del 52,20 %; 6 dèci-
mes per sobre (51,61 %) que fa quatre anys. Poc més de la meitat dels 40.690 elec-
tors han assistit als 31 locals de la ciutat on s’han distribuït 70 meses electorals. 
La força més votada a Granollers, el PSC, ha rebut el 8.858 (42,49%) que corres-
ponen a 13 regidors, un menys que en els darreres municipals. El segon partit 
amb més representació és Convergència i Unió que amb 4.458 vots (21,38%) 
aconsegueix sis regidors, els mateixos que ja tenia. El Partit Popular amb 2.641 
vots (12,67%) suma un nou regidor i en té quatre. ICV-EUiA entra de nou al 
consistori granollerí i amb 1.240 vots (5,95%) obté un regidor. Mentre que Acció 
Granollers (Esquerra, Reagrupament, Granollers Independents) rep 1.216 vots 
(5,83%) i es queda amb un regidor. El proper dissabte 11 de juny a les 12 h tindrà 
lloc la constitució del nou Ajuntament.

Josep Mayoral aconsegueix la majoria 
absoluta a Granollers

El nou consistori

Partit Socialistes Catalunya - Progrés Municipal
Josep Mayoral Antigas
Jordi Terrades Santacreu
Pietat Sanjuán Trujillo
Alba Barnusell Ortuño
Albert Camps Giró
Maria del Mar Sánchez Martínez
Juan Manuel Segovia Ramos
Pedro José García de los Riscos
Andrea Canelo Matito
Aroa Ortego Cobos
Carme Garrido López
Juan Antonio Corchado Ponce
Carlos Cabanillas Nájera

Convergència i Unió 
Pius Canal Canals
Mariona Pons Rodríguez
Germán Cequier Bardají
Àlex Sastre Prieto
Verònica Navarro Serrano
Josep Maria Noguera Amiel

Partit Popular 
María Ángeles Olano García
Fermín Gutiérrez Martínez
Javier Rojas Botella
Pedro J. González Villafranca

Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA - Entesa
Josep Casasnovas Vaquero 

Accio Granollers - Esquerra - Reagrupament - GI-AM
Pep Mur Planas 

Resultats per partits en el municipi 

Sigles Partit Vots %

PSC-PM Partit Socialistes Catalunya - Progrés Municipal 8.858 42,49%
CiU Convergència i Unió 4.458 21,38%
PP Partit Popular 2.641 12,67%
ICV-EUiA-E Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA - Entesa 1.240 5,95%
AG Accio Granollers - Esquerra - Reagrupament - GI-AM 1.216 5,83%
BLANCS Vots en Blanc 1.007 4,83%
SI Solidaritat catalana per la Independència 398 1,91%
PxC Plataforma per Catalunya 377 1,81%
C’s Ciutadans - Partit de la Ciutadania 311 1,49%
SOM Som! Granollers 289 1,39%
PFiV Partit “Família i Vida” 52 0,25%

 Total vots: 20.847 100%

Número de regidors per partit

13 6
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Consells per passar unes revetlles segures 

És tradició encendre fogueres per les revetlles de Sant Joan i Sant Pere. El foc, 
en forma de fogueres i productes pirotècnics, es converteix en protagonista de la 
nit. Cal, però, seguir uns consells bàsics per tal que les revetlles es desenvolu-
pin amb prudència i seguretat. Les persones que vulguin fer una foguera han de 
demanar autorització a l’Ajuntament de Granollers, abans del 16 de juny, per tal 
de preveure’n la correcta ubicació i organització.

Les fogueres

• cal fer-les a una distància mínima de 15 m de qualsevol edificació, vegetació o 
cotxe aparcat i a més de 500 m d’una zona boscosa 

• S’ha de tenir cura de no fer mal a béns públics o privats i, en especial, vigilar 
que en el radi d’acció de les flames no hi hagi cap línia telefònica, línia elèctri-
ca o canonada de gas. 

Està prohibit

• Situar les pires sobre l’asfalt o sobre la vorera
• Utilitzar gasolina o líquids inflamables similars per encendre-les, cremar pa-

pers, teixits, plàstics, esprais, pneumàtics i/o productes químics (només es pot 
cremar fusta i cartró gruixut) 

• Tancar el pas als vehicles dels serveis d’emergència 

Pel que fa a la manipulació de productes pirotècnics: la compra i venda només 
es pot fer en establiments autoritzats. 

Consells

• No guardar-se’n cap a les butxaques
• No posar-hi la cara ni cap altre membre davant
• No llençar coets, globus o altres artefactes que continguin foc a menys de 500 

m del bosc
• Encendre la metxa del petard per l’extrem
• Fixar en un forat o test amb terra o sorra les candeles romanes que no tinguin 

mànec especial; vigilar que no hi hagi a la vora cap zona amb líquids inflama-
bles (benzineres, dipòsits de propà, gasoil…)

• No llençar cap petard contra ningú
• No tirar cap coet amb la mà ni amb la canya trencada
• No posar trons dins de totxanes ni d’ampolles o d’altres recipients tancats que 

en explotar puguin generar metralla; no tallar el tro final d’una traca; i fixar bé 
les rodes d’artifici. 

Quan hi hagi focs d’artifici al carrer cal tancar portes i finestres i recollir els ten-
dals i la roba estesa dels balcons. Els pares o tutors seran responsables de les 
infraccions comeses pels menors d’edat.

Qualsevol contingència que es produeixi 
s’ha de comunicar al telèfon d’emergències

Revetlles i festes populars 
amb motiu de Sant Joan
Dissabte 18 de juny

20.30 h Centre Cívic Nord
Revetlla de l’Hostal
Organitza: AV de l’Hostal

Dijous 23 de juny

Al Parc Firal, els Diables de Granollers organit-
zen la Revetlla de Sant Joan, festa i foc. Preu de 
l’entrada anticipada 8 euros, preu a taquilla, 10 
euros. Obsequi per a les 1.000 primeres persones.
 
24 h Espectacle de foc i encesa de la foguera
01 h Concert amb Malakaton
03 h DJ3 

Del 23 al 26 de juny. Plaça de Joan Oliver

Festes del barri de Can Bassa
Organitza: AV Can Bassa

Divendres 24 de juny

20 h Centre Cívic Palou
Festes de Sant Joan
Organitza: AV Sant Julià de Palou
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Alumnes de Granollers 
participen del projecte europeu 
Ments Joves i Sanes

Del 16 al 22 de juny es poden fer les preinscrip-
cions als cursos de l’Escola d’Adults, al Centre 
Vallès. Aquest centre públic de formació per a per-
sones majors d’edat de Granollers s’imparteixen 
classes de formació instrumental (alfabetització 
i ensenyaments bàsics), català i castellà, cur-
sos d’anglès i d’informàtica, Graduat d’Educació 
Secundària (equivalent a l’ESO) i preparació de 
Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i 
de Grau Superior. També, d’accés a la universitat 
per a majors de 25 anys i 45 anys.
Les preinscripcions per al curs 2010/2011 de 
l’Escola d’Adults de Granollers es poden fer per 
internet, al web www.gencat.cat/preinscripcio, o bé, 
de dilluns a divendres, de 15 a 20.30 h al Centre Va-
llès (carrer de Veneçuela, 86, telèfon 93 849 98 88).
La matrícula s’ha de formalitzar entre el 2 i el 8 de 
setembre

Inscripcions a l’Escola Oficial d’Idiomes del 
Vallès Oriental 

D’altra banda fins el 30 de juny es poden fer les 
inscripcions per als cursos intensius del mes de 
juliol, en horari de matí (de 9.30 a 13.30h) i també 
en horari de tarda (de 16 a 20 h) amb una durada 
de 80 hores a l’Escola Oficial d’Idiomes del Vallès 
Oriental. Les llengües que s’imparteixen són an-
glès, alemany, francès i xinès. Cal destacar l’oferta 
del xinès, ja que és una llengua cada cop més ne-
cessària en l’àmbit empresarial. L’objectiu del curs 
és ajudar a entendre millor la cultura i llengua del 
gegant asiàtic i, en conseqüència, facilitar la bona 
entesa amb els mercats xinesos. 

Coincidint amb el final de curs acaba, també, el projecte comunitari de salut i 
educació, Healthy Young Minds, que pretén promoure una alimentació saludable 
i potenciar la pràctica d’activitat física entre els escolars, per evitar l’obesitat 
infantil. El projecte, que forma part del programa d’aprenentatge permanent 
Comenius Regio de la Unió Europea, el lidera l’Ajuntament danès de Ballerup i es 
desenvolupa de l’1 d’agost de 2009 al 31 de juliol de 2011. Al projecte hi partici-
pen per part de Ballerup: l’Ajuntament, una escola i un club esportiu del municipi 
danès, i per part de Granollers: l’Ajuntament - a través del servei de Salut Públi-
ca, Educació i Processos Estratègics i Programació-, les escoles Joan Solans i 
Salvador Espriu, i l’organització P.A.U. Education per part de Catalunya.
Aquest projecte de salut intercultural innovador té com a objectiu corregir les 
conseqüències sanitàries i psicològiques de l’obesitat entre els joves i se centra 
principalment en l’alimentació i l’activitat física. S’ha portat a la pràctica amb la 
metodologia IVAC, Investigació, Visió, Acció i Canvi, que es basa en la idea que els 
joves han de ser agents actius de les seves pròpies vides i comunitats. A partir 
d’aquesta premissa, s’ha conscienciat els adolescents sobre els problemes sani-
taris perquè es comprometin en el canvi dels condicionants de salut al seu muni-
cipi. Tot i que el projecte dóna als joves un paper de lideratge, també proporciona 
orientació, assessorament i recursos a través de professionals clau en escoles, 
clubs esportius i ajuntaments. Les experiències dels alumnes dels dos països 
s’han intercanviat a través de la web del projecte: www.heyomi.eu

El 2 de juny, berenar saludable a la plaça de l’Església

Amb l’objectiu de compartir l’experiència del projecte europeu Healthy Young 
Minds, els serveis de Salut Pública i d’Educació de l’Ajuntament de Granollers, amb 
la col·laboració del servei d’Esport i les AMPAS de les dues escoles organitzaran 
una trobada amb famílies i alumnes el dijous 2 de juny a la plaça de l’Església a 
partir les 17.30 h. Els alumnes de les escoles Salvador Espriu i Joan Solans faran 
la festa de cloenda amb un berenar saludable per a tothom. A més l’activitat es 
complementa amb itineraris a peu i fer una mica d’esport per la ciutat.

Obertes les inscripcions
a l’Escola d’Adults
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Convocada la 12a Beca Maria Gaja per a la promoció 
de valors cívics i democràtics en l’educació 

El Consell Escolar Municipal i l’Ajuntament de Gra-
nollers convoquen la Beca Maria Gaja per incentivar i 
promoure el desenvolupament d’un projecte educatiu 
amb voluntat innovadora, que fomenti valors cívics i 
democràtics dins el marc del coneixement i el respecte 
de l’entorn, i que alhora contribueixi al desenvolupa-
ment de Granollers com a ciutat educadora. La beca té 
una dotació econòmica de 3.000 € atorgats a un únic 
projecte i s’adreça a ensenyants i ciutadans/es mem-
bres d’alguna entitat o institució local. Des d’aquest 
any, la periodicitat de la convocatòria passa a biennal 
i s’hi afegeix un nou soci col·laborador, Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau.
El termini de presentació de projectes és el 30 de 
setembre de 2011, a la Secretaria del Consell Es-
colar Municipal, situada al Servei d’Educació de 
l’Ajuntament de Granollers (c/ de Santa Elisabet, 
núm. 16). Un jurat creat expressament amb persones 
de l’àmbit educatiu i cultural presidit per la mestra 
Maria Gaja, serà qui avaluarà les diverses propostes. 
L’execució del projecte premiat s’haurà de materialit-
zar al llarg de l’any 2012, amb l’assessorament tècnic 
d’una persona proposada per l’autor del projecte. 
A la presentació de la nova edició de la beca 
l’educador social i professor de la Universitat Ramon 
Llull, Quico Mañós va donar a conèixer el projecte 

El proper 26 de juny entrarà en funcionament la nova 
línia R8 entre Martorell i Granollers Centre passant 
per Cerdanyola Universitat. Aquest nou servei, que 
oferià incialment un tren per hora i sentit, permetrà 
connectar el Baix Llobreagt amb el Vallès sense 
necessitat de passar per Barcelona. Així, prestarà 
servei a les estacions de Martorell, Castellbisbal, 
Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola Universitat, Mollet 
Sant Fost, Montmeló i Granollers Centre.
Aquesta decisió arriba després de molts anys de 
feina conjunta realitzada per l’Ajuntament de Grano-
llers i les diverses administracions de l’estat i de la 
Generalitat per aconseguir que aquesta línia esde-
vingués una realitat. En el ple de l’octubre de 2010 
l’Ajuntament va aprovar les al·legacions al Pla Direc-
tor d’Infraestructures 2009-2018 entre les quals hi 
havia la proposta de prolongar la R7 de Rodalies fins 
a Granollers, proposta que es materialitza amb la 
creació de la nova R8. 

La nova línia de tren entre Martorell i Granollers Centre 
passarà per Cerdanyola Universitat

Generacions fent camí, guanyador de la desena  edició 
de la beca i portat a terme al llarg de l’any 2009 al Cen-
tre Geriàtric Adolf Muntanyà amb persones residents i 
alumnes de l’Escola Pia de Granollers.
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Els propers dies 8 i 9 de juny tindrà lloc a Roca Umbert Fàbrica de les Arts la 12a 
edició de l’Audiovisual MAC, destinat als professionals de sector audiovisual de 
proximitat, que poden visitar la fira tecnològica, assistir a les ponències i partici-
par en les reunions de treball que durant els dos dies es desenvolupen al voltant 
dels temes que afecten el sector.
Una de les novetats d’enguany és que el primer dia es dedicarà a les televisions 
de proximitat, i el segon a les productores audiovisuals. Es tractaran temes com 
el futur de la televisió de proximitat a Catalunya, la millora de la comunicació 
online i les sortides del contingut audiovisual a internet, les dades d’audiència i 
les finestres de distribució que representen els festivals, entre d’altres. Aprofitant 
el marc de Roca Umbert on recentment s’ha inaugurat el Centre Audiovisual de 
Granollers, es presentarà el Centre de Recursos Audiovisuals (CRA) i la platafor-
ma del MAC 2.0, un nou portal, que mitjançant el sistema de crowd-funding (co-
finançament a partir de donacions o aportacions), permetrà als creadors trobar 
finançament per als seus productes i produir-los. 
Pel que fa a la fira tecnològica hi tornaran a ser presents importants empreses 
relacionades amb el món audiovisual, que presentraran les darreres novetats en 
un espai habilitat en el recinte. 

Activitats paral·leles a la programació

Com a activitats paral·leles cal destacar la demostració en 3D de l’artista Pep 
Bou, que es repetirà diverses vegades durant els dos dies en un dels platós 
de Granollers Audiovisual perquè les places per assistir-hi són molt limitades. 
També es projectarà la pel·lícula Encadenats, de Miguel Puertas, una telemo-
vie coproduïda per TVC, Granollers Audiovisual i Yakima Films i rodada a les 
instal·lacions de Roca Umbert. 
La inscripció a l’Audiovisual MAC és gratuïta fins al 3 de juny, sinó caldrà fer-la 
de manera presencial els dies 8 i 9 de juny a un preu de 10 euros. Per consultar 
la programació i inscriure’s, cal consultar www.audiovisualmac.com.

12a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya

Ja hi ha guanyador del concurs 
“SobrePantalles”
“Addictes” és el nom del curt guanyador del con-
curs “SobrePantalles”, un projecte de caire pre-
ventiu dirigit a joves per fomentar un ús moderat, 
responsable i crític de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (videojocs, mòbils, blogs, 
Fotolog®, MSN® -mesenger-, Facebook®, etc.).  El 
curt guanyador ha estat realitzat pels alumnes de la 
Casa d’Oficis de Granollers, que s’enduran un premi 
de 275 euros. El segon premi ha estat per “Game 
Over”, de Laura Ramos Pujol, i el tercer per a “Des-
empantallat”, de Doff Bumac. D’altra banda, la part 
dedicada a eslogan-tweet s’ha declarat deserta. 
“SobrePantalles” l’organitza l’Ajuntament de 
Granollers, per mitjà dels serveis de Salut Públi-
ca i Consum i Joventut. Tots els curts que s’han 
presentat al concurs es poden veure a la web www.
sobredrogues.net/pantalles
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TREBALL  AUTÒNOM
Càpsules formatives adreçades al treball autònom i a persones que 
es volen auto ocupar com a treballadors autònoms. Aquestes ses-
sions seran impartides per la Confederació de Treballadors Autò-
noms de Catalunya (CTAC)

14 de juny. Pràctica fiscal d’impostos 
Com es calculen els principals impostos? Quan es presenten i quins 
models?

QUÈ CAL SABER PER GESTIONAR LA MEVA 
EMPRESA 
Adreçat a emprenedors i empreses de recent creació 

30 de juny. Quina imatge vull donar de la meva empresa? Com fer-ho? 
En un món globalitzat i canviant com l’actual, la imatge de l’empresa 
és un element definitiu de diferenciació i posicionament que afa-
voreix la competitivitat, la credibilitat, l’increment de clients i de 
vendes

6 de juliol. Planificació estratègica per la gestió de la meva empresa. 
Quadre de comandament 
El Quadre de comandament és un instrument que recull de forma 
sintètica i sistematitzada la informació sobre la gestió d’actuacions 
i l’assoliment dels objectius d’una empresa, independentment de la 
seva grandària, amb la finalitat de ser utilitzada per l’empresari o 
emprenedor en la presa de decisions. L’objectiu d’aquesta sessió és 
explicar què és un Quadre de comandament: solucions que aporta, 
procediment per a desenvolupar-lo, definició dels principals indicadors

Cursos gratuïts per a emprenedors, autònoms 
i persones que vulguin crear una empresa

Ja estan obertes les inscripcions per participar dels seminaris adreçats a emprenedors i autònoms. Els cursos i les sessions infor-
matives s’imparteixen a Granollers Mercat, al carrer de les Tres Torres, 18-20. Les inscripcions són presencials o a través de la web 
www.granollersmercat.cat

Amb el suport
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Durant el Dia Internacional dels Arxius, Granollers acollirà una programació 
cultural gratuïta i oberta a tothom amb l’objectiu de donar a conèixer l’activitat de 
l’Arxiu Municipal. Així, aquest dia, que es commemora el 9 de juny, hi haurà jor-
nada de portes obertes en aquest equipament (carrer de Sant Josep, 7, soterra-
ni). Serà entre les 11 i les 13 hores. A més, a la tarda, a partir de les 16.30 h, s’hi 
farà visita guiada i, entre les 17.30 i les 19.30 hores, es podrà participar en la ses-
sió pràctica d’iniciació “Vine a fer recerca a l’arxiu”. Per prendre part d’aquestes 
dues activitats, caldrà concertar hora, abans del 6 de juny, a l’Arxiu Municipal de 
Granollers, al telèfon 93 842 67 62.
Durant la jornada de portes obertes, s’hi podran visitar els dipòsits, la sala on 
treballen els arxivers i veure com s’instal·len i es controlen els més de 3 km de 
documents que es conserven a ciutat des del segle XII fins a  l’actualitat. Tot això, 
acompanyat d’una mostra dels documents més significatius de l’arxiu, entre 
d’altres, pergamins amb més de 600 anys i llibres d’acords de fa 2 segles.
En la visita comentada, de 30 minuts de durada, s’informarà dels tipus de docu-
ments que conserva l’Arxiu Municipal i es respondran possibles preguntes dels 
participants. 
La sessió pràctica permetrà iniciar-se en el món de la recerca, a partir de pa-
drons,  plànols i fotografies, entre altres documents que permeten portar a terme 
petites investigacions. 

A l’Arxiu Comarcal, una exposició

Amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius 2011, l’arxiu del Vallès Orien-
tal també ha organitzat una activitat especial. Del 6 al 10 de juny, a l’Arxiu Comar-
cal del Vallès Oriental (c. de l’Olivar, 10), es podrà veure un conjunt de pergamins, 
manuscrits, escriptures notarials i fotografies antigues, entre altres documents 
amb valor històric. Tot plegat, dels segles XIV al XX.
Aquesta exposició estarà oberta de 9 a 14 hores i, dimecres dia 8, també a la 
tarda, de 15 a 18 hores.

L’Arxiu Municipal de Granollers celebra 
el 9 de juny amb activitats especials

Obertes les sales d’estudi 
Ja estan obertes les sales d’estudi de Grano-
llers, a la biblioteca de Roca Umbert, el GRA i les 
sales de lectura de Can Bassa i Can Gili. Coinci-
dint amb l’època de més demanda per part dels 
estudiants el servei de Joventut de l’Ajuntament 
de Granollers obre les sales d’estudi en dues 
tandes: fins al 7 de juliol i del 22 d’agost al 8 de 
setembre. 
Una de les novetats d’enguany i d’acord amb 
l’augment de la demanda de cara a les proves 
de la Selectivitat, els caps de setmana 28 i 29 de 
maig; 4 i 5, 11 i 12 i 18 i 19 de juny, s’ampliarà 
l’horari i l’espai ofert, a la biblioteca de Roca 
Umbert (el dissabte obrirà també al matí -la bi-

blioteca ja està habitualment oberta a la tarda- i 
diumenge, matí i tarda).
L’horari dels diferents equipaments és: la biblio-
teca de Roca Umbert, de dilluns a divendres, de 
9 h a 14 h i de 15.30 h a 24 h; i el cap de setmana, 
de 9 h a 15 h i de 16 h a 22 h. El matí del dia 24 de 
juny el servei estarà tancat i els dies 26, 27 i 28 
d’agost, només obrirà a la tarda. Els dies 23 de 
juny i 26 d’agost el servei tancarà a les 20.30 h.
El GRA, equipament juvenil, obre de dilluns a diven-
dres de 16.30 h a 19 h (tancarà de l’1 d’agost al 21 
d’agost). I les sales dels centres cívics de Can Bas-
sa i Can Gili, obriren de dilluns a divendres, de 17 h 
a 20 h (tancaran de l’1 d’agost a l’11 de setembre).
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Comencen les inscripcions del
Fes-te l’estiu al GRA i els centres cívics
Fins al 20 de juny es poden fer les inscripcions per als cursos i tallers per a joves 
de 16 a 30 anys i també per a les activitats de centres cívics, ofertes que formen 
part de la programació municipal Fes-te l’estiu.
Com cada any per als joves s’ofereixen diferents tallers, però també activitats i xe-
rrades sense inscripció prèvia, així com els concerts del festival Musik N Viu. Pel 
que fa a les activitats obertes destaca la celebració per primera vegada de la festa 
conjunta del disseny i la fotografia, FindeFoto + Originàlia, que es farà a la plaça 
de l’Església i al GRA del 16 al 19 de juny, així com la Mostra de Teatre i Dansa 
Jove, Treansa, que tindrà lloc a la Casa de Cultura Sant Francesc del 8 al 10 de 
juliol, i el lipdub del GRA el dia 15 de juliol, en el qual tothom pot participar. 
La programació de centres cívics per a aquest estiu presenta diferents nove-
tats. En l’àmbit de la salut i el creixement personal hi haurà cursos de txi-kung 
(disciplina xinesa que reequilibra l’energia del cos), massatge infantil, meditació 
creativa i automassatge, entre d’altres. Per als amants de la bona cuina, cursos 
de tapes, cuina en miniatura i sense fogons, tast de vins, etc. També s’ofereixen 
cursos d’expressió i creativitat com un taller de bàtik (tècnica d’estampat de la 
tela), dansa jazz-fusió, esgrima artística, anglès per a viatgers o com trobar feina 
per Internet. Per als que disposen de poc temps, hi ha els cursos exprés, dedi-
cats al Tantra i amor conscient o a la confecció de joies en un dia. A final de juny 
s’inicien bona part de les activitats.
Informació i inscripcions, www.granollers.cat/feste-estiu2011 - www.grajove.cat

DIMECRES 1

10 h Biblioteca Can Pedrals
Estiu negre. Club de lectura de novel·la poli-
cíaca. Sessió informativa

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
La Penya dels Llibres. Club de lectura juvenil. 
Cloenda del curs

DIjOUS 2

21 h L'Esquerda de Granollers
21è Festival de Jazz de Granollers. Duot

DILLUNS 6

De 9 a 14 h Arxiu Comarcal
Setmana Internacional dels Arxius. Mostra 
de documents antics i curiosos 
Fins al 10 de juny

DIMARTS 7

18.30 h Museu de Granollers
Aules d'Extensió Universitària de la Gent 
Gran. Projecció de la pel·lícula El baró de 
Trenta Passes, de Josep Rovira Gallemí

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació de l'informe anual d'Amnistia 
Internacional

DIjOUS 9

20 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Projecció d'Encadenats, telefilm de Miguel 
Puertas. Activitat inclosa a l'Off MAC – Mercat 
Audiovisual de Catalunya 2011

DIvENDRES 10

19 h Casa de Cultura Sant Francesc
Cloenda dels Cursos de Català per a Adults i 
del Voluntariat per la Llengua de Granollers. 
Acte dedicat a Joan Maragall. Amb la inter-
venció del Cor Femení de Granollers 

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en VOSE. El último verano, de Jacques 
Rivette (França, 2009)

19.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada: Saps què és una càmera estenopeica 
digital? A càrrec de Joan Bigas 

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània 2011. Beceroles. Amb la participació 
d'escoles de Granollers i la comarca. Fun-
cions els dies 11, 12, 15, 16, 17, 18 i 19 de juny 
(consulteu els horaris, www.teatreauditoride-
granollers.cat)
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20.45 h Plaça de l'Església
V Curset de sardanes al carrer

21.30 h Plaça de l'Església
III Caminada nocturna solidària. Recorregut 
familiar pels volts de Granollers. Inscripcions, 
al GRA i al tel. 93 870 62 49

22 h Casino de Granollers
21è Festival de Jazz de Granollers. Baptiste 
Trotignon Trio

Dissabte 11

18.30 h Museu de Granollers
El Barret de les Històries. Narració del conte 
Patufet, on ets? A Granollers. Activitat familiar

20 h Casino de Granollers
21è Festival de Jazz de Granollers. Jove Big 
Band Granollers

21 h Masia Can Partegàs. Art Cervesers (Ca-
novelles)
21è Festival de Jazz de Granollers. Valentin 
Moya Trio + Joanpau Cumellas

Diumenge 12

12 h L'Adoberia. Centre d'Interpretació del 
Granollers medieval
Visita comentada a L'Adoberia. Cal fer reser-
va prèvia, al tel. 93 842 68 41

18 h Parròquia de Sant Esteve
III Temporada de Música Sacra. Organistes 
del Bisbat de Tarragona. J.M Mas i Bonet, 
orgue; J.M. Manresa, violí

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en VOSE. El último verano, de Jacques 
Rivette (França, 2009)

Dilluns 13

11 h GRA i plaça de l'Església
Trobada i competició de dansa urbana

Dimarts 14

18.30 h Museu de Granollers
Aules d'Extensió Universitària de la Gent 
Gran. Qui talla el bacallà, al llarg dels anys? 
Anècdotes d’un viatge. Joan Portet, bacallaner 
de 4a generació

Dimecres 15

10 h i 19 h GRA
Xerrada de l'Oficina Jove del VO. Vull treballar 
aquest estiu

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Projecció del do-
cumental La tierra asoma, d'Agustí Corominas. 
Cloenda del curs

21 h Restaurant El Mirallet
21è Festival de Jazz de Granollers. Emili 
Baleriola Jazz Rock Trio

Diumenge 19 de juny a les 9 del matí, 
a la plaça de la Porxada, se celebra 
el XXIII Ral·li fotogràfic Granollers es 
revela. Les inscripcions es poden fer 
presencialment del 6 al 17 de juny al 
Centre Cívic Jaume Oller (c. Mare de 
Déu de Montserrat, 47) de dilluns a 
dijous de 16 h a 21 h i divendres de
17 h a 21 h o el mateix dia del ral·li, 
de 9 h a 11 h. L’objectiu de l’activitat, 
reconeguda per la Federació Cata-
lana de Fotografia (FCF), és donar a 
conèixer indrets singulars de la ciutat 
i potenciar la pràctica de la fotogra-
fia. L’any passat hi van participar un 
centenar de persones.
D’altra banda, fins al 16 de juny, la 
xarxa de Centres Cívics i l’Associació 
Fotogràfica Jaume Oller organitzen 
un concurs per preparar el ral·li, que 
consisteix a endevinar quatre foto-
grafies de diferents indrets del barri 
exposades als centres cívics de Can 
Bassa, Can Gili, Palou, Jaume Oller 
i Nord. Els participants que encertin 
les imatges entraran al sorteig d’una 
càmera digital i d’una inscripció per 
participar al ral·li.
Més informació, www.granollers.cat/
rallifoto

Per setè any consecutiu el Parc Firal 
de Granollers acull el Festival Musik 
N Viu. En aquesta ocasió se celebrarà 
els caps de setmana 24 i 25 de juny, i 
1 i 2 de juliol, organitzat pel Servei de 
Joventut i diverses entitats juvenils. 
El festival comença divendres amb 
les actuacions de DJ Victor Magán, 
Manuel Moore Electric Guitar, Dani VI 
Electric Violin, DJ Omar Iglesias, The 
Last Project Animació, organitzat per 
Street Stylers. Els Diables de Gra-
nollers prenen el relleu i són els en-
carregats de la nit de dissabte, amb 
Romain Virgo, Sr. Wilson, Nyahbingi 
Sound, Badalonians, Ubuntu Soul. El 
següent cap de setmana, divendres 
1 de juliol, el Jovent Ignorat presenta 
Canteca de Macao, D’Callaos, Itaca 
Band, Txarangö i Damnation. Amb 
motiu del vintè aniversari dels Xics 
de Granollers, la colla castellera tan-
ca el festival dissabte 2 de juliol amb 
les actuacions del Belda, Badabadoc, 
Batak i Kòdul.
Tots els concerts comencen a les deu 
vespre (excepte l’1 de juliol, a les 9).
Més informació, a l’agenda i www.
musiknviu.cat

     Torna el ral·li 
fotogràfic Granollers
es Revela 2011

Divuit grups
participen al Festival 
Musik N Viu 2011
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DIjOUS 16

Del 16 al 19 de juny GRA i plaça de l'Església
FindeFoto + Originàlia. Festa del disseny i la 
fotografia
Programació a www.grajove.cat

19 h GRA
Xerrada de l'Oficina Jove del VO. Recursos i 
oportunitats del sector cultural a Europa 

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Les amants, d'Elfriede Jeli-
nek. Amb Maite Roldán, escriptora

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Un Poema a la panxa, 
d'Eulàlia Canal

21.30 h Teatre de Ponent
Cicle Joves Artistes al Teatre de Ponent. B & 
B El musical

22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en VOSE. Bienvenidos al sur, de Luca 
Miniero (Itàlia, 2010)

DIvENDRES 17

17 h Biblioteca Roca Umbert
Dibuix mural en directe amb Valentí Gubia-
nas, il·lustrador del conte Un somni dins el 
mitjó, d'Eulàlia Canal
Col·labora: Editorial Animallibres

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en VOSE. Bienvenidos al sur, de Luca 
Miniero (Itàlia, 2010)

20.45 h Plaça de l'Església
V Curset de sardanes al carrer

21.30 h Teatre de Ponent
Cicle Joves Artistes al Teatre de Ponent. B & 
B El musical

22 h Casino de Granollers
21è Festival de Jazz de Granollers. Joan 
Vidal Sextet. Peter Bernstein Quartet

DISSAbTE 18

Tot el dia Plaça de la Porxada
Les Golfes. Fira de roba i trastos vells

9 h Aparcament del Casal de Marata (les Fran-
queses del V.)
Les Sortides del Museu. Les papallones de 
Marata. Amb Toni Arrizabalaga. Inscripció, 
www.museugranollersciencies.org 

D'11 h a 17 h Parròquia de Sant Esteve
III Temporada de Música Sacra. Classe ma-
gistral d'orgue, amb Naji Hakim. Inscripció, 
orguedegranollers@live.com

18 h Plaça de Perpinyà
Ballada de country

Apunta't a la Marató de Contes
per a adults!

Dissabte 2 de juliol, 20.30 h, Roca Umbert
Si tens ganes d'explicar alguna història, 

truca al 93 842 68 20 o escriu-nos a latroca@ajuntament.granollers.cat

Aquest mes de juny, 3.000 alumnes d’una setantena d’escoles de la comarca 
s’enfilaran a l’escenari per participar en una nova edició de Cantània, un pro-
jecte musical iniciat fa més de deu anys amb el patrocini del Teatre Auditori de 
Granollers i l’Associació Cultural. En aquesta ocasió l’espectacle que presenten 
es titula Beceroles, l’ha escrit Màrius Serra, la música és d’Enric Palomar i la 
direcció musical, de Josep Prats i Elisenda Carrasco. Els nens i nenes han estat 
preparant la cantata durant tot el curs, amb els seus professors de música, 
que han rebut formació específica. En total se’n faran deu funcions, els dies 10, 
11,12,15,16,17,18 i 19 de juny, en horari de matí i tarda.
Més informació, www.teatreauditoridegranollers.cat

Veredicte del Premi Escobar de Còmic
i Il·lustració

3.000 alumnes participen a Cantània 
amb l’espectacle Beceroles

El dimecres 29 de juny es farà públic el veredicte del Premi Josep Escobar de 
Còmic i Il·lustració 2011, en un acte a la Biblioteca Roca Umbert, a les 8 del 
vespre. Les obres seleccionades es publicaran en un llibre-recull, i els autors 
guardonats rebran premis en metàl·lic, un lot de còmics i material d’il·lustració, 
un curs de còmic, l’estampació de samarretes i la impressió en format póster i 
estovalles de taula. D’altra banda, la biblioteca també acull la cloenda del taller 
de pràctica filosòfica, amb la projecció del documental escrit i dirigit per Agustí 
Corominas La tierra asoma. Amayuelas, sobre l’experiència d’un poblet de la Me-
seta castellana per recuperar la vida dels pobles i el coneixement de la gent del 
camp. Més informació, a l’agenda i a www.granollers.cat 
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21 h Masia Can Partegàs. Art Cervesers (Ca-
novelles)
21è Festival de Jazz de Granollers. Geni 
Barry & Daniel Cros

21.30 h Teatre de Ponent
Cicle Joves Artistes al Teatre de Ponent. B & 
B El musical

DIUMENGE 19

9 h Centres Cívics Can Bassa i Palou 
Celebració de la festa del Rocio

9 h Plaça de la Porxada
XIII Ral·li Fotogràfic Granollers es Revela
Bases a www.granollers.cat/rallifoto

12 h Museu de Granollers
Visita comentada a l'exposició Nova Avant-
guarda. Fotografia catalana dels anys 50 i 60. 
Amb Elies Canyelles, fotògraf

19 h Teatre de Ponent
Cicle Joves Artistes al Teatre de Ponent. B & 
B El musical

DIMARTS 21

17 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Cicle Música a la Fresca. El pas del temps. 
Alumnes de l'Escola Pereanton i de l'Institut 
Celestí Bellera

18.30 h Museu de Granollers
Aules d'Extensió Universitària de la Gent 
Gran. Lectura de poemes per part de Jordi 
Julià, poeta i professor de literatura compa-
rada a la UAB, i homenatge a Joan Maragall 
l’any del seu aniversari. Refrigeri de cloenda 
del curs

DIMECRES 22

18 h Sala ONCE
Festa literària Oncovallès V Concurs de 
poesia Pepi Pagès. Lliurament de premis i re-
presentació de l'obra El senyor Josep enganya 
la dona

19 h Biblioteca Roca Umbert
Mirades de 360 Graus. I Cicle de documen-
tals a debat. Projecció de Si nos dejan, d'Ana 
Torres (Argentina, 2003). Modera: Rosa M. 
Palencia

20 h Casino de Granollers
Conferència. Viatge a Organyà. Les arrels de la 
llengua catalana, a càrrec de Dolors Lamarca, 
directora de la Biblioteca de Catalunya

DIvENDRES 24

22 h Parc Firal
Festival Musik n Viu. DJ Victor Magán + 
Manuel Moore electric guitar + Dani VI electric 
violin + DJ Omar Iglesias + The Last Project 
Animació

Peter Bernstein 
i Joan Vidal, al 
Festival de Jazz de 
Granollers
El 21è Festival de Jazz de Granollers 
continua aquest mes, amb vuit con-
certs que combinen noms destacats 
de l’escena internacional com el 
pianista francès Baptiste Trotignon 
(acompanyat de Marko Lohikari i 
Marc Miralta) o el guitarrista novaior-
quès Peter Bernstein, amb d’altres 
d’emergents del jazz català, com Va-
lentín Moya i JoanPau Cumellas i el 
seu jazz manouche; la fusió de jazz i 
rock d’ Emili Baleriola; el jazz clàssic 
del duet Geni Barry & Daniel Cros;  i 
la proposta a mig camí entre el jazz 
i la improvisació lliure de Duot. El 
cartell també inclou la presentació 
del nou projecte internacional de 
Joan Vidal Sextet i també el treball 
dels músics estudiants de la Jove Big 
Band Granollers. 
Més informació, a l’agenda i a
www.jazzgranollers.com

Cicle Joves
Artistes amb grups 
locals al Teatre
de Ponent
Aquest mes de juny, Teatre de Ponent 
proposa el cicle Joves Artistes, pro-
tagonitzat per companyies granolle-
rines de nois i noies que durant tot 
el curs han estat preparant les seves 
obres i que ara les presenten en pú-
blic. Són actors, actrius, coreògrafs, 
directors, escenògrafs i il·luminadors 
amb un denominador comú, la joven-
tut i les ganes d’obrir-se camí en el 
món del teatre. Així, a més del mun-
tatge Je t’aime, presentat en el marc 
de l’Ascensió, podrà veure’s B&B El 
musical, Parada de Pino Steiner i El 
despertar, de les Primaveres... d’un 
grup convidat de Castellar del Vallès. 
El cicle vol oferir la possibilitat de 
gaudir d’una comunicació presencial 
amb joves, en aquest món immers en 
la comunicació virtual i on-line.
Més informació, a l’agenda i a
www.teatredeponent.com 

A final de juliol acaba el termini per presentar-se als premis anuals d’Òmnium 
Cultural del Vallès Oriental, el veredicte del qual es farà públic en el marc de la 
XXII Festa de les Lletres del VO, al mes de novembre. El premi de novel·la Josep 
Saperas, dotat amb 6.000 euros, el d’Assaig, el de Narrativa i Poesia Juvenil  
(per a joves de fins a 18 anys), el de Poesia etc s’uneixen a la primera edició del 
premi Ramon Casanovas per al foment d’iniciatives a favor de la llengua cata-
lana. El premi Jaume Camp, que arriba a l’onzena edició, es convoca juntament 
amb l’Institut d’Estudis Catalans, dotat també amb 6.000 euros al millor treball 
d’investigació sociolingüística.
Més informació, granollers@omnium.cat

Convocats els premis anuals
d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental
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DISSAbTE 25

17 h Centre Cívic Can Bassa
Festa de cloenda de les activitats 
d’Almaghfira

22 h Parc Firal
Festival Musik n Viu. Romain Virgo + Sr. 
Wilson + Nyahbingi Sound + Badalonians + 
Ubuntu Soul

DIUMENGE 26

12 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. Granollers en temps del 
modernisme. Reserva prèvia, tel. 93 842 68 41

17 h Plaça de Joan Oliver
XVI Trobada de Puntaires de Can Bassa

DILLUNS 27

16 h GRA
Cicle audiovisual temàtic, a càrrec de les 
entitats juvenils 

DIMARTS 28

17 h GRA
Friki-tardes. Jocs de rol i estratègia

20.30 h Teatre de Ponent
Cicle Joves Artistes al Teatre de Ponent. 
Parada de Pino Steiner

20.30 h Teatre de Ponent
Cicle Joves Artistes al Teatre de Ponent. El 
despertar, de les Primaveres.... Cia. Ilargia 
Teatre

DIMECRES 29

10 h Biblioteca Can Pedrals
Estiu negre. Club de lectura de novel·la poli-
cíaca. Mort a la Fenice, de Donna Leon

19 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Obert x Vacances. Cinema infantil. El valent 
Desperaux

DIjOUS 30

18 h GRA
Tarda de màgia

18.30 h Pl. de les Grades de Can Gili
Cercle de percussió. Drum Cercles

20 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Obert x Vacances. Concert. Calaix de glosa 
amb Gemma Pla, Marcel Marimon i Mireia 
Mena

20.30 h Centre Cultural de Gr anollers
El Repte de Ser Persona, Avui. L'experiència 
de la renúncia, amb Concha Pinós, doctora en 
ciències polítiques 

22 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Obert x Vacances. Cinema africà. Dones d'El 
Caire, de Yousry Nasrallah (Egipte, en VOSE)

EXPOSICIONS

XARXA dE CENTRES CíVICS 
Mostres de Treballs Artesanals 2011

CENTRE CíVIC PAlOu
Del 9 al 24 de juny
Inauguració: dia 9, a les 19.30 h

CENTRE CíVIC JAuME OllER
Del 14 al 20 de juny
Acte de cloenda: dia 20, a les 19.30 h

CENTRE CíVIC NORd
Del 14 al 29 de juny
Inauguració: dia 14, a les 19.30 h

CENTRE CíVIC CAN BASSA
Del 21 de juny a l’1de juliol
Inauguració: dia 21, a les 19.30 h
Organitza: Xarxa de Centres Cívics
i entitats de les juntes de centre

CONTINuEN...

AB GAlERIA d’ART
Base Paper AZ vol. 3
Sílvia Lerín – Xavi Mañosa - Cesc - Jaume 
Genovart - Josep Uclès
Fins al 12 de juny 

BIBlIOTECA CAN PEdRAlS
Pintura. Josep Huertas
Fins al 4 de juny

CAN JONCH
CENTRE dE CulTuRA PER lA PAu
Andreu dameson i Aspa. dibuixant, pintor 
i periodista
Fins al 23 de juny

El QuATRE. SAlA d’ART
30 x 60. Exposició especial del 25 
aniversari de la galeria
Fins al 8 de juny

lA TROCA. CENTRE dE CulTuRA 
POPulAR I TRAdICIONAl
Tubakos al camp. Cooperació i intercanvi 
cultural amb el Senegal
Fins al 6 de juny 
Organitza: Àfricat

MuSEu dE GRANOllERS
Nus de la Transició. Fotografies de Jordi 
Morgadas (Jeff Milton) 
Fins al 10 de juliol
Producció: Museu de Granollers i Assoc. 
Amics de la Ciutat de Granollers

Nova Avantguarda. Fotografia catalana 
dels anys 50-60
Fins al 10 de juliol
Producció: Fund. Foto Colectania

El Balcó. Sant Miquel i el dimoni 
Escultura policromada. Anònim, segle XVII
Fins al 10 de juliol

Meridià Granollers anys 70
Art de concepte i acció
Fins al maig de 2012

SAlA CIuTAT
CENTRE CulTuRAl dE GRANOllERS
Ferrà / Vallverdú. Pintura i escultura
Fins al 26 de juny

MuSEu dE CIÈNCIES NATuRAlS lA TElA
Fotografies de minerals. Mostra del
I Concurs de Fotografia de Minerals
Fins al 3 de juliol
Organitza: Museu de Ciències Naturals i 
Grup Mineralògic Català

PlAÇA dE lA CORONA
Paraules descalces. dones fent pau
Fotografies de Dani Lagartofernández
Fins al 6 de juny

EXPOSICIÓ TUBAKOS AL CAMPS

© TONI CATANY. EXPOSICÓ NOVA AVANGUARDA
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Josep Verde i Aldea
ENTREVISTA A

Tot i la seva edat, Josep Verde demostra una bona 
lucidesa quan rememora el que ha estat fins ara la seva 
vida que s’inicia a Granollers el 1928, en el si d’una 
família procedent de Sòria. El pare, capità carabiner, va 
ser destinat primer a Portbou i després a Figueres, on 
Verde va viure el bombardeig d’aquesta ciutat. Des-
prés d’aquest episodi la família es reagrupa a Banyuls, 
a França, el 1936, quan Verde tenia vuit anys, fet que 
el permet aprendre francès gràcies a la bona voluntat 
de dos mestres d’origen espanyol. Després tornen a 
Granollers, amb el pare degradat a brigada. 

Vostè considera Salvador Llobet com una persona 
decisiva en la seva trajectòria intel·lectual?
Abans de la guerra havia anat als escolapis a Grano-
llers i hi vaig tornar quan estava a punt de fer 12 
anys. Acabats els tres primers cursos de batxillerat, la 
gent normal de Granollers portava els fills a estudiar 
a l’Institut, que era mixt i tenia molt mala fama. Vam 
anar a parlar amb el seu director, que era Salvador 
Llobet. Gràcies a ell vaig tenir beca tots els cursos i, a 
més, gràcies a Joan Carbó també per als llibres. Amb 
Salvador Llobet vaig tenir una relació bastant afectiva 
i això que Llobet era un home difícil, sobretot en pú-
blic. Era el meu professor de francès i no em va posar 
mai un deu fins al final. En l’últim curs de batxillerat 
vaig ser professor seu perquè volia estudiar anglès. 
Abans ja l’havia ajudat fent dibuixos, quan preparava 

 
El granollerí Josep Verde i Aldea acaba 
de rebre la Creu de Sant Jordi per haver 
estat un dels primers diputats catalans 
al Parlament europeu. Tanmateix, Verde 
i Aldea ha estat un pioner en bona part 
de la seva trajectòria política: va ser 
diputat al Congrés en la primera (1979) 
i la segona legislatura (1982), redactor 
de l’Estatut d’Autonomia aprovat el 1979, 
vicepresident del Parlament europeu i de 
l’Assemblea del Consell d’Europa, entre 
d’altres. En aquesta entrevista el veterà 
líder del socialisme català fa aflorar els 
seus records granollerins, s’endinsa en 
la incerta transició democràtica i opina 
sobre el procés del vigent Estatut. 

El medi i la vida en el Montseny. Em donava 25 pessetes que, 
per a mi, era una fortuna. 

Verde recorda diverses anècdotes de la seva peculiar 
relació amb Llobet. Un exemple dels seus estirabots es 
va produir un dia en què Verde sortia del seu despatx 
d’advocat del carrer de Corró amb la seva futura esposa, 
Montserrat Parera. Salvador Llobet se la va mirar i li 
va etzibar: “en Verde pot fer moltes coses, vostè no el 
destorbi”.

Va exercir com a advocat a Granollers fins que, per 
un seguit de circumstàncies, va acabar marxant.
Vaig exercir a Granollers fins al 1969. Els últims dos 
anys també tenia despatx a Barcelona i anava i venia 
a Granollers cada dia. Al final a Granollers hi anava a 
dormir i hi dormia poc perquè totes les reunions clan-
destines es feien a la nit. A més, em vaig sentir bastant 
incòmode amb l’alcalde Font Llopart que havia estat a 
la junta de l’Associació Cultural d’Antics Alumnes de 
Segon Ensenyament però que, curiosament, quan va ser 
alcalde va trobar que era subversiva. També vaig coin-
cidir amb l’alcalde en temes professionals. En una de 
les ampliacions de Sabons Camp van començar a treure 
molta aigua i van deixar els pous dels camps propers 
gairebé secs. Em van venir a veure per si hi podia fer al-
guna cosa. Vam estar-ho discutint amb l’alcalde i va que-
dar una mica de tensió en la relació. Després ja vaig ser 
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El geògraf Salvador 
Llobet, que va ser 

director 
de l’Institut, va 
jugar un paper 

decisiu en 
la formació 

intel·lectual i 
personal de Verde i 

Aldea
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considerat com un advocat “de l’altra banda”. Qui patia 
més era la meva dona i per això vam decidir marxar. 

Què el va motivar a entrar en política?
És complicat... Vaig estudiar dret perquè la meva prime-
ra idea era ser diplomàtic. El 1959 havia anat a Luxem-
burg a fer uns cursos de dret comparat, però per ser 
diplomàtic calia preparar-se bastant temps i fer oposi-
cions a Madrid i com que es necessitava prèviament ser 
advocat, vaig fer dret. L’activitat política, en el sentit de 
preocupar-se per la cosa pública, ja va néixer a Gra-
nollers. Estava a l’Associació Cultural, a la revista Món 
català, coses que vas fent de mica en mica i que es van 
barrejant. Els partits polítics a Granollers no els coneixia 
fins que va venir Jaume Camp (polític i lingüista impul-
sor d’Òmniun Cultural a Granollers) que era veí de casa 
i d’Unió Democràtica. Després vaig conèixer Jordi Pujol. 
Així vaig començar a fer activitat més o menys políti-
ca. Més tard, a Barcelona, ja vaig fer el Grup Cristià de 
Defensa i Promoció dels Drets Humans. La gent que jo 
coneixia era per Granollers comunitat cristiana. Sembla men-
tida, però tots els nuclis d’oposició coneixien aquesta 
publicació perquè era la única íntegrament en català. Era 
una referència i com que jo la dirigia, això sonava. 
 
I, finalment, es va integrar a Reagrupament Socialis-
ta i Democràtic de Catalunya.
L’any 1975 es va fer el grup de Reagrupament que 
tenia diferents integrants. I a Barcelona el grup més fort 
era d’acció més cristiana. Un dia em va venir a veure 
Joaquim Ferrer (un dels fundadors de Reagrupament), 
per si hi volia participar-hi. Franco estava molt tocat i 
llavors vaig veure que potser sí que valia la pena entrar 
en política. I em van fer vicepresident de Reagrupament 
juntament amb Heribert Barrera i Josep Pallach. Va ser 
un temps molt agradable.

Verde, com a secretari general del PSC-Reagrupament, 
va ser un dels impulsors de la unitat socialista

En aquella època, Verde es va convertir en assessor 
jurídic de moltes publicacions cristianes i, periòdica-
ment, anava a despatxar amb el cardenal de Barcelona, 
Narcís Jubany, perquè també hi havia molts capellans 
acusats de desordre públic o per haver escrit determi-
nades homilies o butlletins parroquials. 
La mort sobtada de Josep Pallach el 1977 el situa en 
l’epicentre de la política, sense haver-ho escollit, ja 
que Verde preferia continuar amb la seva carrera pro-
fessional. “Jo no vaig presentar candidatura per fer de 
secretari general del partit però des dels diferents llocs 
em van dir que tothom hi estaria d’acord”. 

Llavors van venir les eleccions generals de 1977. 
Hi havia partits consolidats com el PSOE, el PSUC, 
Unió Democràtica i els altres teníem només tres anys i 
no teníem capacitat econòmica per poder muntar unes 
eleccions. Tothom va mirar d’unir-se. Joan Raventós, 
que era de Convergència Socialista de Catalunya, era 
més marxista i, en canvi, Pallach, era socialdemòcrata. 
Per tant, la unió entre els dos partits era impossible. 
Amb les altres opcions, Convergència Democràtica i 
Esquerra Democràtica, de Ramon Trias Fargas, vam 
parlar-ne i vam decidir unir-nos en el Pacte Demo-
cràtic per Catalunya. Pujol era bastant anti-Tarradellas 
i, en canvi, Reagrupament era molt pro Tarradellas. 
Pujol em va demanar, tal com ja ho havia fet amb Trias, 
de fusionar-nos, però érem molt diferents.

A principis de 1978, en un sopar a Barcelona, Felipe 
González es va despenjar del marxisme, en el que va 
ser, segons el mateix Verde, “una fita històrica”. Va dir 
que el socialisme era sobretot democràtic, fent bo el 
lema de Reagrupament. Mesos després el Partit Socia-
lista de Catalunya-Reagrupament es va fusionar amb 
el Partit Socialista de Catalunya-Congrés i la Federació 
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A l’esquerra, Verde amb companys 
de classe (1947); al mig, amb el 
president Tarradellas (1978); 
a la dreta, en un míting de les 
eleccions europees de 1994
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Socialista Catalana del PSOE per fundar el PSC.
Paral·lelament Verde és escollit per formar part de la 
Comissió dels Vint que havia de redactar l’Estatut de 
Catalunya aprovat el 1979.

Quin va ser el principal mèrit de l’Estatut de 1979?
El primer mèrit va ser pensar a fer-lo, que, val a dir, 
a Josep Tarradellas no li agradava gaire i el va retardar 
una mica. Ell s’havia fet una idea del que era Catalunya 
i la volia deixar ben endreçada. Deia “per Catalunya 
estic disposat a fer-ho tot, menys el ridícul”. L’Estatut 
era una reivindicació que venia de l’Assemblea de 
Catalunya. El segon mèrit va ser això que està tan 
desacreditat avui que és el consens, posar d’acord 
gent molt diferent, no només els catalans sinó con-
vèncer Madrid que es podia fer. Hi va haver molt bon 
ambient, fins i tot hi participava López Rodó (mi-
nistre franquista), que va redactar algun dels articles. 
Tarradellas va ajudar a que la votació que es va fer al 
Parlament de Catalunya fos per unanimitat, perquè 
l’AP de López Rodó li havia dit que s’abstingués i 
això Tarradellas no ho tolerava. Al final es va votar 
per unanimitat. Vam fer un Estatut veient l’Estatut de 
1932 però amb bastant més contingut, sobretot en 
ensenyament i en sanitat. I després el que vam evitar 
de fer era un estatut manifest. El de 2004 començava 
dient “Catalunya és una nació”. Ja ho sabem que ho 
és però no cal anar a fer batalles inútils. Cal recordar 
que hi ha coses de l’Estatut de 1979 que no s’han fet, 
per exemple, l’ordenació territorial de Catalunya. Un 
altre precepte que no s’ha complert és la Llei electoral 
catalana, ens continuem regint per una llei que van fer 
a Madrid. Jo crec que l’Estatut de 1979 va anar bé, la 
prova és que ha durat bastants anys. 

El 1982 els socialistes guanyen les eleccions generals 

i Gregorio Peces Barba, que va ser escollit president del 
Congrés, demana a Verde que en sigui vicepresident. 
“També vaig ser dels primers que va ser vicepresident 
de l’Assemblea del Consell d’Europa. Són les circums-
tàncies que una mica han anat així. El que si que vull dir 
és que no he demanat mai un càrrec, únicament vaig 
demanar ser diputat europeu”, conclou Verde. 

Com ha viscut el procés del vigent Estatut?
Com a socialista crec que està mal engegat des del 
començament. Està mal plantejat perquè amb una cosa 
d’aquestes s’ha de buscar consens, no ja de seguida 
marcar una fita. S’ha fet una estatut més nacionalista, el 
nacionalisme ha prevalgut molt. Jo sóc catalanista però 
no tinc perquè ser nacionalista, en el sentit de jo i prou. 
Jo no he vist cap nacionalisme incloent. I després s’ha 
anat massa als detalls. La prova és, per exemple, amb la 
llengua. Això ha creat un ambient bastant irrespirable en 
segons quins sectors i ha portat molta cua. Després ha 
vingut el Constitucional, la seva sentència i les reaccions 
a la sentència de qui no se l’havia llegida. Jo me l’he 
llegida tota i es necessitava paciència per fer-ho. I si la 
llegeixes, no n’hi ha per tant. Han retallat tota la part de 
justícia, que a mi ja em semblava una aberració. És a dir, 
posar en un estatut que canviaràs el sistema de funciona-
ment judicial de l’Estat... És un estatut que s’ha plantejat 
com si ja fóssim un Estat. La sentència, fora d’aquest 
tipus de coses, reconeix molt bé la llengua catalana i 
els símbols nacionals. Es torna a retreure el tema de la 
nacionalitat, com si la nacionalitat fos menys (que la na-
ció). Sempre que em parlen d’això els dic: no heu llegit 
el llibre de capçalera de principis de segle XX de Prat 
de la Riba que es diu La nacionalitat catalana? No es diu la 
nació catalana perquè precisament el concepte de nacio-
nalitat afegeix alguna cosa més al de nació. Són baralles 
que a Catalunya ens hi hem perdut una mica massa. 

“El primer mèrit de l’Estatut de 1979 va ser pensar a fer-lo (...); 
el segon, això que avui està tan desacreditat: el consens”

“Jo m’he llegit 
tota la sentència 

del Constitucional 
sobre l’Estatut i si 

la llegeixes, no n’hi 
ha per tant”
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A l’esquerra, Verde rep la Medalla 
de la Ciutat (2005); al mig, en una 
sessió del Parlament d’Estrasburg 
(1995); a la dreta, en l’acte de 
concessió de la Creu de Sant Jordi 
(2011)






