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Comença un nou curs

El mes de setembre ja és aquí. Deixem enrere les vacances i 
també els nou dies de la Festa Major de Blancs i Blaus. Encara tenim 
molt present la gran festa viscuda, ens hem retrobat i hem com-

partit activitats de tot tipus, a totes hores i per a públic de totes les edats. 
Grans i petits hem trepitjat l’escenari de la Festa Major: places i carrers 
s’han tornat a vestir de blanc i blau, els nostres colors. Els que donen sentit 
i identitat a la festa de nova tradició més important de Catalunya. 
Ara resten 365 dies perquè tornem a celebrar-la. És moment de fer ba-
lanç i de seguir treballant amb esforç i il·lusió per crear la Festa Major de 
2012. Tenim per endavant tot un curs, que ara comença. L’inici escolar és 
el que indica la tornada a la normalitat. Dilluns 12 de setembre s’obren, 
novament, les aules. Les escoles ja estan a punt per rebre els més de 9.000 
alumnes d’educació infantil, primària, secundària, i de cicle formatiu i 
batxillerat. Més de 700 d’aquests escolars són nens i nenes que comencen 
P3, iniciant així la seva etapa d’escolarització obligatòria als centres educa-
tius de la ciutat. 
Aquest estiu s’han fet obres de millora i remode-
lació a diverses escoles, per adequar-les i millorar-
les. És el cas de l’Escola Municipal de Treball, que 
celebra enguany el noranta anys d’història. Un 
centre que ha conservat la titularitat municipal i 
que ha estat testimoni dels canvis i de les transfor-
macions, que durant gairebé un segle, ha viscut 
Granollers. L’EMT té una estreta vinculació amb la 
ciutat i és una institució educativa, on han estudiat 
milers de persones i que es va renovant i adaptant 
als nous temps. Us convidem a llegir el reportatge 
d’aquesta edició del butlletí municipal Granollers 
informa, en el qual descobrireu interessants frag-
ments de la vida de l’Escola Municipal de Treball 
de Granollers.
El calendari escolar marca també l’inici de noves programacions als 
equipaments culturals: els cursos a la xarxa de centres cívics de la ciutat 
o al Teatre Auditori de Granollers, que celebra els deu anys. També durant 
el mes de setembre es celebren les Jornades Europees del Patrimoni, una 
iniciativa que posa en valor el patrimoni arquitectònic i monumental dels 
municipis. En aquesta ocasió Granollers centrarà les jornades en descobrir 
el patrimoni cultural del passat industrial, a Roca Umbert, i el paisatge 
rural i cultural del nucli de Palou. Una bona oportunitat per fer ciutat i 
promocionar els elements de patrimoni, per fer història, per fer cultura i 
per gaudir-ne.

Més de 9.000 alumnes, 
una xifra superior a l’any 

anterior, comencen el curs 
escolar 2011-2012
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L’EMT compleix 90 anys com a centre 
educatiu de referència

REPORTATGE

Aquest curs l’Escola Municipal de Treball 
ha complert noranta anys d’història, 
caracteritzats per la seva vinculació a 
Granollers i la comarca i també per la 
seva  implicació amb el món laboral. En 
les seves aules s’han impartit classes 
teòriques i pràctiques de diferents 
especialitats relacionades amb els 
principals sectors econòmics de la ciutat. 
Ha estat i és una institució educativa 
de gran arrelament, molt introduïda en 
la xarxa industrial, que en els darrers 
anys també ha incorporat amb èxit en el 
seu pla d’estudis l’Educació Secundària 
Obligatòria i el Batxillerat. Un centre que 
ha conservat la titularitat municipal i que 
marxa a ple rendiment.

En un context de desenvolupament econòmic i 
urbanístic, l’Ajuntament de Granollers va acordar el 
1920 la creació d’una escola d’arts i oficis que tindrà 
matriculats en el primer curs 65 alumnes. Aquest 
serà l’embrió del que avui coneixem com a Escola 
Municipal de Treball. Granollers tenia en el tèxtil del 
cotó el seu primer sector industrial i una població 
que creixia i que arribava a poc més de 8.000 habi-
tants, en bona part a causa de la immigració. Amb 
un dels termes municipals més petits de la comarca, 
Granollers encara no s’havia annexionat el barri del 
Lledoner, primer, i Palou, després.

Impuls a dos grans centres educatius

La creació de l’escola d’arts i oficis “tanmateix no 
es va fer d’una forma individualitzada. Des de la 
seva fundació aniria de bracet de l’altre gran cen-
tre educatiu que en aquells moments impulsava la 
ciutat, l’Escola de Segon Ensenyament”, relata Josep 
Homs, qui va ser professor de l’Escola de Treball i 
cronista de la seva història fins a la seva mort. Du-
rant una bona colla d’anys l’Escola de Segon Ense-
nyament, l’Institut, i la d’arts i oficis van compartir la 
mateixa estructura orgànica, funcional i financera i 
també el mateix edifici.  La Guerra Civil va paralitzar 
els projectes de trasllat de l’escola que no es van 
acabar de materialitzar fins al curs 1962-1963 en 
l’emplaçament actual del carrer de Roger de Flor, 
fet que va possibilitar que els dos centres educatius 
impulsats alhora es deslliguessin definitivament.

Un nou edifici en una àrea de nou creixement

La construcció del nou edifici es va produir 
paral·lelament a un procés de reconeixement oficial 
dels estudis que s’impartien a l’escola. La direc-
ció del centre, de la mà de Miquel Boix i amb la 
col·laboració d’Esteve Duran, va elaborar la carta 
fundacional del futur centre de formació professional 
en què es demanava l’ampliació del pla d’estudis, de 
l’horari, ja que fins aleshores només es feia nocturn, 
i del centre com a escola de mestratge. El nou edifici 
del carrer de Roger de Flor, s’alçava en un indret 
que començava a urbanitzar-se, “darrera l’escola tot 
eren camps fins a la riera i tampoc hi havia gai-
res edificis”, rememora Ramon Collell, professor i 
exdirector de l’escola. Les noves instal·lacions tenien 
més de 13.000 m2 i disposaven de tallers destinats 
a l’ensenyament pràctic de tèxtil, metall, fusteria, 
electricitat, electrònica i construcció, dos laboratoris, 
48 aules i capacitat per a 1.400 alumnes. En aquest 
període només “cinc o sis professors tenien dedica-
ció completa, recorda Collell, i es cobrava molt poc. 
La gran majoria de les classes les impartien pro-
fessors que treballaven en empreses i que venien a 
l’escola a fer unes hores”. 

L’FP i les reivindicacions de la transició

Un altre moment d’inflexió en la història de l’escola 
és el que es va produir el 1975, quan es va trans-
formar en centre homologat de formació profes-

Tres alcaldes 
de Granollers, 

Joaquim Trullàs, 
Josep Pujadas

i Josep Mayoral 
van ser professors 

de l’EMT

L’EMT, aleshores Centre no Oficial 
Reconegut de Formació Professio-
nal Industrial, es va edificar en un 
carrer Roger de Flor encara per 
urbanitzar. Anys 60
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sional, com a conseqüència de l’aplicació de la 
Llei d’educació de 1970. Aquest fet va suposar un 
increment d’alumnes de diürn i, posteriorment, 
d’alumnes de la comarca matriculats de segon grau 
a la nit. Comença la transició cap a la democràcia i 
el centre no és aliè a aquest procés d’assemblees, 
manifestacions, reclamacions de millora del sis-
tema educatiu i de democratització del centre. 
Albert Camps, regidor de l’Ajuntament i professor 
en excedència recorda que “a l’escola es vivia amb 
efervescència aquells moments de canvi. S’hi va 
generar una setmana cultural que va ser molt potent 
a la ciutat, amb gent de molt nivell, conferenciants, 
pel·lícules...”. 
Casualitat o no, una bona colla de persones que 
van treballar a l’EMT van tenir activitat política en 
diferents moments. Fent de professors hi han passat 
tres alcaldes: Joaquim Trullàs, Josep Pujadas i Jo-
sep Mayoral; molts regidors i regidores: Miquel Boix, 
Jaume Camp, Vicenç Rochina, Josep Sampera, Al-
bert Camps, Francesca Alaminos, Carme Esplugas, 
que també va ser alcaldessa, Rafa González, Lourdes 
Garrell... i altres amb presència més puntual en 
la política: Salvador Estany, Joan Sala Vila, Miquel 
Blancher, José Manuel López...
El 1976 el Ple de l’Ajuntament va aprovar un acord 
segons el qual l’escola passaria a mans del ministeri 
per un període de, com a mínim, 25 anys. Aquest 
intent, com d’altres posteriors en què es pretenia 
canviar la titularitat del centre, van quedar en paper 

mullat. “A la Generalitat li surt més a compte que el 
centre sigui municipal, si fos de la Generalitat segur 
que hi hauria més professorat”, conclou Ramon 
Collell.

Més alumnes, ampliació de l’escola

De mica en mica s’incrementen les especialitats que 
ofereix l’escola, l’alumnat i el  professorat fet que va 
propiciar que, durant una època, s’utilitzessin aules 
de l’Escola Salvador Llobet. Per aquest motiu es va 
plantejar la construcció d’un nou edifici en el mateix 
àmbit de l’escola. Conxita Cots, que farà aquest 
any l’últim curs abans de jubilar-se, recorda que en 
aquell temps hi va haver una mena de pressió per 
tancar l’especialitat de química, una de les últimes 
que s’havien incorporat al pla d’estudis, per manca 
d’alumnes. “Hi havia una petició brutal d’estudis 
d’electrònica, mecànica, administratiu”. La possibi-
litat que es deixés de fer química va motivar que es 
portés a terme un projecte de divulgació d’aquesta 
especialitat entre els alumnes de 8è. d’EGB de les 
escoles de l’entorn que va ser molt fructífer i que va 
aconseguir reclutar alumnes motivats per a la in-
dústria química, que al Vallès Oriental “fa productes 
de gran valor afegit”. 

Més participació, nous criteris pedagògics

El 1980, després d’una nova catalogació de l’escola, 
ara com a institut politècnic, Josep Mayoral va ser 

Avui l’EMT té més de 1.400 alumnes i hi treballen 
120 professionals, entre personal docent i no docent

Alumnes treballant al torn en el 
taller de mecànica, on actualment 
hi ha el gimnàs de l’escola

75è. aniversari de l’EMT, amb tots 
els directors del centre, d’esquerra 
a dreta: Ramon Collell, Josep Ma-
yoral, Esteve Sala, Esteve Duran, 
Joan Traver, Josep Serratusell 
(alcalde), Miquel Boix, Joan Sala, 
José A. Mañero, José Manuel Ló-
pez i José Luis González. Any 1995
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escollit director per quatre cursos, en les primeres 
eleccions convocades per aquest motiu. Durant 
aquest període es van aprovar els estatuts del nou 
patronat, es va potenciar la participació de la comu-
nitat educativa en la gestió del centre, es va consti-
tuir la primera associació de pares d’alumnes i es 
van iniciar els contactes amb la Intersectorial perquè 
els alumnes de l’escola poguessin fer pràctiques en 
les empreses dependents d’aquesta organització. 
També es van aplicar nous criteris pedagògics, amb 
l’objectiu de reduir el fracàs escolar. Es feia una 
prova d’accés per comprovar el nivell dels alum-
nes que s’incorporaven a l’FP1 que, majoritària-
ment, accedien al centre sense el graduat escolar. 
El 1987 es signa un conveni amb el Departament 
d’Ensenyament que permet tenir una estabilitat en 
el finançament de l’escola i s’inaugura la biblioteca 
Joan Camps i Giró, que porta el nom de qui va ser 
professor del centre.

Nous estudis, nou perfil d’alumnat

Els anys noranta suposen un nou canvi de terç en 
la trajectòria de l’escola. Calia preparar-se pel que 
implicava la reforma educativa definida a la LOGSE. A 
la pràctica aquesta nova normativa va possibilitar que 
l’EMT acollís l’Educació Secundària Obligatòria i el 
Batxillerat i alhora mantenir la formació professional. 
Albert Camps va ser la persona que més es va pre-
parar per a aquest important canvi “que sempre vaig 
veure com a molt positiu, generador d’oportunitats. 
Pensant en l’escola trencava amb la desigualtat de 
la formació professional respecte els que cursaven 
batxillerat”. Aquesta preparació es va traduir en un 
full de ruta amb més de setanta accions. Així, es van 
aplicar mesures tan innovadores com que els tutors 
de l’últim curs de primària establien com havien 
de ser els grups classe a l’inici de la secundària, 
buscant equilibris, “i fent el traspàs de la informació 
alumne per alumne”. Una altra de les accions que 
es van dur a terme va ser repetir el mateix profes-
sorat a primer i a segon per mantenir grups classe 

més estables. Aquells anys també es va organitzar el 
mercat del llibre de segona mà que encara es manté. 
Tot plegat va fer que l’EMT, que partia amb un teòric 
desavantatge respecte els altres instituts de la ciutat, 
tingués una molt bona resposta en la primera promo-
ció d’alumnes que van fer l’ESO, el curs 1996-1997, i 
també successivament, assolint la major part de les 
vegades el 100 % d’aprovats a la selectivitat. 

Un bon record compartit

És impossible recollir el testimoni dels milers 
d’alumnes que han passat pel centre en aquests no-
ranta anys d’història. Fa uns dies, amb motiu de l’acte 
de final de curs, vam poder escoltar l’opinió de quatre 
exalumnes de diferents èpoques que coincidien en el 
bon record que l’escola els havia deixat. Eren Josep 
Bertran, empresari, que feia 52 anys que havia anat a 
l’escola; Toni Jiménez, exfutbolista, que feia 27 anys va 
acabar els estudis de delineació; Alba Dedéu, escrip-
tora i traductora, que fa 11 anys va acabar el batxi-
llerat científic i Gabriel Salmerón, que va estudiar un 
cicle formatiu de grau superior després de fer primer 
batxillerat.
Avui l’Escola Municipal de Treball té més de 1.400 
alumnes, hi va haver cursos que havia superat de llarg 
els 2.000, i més de 120 professionals, entre personal 
docent i no docent. Té més demanda de preinscripció 
que alumnes pot acollir i alguns cicles formatius de 
grau superior com el d’electromecànica de vehicles 
no es poden oferir per manca d’espai. “La saturació 
de l’edifici és total”, assegura l’actual director, Antoni 
Vicente. Tot i així no hi ha plantejament, a curt termini, 
que l’escola es traslladi. “El centre s’ha consolidat, 
no només amb l’FP, si no també amb l’ESO i el Batxi-
llerat. El que hem de buscar ara són nous projectes”, 
explica. Un d’aquests nous al·licients, que es portarà a 
terme el curs 2012-2013, serà que els alumnes podran 
cursar conjuntament l’ESO i el grau mitjà de música, 
fent les classes a l’Escola Municipal de Música Josep 
M. Ruera. Una bona manera de continuar el camí ini-
ciat ara fa noranta anys.

L’EMT i l’Escola Municipal de Música oferiran 
la possibilitat d’estudiar conjuntament l’ESO 
i el grau mitjà de música el curs 2012-2013

Al mig, acte de final de curs 
2010-11 i lliurament de la 
14a. edició de les beques 
Memorial Josep Homs; 
als extrems, alumnes fent 
pràctiques de cicles formatius
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ACTUALITAT

A punt per a l’inici del nou curs 

Un any més, el nou curs començarà amb alguns 
equipaments educatius millorats. Aquest any, amb 
petites obres de reparació i manteniment, per un im-
port total de 173.000 euros, a càrrec de l’Ajuntament, 
en algun cas, finançats amb la cobertura parcial de 
l’assegurança corresponent.

Millores i reparacions

Aquest estiu, els centres educatius objecte de mi-
llores han estat les escoles Joan Solans, Salvador 
Llobet i Pau Vila i l’Escola Municipal de Treball. A 
l’escola Joan Solans, s’han adequat la tanca i la por-
ta d’accés, a més dels lavabos d’educació infantil; a 
l’Escola Municipal Salvador Llobet, s’ha canviat mo-
biliari; a l’escola Pau Vila, s’ha reparat la instal·lació 
de connexió a Internet i, a l’Escola Municipal de 
Treball, s’han fet reparacions de coberta i façana i de 
ventilació del gimnàs i s’han substituït tanques. 
Abans d’aquestes obres estivals, l’Ajuntament havia 
fet algunes millores d’instal·lacions, accessos i tan-
caments a l’Escola Bressol Tortuga, al Centre Vallès 
i a les escoles Salvador Llobet, Mestres Montaña, 
Lledoner i Fàtima. A aquestes millores, cal afegir 
l’adquisició de material informàtic feta per a l’Escola 
Municipal de Treball.

Formació professional i d’oficis

També és a punt l’inici del nou curs dels Projectes 
singulars de Granollers, en aquesta ocasió, amb la 

incorporació de dos centres educatius més: l’IES 
Celestí Bellera i el Col·legi l’Estel. Alumnes de 3r i 4t 
d’ESO d’aquests centres se sumen, doncs, en aques-
ta edició, als cinc participants fins ara: EDUCEM, 
Escola Pia, Col·legi Jardí i els IES Carles Vallbona i 
Antoni Cumella. En total, seran uns 50 alumnes.
Aquests projectes compten amb la col·laboració 
d’empreses, en una experiència educativa que millo-
ra la transició de l’escola al món laboral. En aquests 
centres de treball, l’alumnat dels Projectes singulars 
hi porta a terme “tastets d’oficis”, un primer con-
tacte amb el món laboral que els permet adquirir 
coneixements i, sobretot, aptituds i actituds que els 
ajudaran en un futur laboral proper. 
Pel que fa als programes PQPI-PTT (Programes de 
Qualificació Professional Inicial-Programa de Tran-
sició al Treball), aquest curs, amb 32 alumnes, serà 
el sisè del PTT. Aquests programes els organitza, un 
any més, l’Ajuntament de Granollers i la Generalitat 
de Catalunya, amb la col·laboració d’empreses de la 
comarca. L’objectiu és oferir un servei públic de qua-
litat als joves que volen formar-se professionalment, 
en aquest cas, com a via alternativa als cicles forma-
tius de grau mig. A més, amb aquests programes, es 
contribueix a reduir el fracàs escolar. L’alumnat que 
supera el curs dels Projectes singulars rep orienta-
ció per cursar un cicle formatiu de grau mig escollit 
en funció de l’experiència que els ha proporcionat el 
seu “tastet d’ofici”. A Granollers, aquesta experièn-
cia es porta a terme des de l’any 2008. 
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SProp de 9.100 alumnes han d’iniciar el curs 
2011-2012 a les escoles de Granollers, una 
xifra una mica superior a la del curs anterior, 
segons les darreres dades disponibles al 
Servei d’Educació de l’Ajuntament, que, 
com és habitual, són obertes a possibles 
incorporacions o baixes. Més de 2.170 
d’aquests escolars són d’educació infantil, 
entre ells, 722, de P-3. De la resta, la majoria 
–més de 4.180– són alumnes d’educació 
primària i més de 2.700, d’educació 
secundària obligatòria. 
A aquestes xifres, cal afegir els 2.400 
alumnes, aproximadament, previstos, en total, 
de cicle formatiu i batxillerat. En concret, prop 
de 1.500 de cicles formatius de grau mig i de 
grau superior i uns 900 de batxillerats.

Els programes 
de qualificació 

professional 
compten, en 

total, amb una 
vuitantena 
d’alumnes
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Granollers ha resultat guanyadora en la seva ca-
tegoria (ciutats d’entre 30.001 i 200.000 habitants) 
en el concurs “Capital de la biodiversidad”, que té 
l’objectiu de reconèixer els ajuntaments que im-
plementen mesures i projectes amb l’objectiu de 
pal·liar la pèrdua o augmentar la biodiversitat en els 
seus municipis.
La ciutat de Granollers ha quedat per davant de ca-
pitals de província com Lleida (2n premi) i Orense (3r 
premi), i és la primera ocasió que una localitat cata-
lana guanya alguna de les categories d’aquest pres-
tigiós concurs convocat per la Fundación Biodiversi-
dad i els seus socis europeus Deutsche Umwelthilfe 
i a Unió Internacional per a la Conservació de la 
Natura (UICN), entre d’altres. S’hi han presentat un 
total de 400 ajuntaments d’arreu d’Europa. 

Reconeixement a la feina feta en favor
de la biodiversitat a Granollers

El premi ha reconegut la trajectòria de Granollers en 
matèria de conservació de la natura, especialment el 
fet que el municipi ha restaurat en la darrera dècada 
una superfície de 474.820 m2 d’espais naturals. 
El jurat tècnic del concurs, format per experts i 
científics del món de la biodiversitat i la sostenibili-
tat, ha valorat molt positivament accions i projectes 
com ara:
- les polítiques de protecció urbanística del patrimo-

ni natural, 
- els diversos acords de custòdia signats per a la 

Granollers és una de les guanyadores 
del concurs “Capital de la biodiversidad”

conservació del territori
- els projectes de rehabilitació fluvial per a la millo-

ra de la biodiversitat del riu Congost
- la restauració d’espais forestals com Can Caban-

yes i la Font del Ràdium, 
- la recuperació del parc fluvial i la naturalizació del 

parc Lledoner
- els projectes de creació de refugi per a la fauna 

(aiguamolls, basses i altres hàbitats dissenyats 
per ocells, amfibis i rèptils)

- les activitats d’educació ambiental organitzades 
des de l’Ajuntament i el Museu de Ciències Natu-
rals

- el seguiment de la biodiversitat que es realitza al 
municipi

Funcionament del concurs

El concurs estableix 4 categories en funció del 
nombre d’habitants: menys de 5.000, entre 5.001 i 
30.000, entre 30.001 i 200.000, i de més de 200.000 
habitants. Per a cadascuna de les categories es 
seleccionen 3 guanyadors. D’entre ells, només un 
aconsegueix el reconeixement de “Capital de la 
Biodiversitat”, que enguany ha resultat ser Puebla 
de Sanabria, municipi de la província de Zamora 
que havia guanyat la categoria de menys de 5000 
habitants.
Els ajuntaments interessats en participar-hi ha-
vien de complimentar un qüestionari dividit en cinc 
capítols: ús del sòl; espais verds; biodiversitat en 
l’agricultura, els boscos i les masses d’aigua; comu-
nicació, educació i participació; i seguiment de la 
biodiversitat. 
El qüestionari consta de 36 preguntes: 18 es re-
fereixen a l’aplicació de polítiques i mesures per 
a la protecció de la biodiversitat en el municipi; 8 
estan relacionades amb projectes duts a terme per 
l’ajuntament, i les 10 restants són indicadors que 
mesuren la biodiversitat del municipi. 
Un jurat format per cinc membres representants de 
diverses entitats relacionades amb la biodiversitat, 
les polítiques de sostenibilitat, les competències 
dels ajuntaments i la participació ciutadana valora 
el qüestionari sobre un total de 100 punts.
D’acord a les declaracions del jurat del concurs, 
Granollers ha resultat guanyadora de la categoria 
més disputada i que comptava amb més partici-
pants. També cal destacar que el municipi de Palau-
solità i Plegamans, a la comarca del Vallès Occiden-
tal, ha quedat segon classificat en la seva categoria, 
entre 5.001 i 30.000 habitants.

Ana Leiva, directora de la Funda-
ción Biodiversidad; Josep Barberà, 
regidor d’Horta i Medi Ambient de 
Lleida; Josep Mayoral, alcalde de 
Granollers; Francisco Rodríguez, 
alcalde d’Ourense, i Luis Jiménez 
Herrero, director de l’Observatorio 
de la Sostenibilidad en España 
(OSE) 
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Granollers ha estrenat un nou aparcament soterrani, 
situat al carrer de Sant Jaume, per a cotxes, motos i 
bicicletes. El pàrquing, gestionat per l’empresa mu-
nicipal Granollers Promocions, SA, disposa de 250 
places de rotació, lloguer i venda, compartides amb 
les dels propietaris de l’àmbit de Can Comas. Una de 
les novetats d’aquest aparcament és que disposa de 
tres places que permeten la recàrrega de vehicles 

L’aparcament disposa de places de 
recàrrega per a vehicles elèctrics

Les obres d’urbanització d’aquest carrer, en el tram 
comprès entre els carrers de Francesc Ribas i de Jo-
sep Irla, ha comportat l’eliminació de les voreres i la 
creació d’una via de calçada única, i passa a ser un 
vial més de la ciutat amb prioritat per a la circulació 
de vianants.
S’ha actuat en una superfície de gairebé 2.500 m2, 
amb la construcció d’una plataforma de paviment de 
llambordes de formigó que diferencia l’espai destinat 
al pas de vianants i el de vehicles, bàsicament dels 
residents en el carrer. A més, s’ha renovat la xarxa 
de clavegueram i d’aigua potable i s’han soterrat les 
línies elèctriques aèries. Tant l’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, com el regidor d’Obres i Projectes, 
Albert Camps, han destacat que es tracta d’unes 
obres “fetes amb la mirada dels veïns, amb la seva 
col·laboració”.
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barce-
lona han finançat més de la meitat de l’import de les 
obres. En concret,  hi han aportat, respectivament, 
100.000 i 200.000 euros.

Nova reurbanització del carrer Tarafa

elèctrics, un servei que es pot ampliar a mesura que 
s’incrementi la demanda. 
El regidor d’Urbanisme i president de Granollers 
Promocions, SA, Jordi Terrades, va destacar que 
aquest nou pàrquing és una obra magnífica pel 
servei que donarà a la ciutat, no només des del punt 
de vista comercial, sinó també per la proximitat a 
diversos centres escolars. En aquest sentit, durant 
tot el curs escolar, s’oferirà la possibilitat d’aparcar 
30 minuts en cadascuna de les franges horàries de 
matí, migdia i tarda, per 60 euros l’any. 
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, va desta-
car que amb l’entrada en funcionament d’aquest 
nou pàrquing, Granollers està a prop d’arribar a les 
5.000 places d’aparcament, distribuïdes entre 2.000 
de subterrànies, 2.000 de gratuïtes a 10 minuts 
caminant del centre, i unes 900 de zona blava. El 
nou pàrquing de Can Comas, equipat amb la darre-
ra tecnologia, integrarà també altres serveis com 
el de dipòsit dels vehicles retirats per la grua, que 
substituirà l’emplaçament de l’Hospital previsible-
ment a principi de l’any vinent, alhora que acollirà 
l’empresa concessionària del servei de zona blava i 
de l’aparcament mateix de Can Comas. 

Granollers suma gairebé 5.000 places d’aparcament
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Dissabte 10 de setembre

Plaça de la Porxada

20.30 h - Dansa tradicional amb
l’Esbart Dansaire de Granollers
21.30 h - Àpat popular: 
Pa amb Tomàquet de la Diada 
(venda de tiquets una hora abans)

22.30 h – Ball tradicional 
amb Tirant Lo Folk
Organitza: Amics de l’Onze

Diumenge 11 de setembre

Plaça 11 de Setembre

11 h - Ofrena floral al peu del 
monument, amb la intervenció 
de la Coral Art 9
Organitza: Ajuntament de Granollers

Diumenge 18 de setembre 

Carrer de Ricomà – 12 h 

Carrer de Corró – 18 h

Ballada de sardanes 
amb la cobla Iluro

Organitza: Agrupació Sardanista 
de Granollers, AV Ricomà Centre, 
Comissió de Festes de 
Corró - Lledoner de Baix

Granollers 2011
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“Ho hem constatat una vegada més i estic més con-
vençut que mai que aquesta terminal desapareixerà. 
És una ferida al mig de la ciutat” així de contundent 
es va mostrar el secretari d’Estat de Transports, 
Isaías Táboas, després de visitar l’estació de merca-
deries de Granollers, que està situada al centre de 
la ciutat des dels anys 80. L’alcalde Josep Mayoral, 
va recordar que és una llarga reivindicació municipal 
“ja fa temps que exposem la necessitat que l’estació 
de mercaderies marxi de la nostra ciutat. Hem com-
provat sobre el terreny com encaixa un futur trasllat 
que encara no té data però, aquesta terminal està 
clarament destinada a desaparèixer d’aquest indret.”
Táboas va confirmar que abans d’un any estarà 
conclòs l’estudi per determinar la ubicació de la nova 
plataforma logística del Vallès, segons recull l’acord 
signat pel Ministeri de Foment i la Generalitat el 
passat 7 de juny. “Quan coneguem aquest emplaça-
ment, coneixerem també els passos per desmante-
llar aquesta terminal de Granollers”.
La futura plataforma formarà part de la xarxa bàsica 
nacional del Pla d’Impuls del transport de mercade-
ries per ferrocarril, que preveu que l’any 2020 el 10% 
del total de mercaderies que es mouen a Espanya ho 
facin per ferrocarril, enfront del 4,1% actual. 

Joves d’entre 14 i 16 anys i pares i mares 
d’adolescents tenen a l’abast la guia Drogues: 
comprendre, conèixer, actuar al web www.parlem-
dedrogues.cat. D’aquesta manera, es vol fomentar 
comportaments i actituds responsables respecte 
al consum de drogues, oferir informació global i 
objectiva sobre la seva prevenció a l’àmbit familiar 
i potenciar els factors de protecció relacionats amb 
situacions de risc. A més, es vol donar a conèixer i 
facilitar l’accés als recursos de prevenció i d’atenció 
existents i facilitar les eines necessàries perquè es 
puguin detectar, a temps, possibles situacions de 
risc dels adolescents.

Prevenció 
sobre 
drogues, 
amb un 
“clic”

Aquesta guia, disponible, doncs, només amb un 
“clic” informàtic és un treball conjunt del Servei 
de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers i el 
Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del 
Tenes. L’objectiu és facilitar elements de reflexió 
i d’actuació respecte al consum de drogues. Es 
tracta, d’un complement a l’atenció personalitzada a 
consumidors, familiars i amics, que, en determinats 
casos, es deriva al Centre d’Atenció i Seguiment a 
les drogodependències (CAS) de Granollers.
Idees, comentaris i consells inclosos en aquesta guia 
informativa per a la prevenció ajuden a reflexionar 
sobre el consum de drogues.

L’estació de mercaderies de Granollers 
desapareixerà del municipi
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20 de setembre: Introducció a les empreses cooperatives i les societats 
laborals, seminari per a persones emprenedores amb inquietuds per com-
partir un projecte d’empresa i que en vulguin conèixer aspectes jurídics, 
laborals i fiscals o informació sobre ajuts i subvencions.

27 de setembre: Tens una idea empresarial? T’ajudem a avaluar-la, semi-
nari per a persones emprenedores sobre l’origen de les idees empresarials 
i el perfil per a l’èxit.

29 de setembre: Un món ple d’oportunitats, formació per a persones em-
prenedores que vulguin conèixer de quina manera els canvis a l’entorn 
social i econòmic també són generadors d’oportunitats per crear un negoci.

11 d’octubre: Tens impagats i vols saber la forma i la via d’actuació?, for-
mació per a treballadores i treballadors autònoms que vulguin saber com 
es poden reclamar i evitar impagats. Rebran informació sobre requeri-
ments previs, demandes inicials de procediment monitori i procediment 
verbal. 

17 i 19 d’octubre: De la idea de negoci a la comercialització, taller per 
ajudar les persones emprenedores a planificar la seva idea cap a la comer-
cialització, amb la creació d’un pla comercial i la  identificació del mercat 
objectiu i els clients potencials per establir un procés de captació de clients 
i de comercialització.

25 d’octubre: Com han de ser una factura i un abonament? Com han de ser 
i com s’emplenen els llibres fiscals de Registre obligatori?, sessió infor-
mativa per a persones autònomes sobre el Reglament de facturació (Reial 
Decret 1496/2003, de 28 de novembre), l’elaboració d’una factura en totes 
les diversitats i l’emplenament des llibres més freqüents, com el Llibre de 
registre de factures emeses i el Llibre de registre de factures rebudes.

Formació gratuïta per a persones emprenedores
i autònomes i noves empreses

Setembre i octubre de 2011

Amb el suport

PLACES

LIMITADES

Els seminaris 
s’impartiran a la seu de 
Granollers Mercat (c. de 
les Tres Torres, 18-20. 
Tel. 93 861 13 90), on es 
poden fer les inscripcions 
(també a www.grano-
llersmercat.cat).
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L’Ajuntament de Granollers edita una Guia Gastronòmica amb l’objectiu de 
reconèixer la tasca de promoció de la ciutat que fan els restaurants i donar a 
conèixer la oferta gastronòmica. 
La guia presenta una selecció de 42 restaurants de Granollers, amb fotos de cada 
restaurant i una ressenya del seu plat més típic, segons les indicacions dels pro-
pis restaurants. Els restaurants estan classificats per tipus de cuina, 
per ubicació geogràfica i per interval de preu. Es troba en quatre idiomes: ca-
talà, castellà, anglès i francès. A més la guia es complementa amb una intro-
ducció a les fires i productes gastronòmics: s’inclou  la mongeta del ganxet, 
el Rajol de Festa Major, i una referència a les fires i mercat setmanals de 
productes agroalimentaris de qualitat.
La Guia Gastronòmica es podrà trobar als restaurants, a l’Oficina de Turisme 
del Vallès Oriental, als hotels i a les fires i altres esdeveniments que es facin 
a Granollers. També es podrà consultar al web municipal www.granollers.cat.

Es presenta la Guia Gastronòmica, 
una eina de promoció de la ciutat

El patrimoni arquitectònic monumental esdevé un 
símbol de la identitat dels pobles, alhora que expressa 
la riquesa cultural col·lectiva i comuna. Les Jornades 
Europees del Patrimoni van ser creades per acostar la 
ciutadania europea a aquest tresor col·lectiu. Un any 
més Granollers es suma a aquesta iniciativa en un cap 
de setmana, del 23 al 25 de setembre, ple d’activitats 
gratuïtes amb l’objectiu de descobrir el patrimoni 
cultural i gaudir-ne. I d’entre els elements patrimo-
nials que conserva la ciutat, enguany es fixa la mirada 
en dos: la  que testimonia el passat industrial, Roca 
Umbert, i la que evidencia la singularitat de l’antic 
nucli de Palou.

Palou: paisatge rural, paisatge cultural

Palou va ser municipi fins que el 1928 s’annexionà a 
Granollers, aportant una zona agrícola important, en 
bona part de regadiu i també ramadera, que enca-
ra avui caracteritza aquest antic nucli. Els diversos 

elements patrimonials que s’hi conserven (l’església, 
les masies, els recs i les basses...) configuren avui 
la singularitat del paisatge cultural d’aquest indret, 
que proposem descobrir de la mà dels seus protago-
nistes

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

L’antiga fabrica de Roca Umbert ha estat un referent 
de la industria tèxtil a Granollers. La seva arquitec-
tura forma part del patrimoni arquitectònic de la 
ciutat, però també és el símbol de la memòria de 
tots aquells ciutadans que en van ser protagonistes, 
i que esdevé patrimoni immaterial de la ciutat. Roca 
Umbert és ara un centre adreçat a la producció, 
formació i difusió, però també un instrument per a la 
recuperació de la memòria històrica de Granollers.

Granollers celebra les Jornades Europees del Patrimoni

Consulteu la 
programació a el 
Rengle i a la web 

municipal: 
www.granollers.cat
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIjOUS 1

21 h GRA
Dijous a la terrassa. Actuacions en directe 

DISSAbTE 3

18.30 h Museu de Granollers
El barret de les històries. Contes al carrer 
per a petits i grans. La senyora Dorotea. 
Animació a càrrec de CRIT, Centre de Re-
cerca i Imaginació Teatral

DIUMENGE 4

De 8 h a 15 h Parc Firal
Fira d'antiquaris, brocanters, artesans i 
col·leccionistes d'art i pintura
Organitza: ABAC-GRA

10.30 h Plaça de la Corona
Festa de la bicicleta. Passejada fins al 
Circuit de Catalunya
Més informació, 93 842 68 48 

DIMECRES 7

21.30 h Restaurant El Mirallet
Miramecres. Concert en viu. Raül Reverter 
(saxo i piano) i Xavi Atència (contrabaix)

DIjOUS 8

21 h GRA
Dijous a la terrassa. Actuacions en directe 

DIvENDRES 9

Del 9 a l'11 de setembre Barri de l'Hostal
Festes del barri
Organitza: AV de l'Hostal

21 h La Troca. Centre de Cultura Popular i 
Tradicional
Assaig especial de Xics
Org.: Colla Castellera Xics de Granollers

DISSAbTE 10

18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Presentació de la nova temporada del 
Teatre Auditori de Granollers, l'any del seu 
desè aniversari. A les 18 h, cercavila pels 
carrers de Granollers

Comencen les inscripcions als nous 
cursos i tallers de centres cívics i Gra
La Xarxa de Centres Cívics i el Gra, Equipament Juvenil, tenen a punt la progra-
mació del nou curs i aquest mes s’obre el període per apuntar-s’hi. 
D’una banda, els centres cívics, Can Bassa, Can Gili, Palou, Jaume Oller i Nord, 
ofereixen un centenar de propostes, entre cursos semestrals, d’una sola sessió 
i activitats obertes, part de les quals, organitzades per alguna de les 35 entitats 
residents d’aquests equipaments. La novetat d’enguany és l’oferta adreçada 
a infants i joves, amb activitats com ball flamenc, tai-txi, judo i classes d’àrab. 
Classificats per àmbits (salut i creixement personal, expressió i creativitat, terra 
i fogons, i tecnologia i comunicació), la programació proposa cursos de cant 
contra l’estrès, millora de l’autoestima, cajón flamenc, sardanes, rebosteria, 
fotografia digital i conversa en anglès. També hi ha sessions úniques de dues 
hores (cursos exprés) sobre alimentació saludable i gestió econòmica de la llar, i 
farmaciola familiar amb olis essencials, entre altres.
D’altra banda, el Gra proposa tallers per a nois i noies de 12 a 18 anys (popping, 
dibuix manga, Photoshop) i per a joves de 16 a 30 (scrapbook, il·lustració, pintar 
amb l’ordinador, stopmotion i massatge). Continuen, cada dijous, les actuacions a 
la terrassa i les xerrades de l’Oficina Jove del VO. 
El període d’inscripció a la programació de Centres Cívics és del 12 al 30 de 
setembre i del Gra, de l’1 al 29, de manera presencial als diferents equipaments 
o per Internet, a www.granollers.cat/ovac
Més informació, www.granollers.cat/centrescivics – www.grajove.cat
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Dissabte 10 de setembre, entre les 6 i les 9 del vespre, el Teatre Auditori de 
Granollers obre les portes per explicar la nova temporada a través d’un viatge 
virtual per les arts escèniques que aquesta tardor s’hi mostraran, en un any ben 
especial, perquè celebra el desè aniversari. 
Espectacles destacats com el musical de Geronimo Stilton, els concerts 
d’Amaral, Manel i Ainhoa Arteta, i els muntatges del Tricicle o el Ballet Nacional 
de Cuba, trepitjaran l’escenari granollerí entre els mesos d’octubre i gener. Al-
tres propostes són l’obra Pedra de tartera, de Maria Barbal; Truca un inspector, de 
Josep M. Pou; Dues dones que ballen, de Josep M. Benet i Jornet; o la proposta 
singular El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide, de la cia. El Espejo Negro. 
Algunes formacions i entitats que també estan d’aniversari compartiran la ce-
lebració amb el teatre, com ara l’Orquestra de Cambra de Granollers, els Amics 
dels Pastorets o El Tramvia Blanc. 
Les entrades i abonaments de la nova temporada d’octubre a gener es posaran 
a la venda a partir del 12 de setembre, a les taquilles del teatre i també, com a 
novetat, a través de la web, www.teatreauditoridegranollers.cat 

El quartet Ensemble Marboré reprèn
els concerts de música sacra 

La gran música barroca de compositors 
com Vivaldi, Haendel o Corelli aterra 
a Granollers amb Ensemble Marboré, 
un quartet de corda, trompeta i orgue 
especialitzat en el gènere, format per 
coneguts intèrprets catalans i arago-
nesos. El Marboré és el pic més alt del 
Pirineu d’Osca. El concert que la forma-
ció oferirà el diumenge 18 de setembre a 
l’església de Sant Esteve de Granollers, 
titulat Des del cim del barroc, és una de 
les perles de la III Temporada de Música 

Sacra de Granollers. La policromia de les veus blanques, amb el Cor Infantil Amics 
de la Unió; Prayer, els romàntics anglesos per a cor i orgue; i Puer Natus, el Nadal que 
arriba, són els propers concerts fins a final d’any. 
Més informació, a l’agenda i a www.musicasacragranollers.org 

20.30 h Plaça de la Porxada
11 de Setembre. Dansa tradicional. Actua-
ció de l'Esbart Dansaire de Granollers
Organitza: Amics de l'Onze

21 h Teatre de Ponent
Feliçment, jo sóc una dona. Adaptació 
teatral del llibre de Maria Aurèlia Capmany, 
amb motiu del vintè aniversari de la seva 
mort 

21.30 h Plaça de la Porxada
11 de Setembre. Pa amb Tomàquet de la 
Diada. Àpat popular. Venda de tiquets una 
hora abans
Organitza: Amics de l'Onze

22.30 h Plaça de la Porxada
11 de Setembre. Ball tradicional amb 
Tirant Lo Folk
Organitza: Amics de l'Onze

DIUMENGE 11

11 h Plaça Onze de Setembre
11 de Setembre. Diada Nacional de Ca-
talunya. Ofrena floral, per part d'entitats i 
institucions, amb la coral Art9

19 h Teatre de Ponent
Feliçment, jo sóc una dona. Adaptació 
teatral del llibre de Maria Aurèlia Capmany, 
amb motiu del vintè aniversari de la seva 
mort 

DIMECRES 14

10 h i 19 h 
Xerrades de l'Oficina Jove del Vallès 
Oriental. Descobreix les feines de tempora-
da. A càrrec del servei de treball de l'Oficina

21.30 h Restaurant El Mirallet
Miramecres. Concert en viu. De Cara a la 
Pared. Acústic

DIjOUS 15

20 h Museu de Granollers
Visita comentada a l'exposició Amador 
Garrell, dibuixos. Fons del Museu de Gra-
nollers. Amb l'acompanyament del fill de 
l'artista, Amador Garrell i Garcia

21 h GRA
Dijous a la terrassa. Actuacions en directe 

El Teatre Auditori presenta
la temporada del desè aniversari
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Del 16 al 18 de setembre Carrer de Ricomà
Festes de Ricomà centre
Organitza: AV Ricomà Centre

19 h Biblioteca Can Pedrals
Inauguració de l'exposició Figures en pin-
tura, d'Eduardo Abarca 

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. Happy Thank You More Plea-
se, de Josh Radnor (2010)
Organitza: Cineclub de l'Associació Cultural

19.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada fotogràfica: Introducció al format 
RAW, a càrrec de Cristina Serra
Organitza: Associació Fotogràfica Jaume 
Oller

21 h Teatre de Ponent
Shakespeare per a executius. Cia Astut 
Teatre. Comèdia

DISSAbTE 17

17 i 18 de setembre Barri de Ponent
Festes del barri
Organitza: AV Ponent

D'11 h a 23 h Plaça de la Porxada
Dia de Galícia a Granollers
Organitza: Restaurant Os Galegos - Grano-
llers Mercat

21 h Teatre de Ponent
Shakespeare per a executius. Cia Astut 
Teatre. Comèdia

21.30 h Centre Cultural de Granollers
Catalunya sense barreres. L’obra. 
Cia Catalunya Sense Barreres amb la 
col·laboració de la Fundació ONCE

22 h Centre Cívic Can Gili
Nit flamenca
Organitza: AV Can Gili

DIUMENGE 18

Carrer de Corró - Lledoner de Baix
Festes del barri
Organitza: Comissió de Festes Corró - Lle-
doner de Baix

El museu exposa 
setanta dibuixos 
d’Amador Garrell
Fins a l’1 de novembre, el Museu de 
Granollers mostra per primer cop 
setanta dibuixos de l’artista poli-
facètic Amador Garrell (Granollers, 
1916-2000), adquirits fa onze anys i 
integrats al fons d’art de la institució. 
El dia 15 de setembre, es farà un 
recorregut per l’exposició, amb el seu 
fill, el dissenyador Amador Garrell i 
Garcia.
D’altra banda, a final de mes 
s’inaugura a la Sala Ciutat del Centre 
Cultural de Granollers Referències, 
de Jordi Aligué, una mostra foto-
gràfica en què l’artista de Cardedeu 
s’acompanya d’amics com Benet 
Rossell, Toni Cumella i Vicenç Viapla-
na, entre d’altres. 
El Museu de Granollers reprèn 
aquest mes la temporada de contes 
familiars, amb El barret de les His-
tòries i els itineraris de ciutat.
Més informació, a l’agenda
i a www.museugranollers.org 

Lluís Soler i Luces de 
Bohemia, al nou cicle 
Les Lletres a Escena 
Comença el curs i les biblioteques 
reprenen l’activitat habitual, amb 
propostes per a totes les edats. Per a 
les famílies, comença l’Hora menuda, 
a càrrec de Montse Dulcet; l’Hora 
del conte, amb Marga Socias; i el 
Laboratori de lletres i imatges, amb 
un taller titulat Patchword inclòs al 
programa de les Jornades Europees 
del Patrimoni. Per als adults, els 
responsables del Taller de pràctica 
filosòfica presentaran el curs, amb 
una lectura dramatitzada. Com a 
novetat, comença el cicle Les Lletres 
a Escena; el primer convidat serà 
l’actor Lluís Soler, que parlarà de 
Luces de Bohemia, l’obra que enceta 
la temporada al Teatre Auditori. En 
cinema, torna el cicle de cinefòrum 
Elles Dirigeixen, amb Hola, ¿estás 
sola?, d’Icíar Bollaín, com a primera 
pel·lícula. 
Més informació, a l’agenda

Teatre de Ponent aixeca el teló de la seva catorzena temporada recordant 
l’escriptora M. Aurèlia Capmany quan fa 20 anys de la seva mort, amb l’adaptació 
de la novel·la Feliçment, jo sóc una dona. Una oportunitat per recuperar la figura 
d’aquesta destacada dramaturga, pedagoga, política, lluitadora i filòsofa de la 
segona meitat del segle XX.
Les obres Shakespeare per a executius, de la cia. Astut Teatre, una comèdia 
dirigida per Pere Planella; Quatre dones i el sol, de la cia. In Vino Veritas, drama 
de Jordi-Pere Cerdà; i Comissura, una proposta de teatre-circ de la cia. Patrícia 
Pardo, completen la cartellera de setembre a Ponent.
Més informació, a l’agenda i a www.teatredeponent.com 

Ponent recorda M. Aurèlia Capmany
en el 20è aniversari de la seva mort 
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12 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. Granollers medieval
Un recorregut pels testimonis medievals de 
la ciutat. Cal fer reserva prèvia, tel. 93 842 
68 41 

12 h Carrer de Ricomà
11 de Setembre. Ballada de sardanes amb 
la cobla Iluro, dins de les festes del sant de 
barri
Organitza: Agrupació Sardanista de Grano-
llers

18 h Carrer de Corró
11 de Setembre. Ballada de sardanes amb 
la cobla Iluro, dins de les festes del sant de 
barri
Organitza: Agrupació Sardanista de Grano-
llers

18 h Església de Sant Esteve
III Temporada de Música Sacra. Des del cim 
del barroc. Ensemble Marboré, quartet de 
corda, trompeta i orgue
Organitza: Fundació Pro Música Sacra

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. Happy Thank You More Plea-
se, de Josh Radnor (2010)
Organitza: Cineclub de l'Associació Cultural

19 h Teatre de Ponent
Shakespeare per a executius. Cia Astut 
Teatre. Comèdia

DILLUNS 19

9 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Inici de l'exposició Seriosament... 25 argu-
ments per la Pau

16 h Centre Cívic Nord
Obertura de l’exposició Tubakos al camp
Organitza: Àfrica’t

DIjOUS 22

19 h Biblioteca Roca Umbert
Cicle Elles Dirigeixen. Projecció del film 
Hola,¿estás sola?, d'Icíar Bollaín (1995)

21 h GRA
Dijous a la terrassa. Actuacions en directe 

AB GALERIA D’ART
Draps d’Artista. Pere Galera
Del 15 de setembre
al 21 d’octubre 

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Figures en pintura
Eduardo Abarca
Del 16 de setembre
a l’1 d’octubre
Inauguració: dia 16, a les 19 h

CAN JONCH. CENTRE DE 
CULTURA PER LA PAU
Seriosament...
25 arguments per la Pau
Del 19 de setembre
al 28 d’octubre
Producció: Fundació per la 
Pau  i Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau

CENTRE CÍVIC NORD
Tubakos al camp
Del 19 al 29 de setembre 
Organitza: Àfrica’t

EL QUATRE. SALA D’ART
Carlos Brú
Fins al 21 de setembre
Montse Valdés
Del 23 de setembre
al 12 d’octubre

MUSEU DE GRANOLLERS
Amador Garrell, dibuixos
Fons del Museu de Granollers
Del 31 d’agost
a l’1 de novembre

SALA CIUTAT. CENTRE 
CULTURAL DE GRANOLLERS
Jordi Aligué. Referències
Del 29 de setembre
al 27 de novembre
Inauguració: dia 29, a les 20 h

CONTINUEN...
MUSEU DE GRANOLLERS 
Meridià Granollers anys 70 
Art de concepte i acció
Fins al maig de 2012

MUSEU DE CIÈNCIES 
NATURALS LA TELA
Fotografies de minerals 
Mostra del I Concurs de 
Fotografia de Minerals
Fins al 2 d’octubre. Organitza: 
Museu de Ciències Naturals i 
Grup Mineralògic Català

ARXIU COMARCAL
DEL VALLÈS ORIENTAL
De dilluns a divendres,
de 8 h a 15 h

BIBLIOTEQUES
DE GRANOLLERS
Fins al 10 de setembre
Can Pedrals: de dilluns a 
divendres, de 9 h a
14.30 h; dissabte 9 de
setembre, obert
Roca Umbert: de dilluns a 
divendres, de 15 h
a 20.30 h; dissabte 9 de 
setembre, tancat
Horari d’hivern
Can Pedrals: de dimarts a 
dissabte, de 9.30 h a 14 h;
de dilluns a divendres,
de 16 h a 20.30 h
Roca Umbert: dimecres i 
divendres, de 10 h a 14 h;
de dilluns a divendres,
de 15.30 h a 20.30 h;
dissabte,
de 16 h a 20.30 h 

CAN JONCH. CENTRE DE 
CULTURA PER LA PAU
De dilluns a divendres,
de 9 h a 13 h
Dimarts, dimecres i dijous,
de 18 h a 20 h

CENTRE CULTURAL
DE GRANOLLERS
Dimecres, dijous i divendres, 
de 17.30 h a 20.30 h 
Sala Ciutat
A partir del 29 de setembre 
Horari d’hivern
De dimecres a dissabte,
de 17.30 h a 20.30 h
Diumenge i festius,
d’11.30 h a 13.30 h

GRA,
EQUIPAMENT JUVENIL
De dimarts a divendres,
de 10 h a 14 h; de dilluns 
a divendres, de 16.30 h a 
20.30 h

L’ADOBERIA. CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ HIS-
TÒRICA DEL GRANOLLERS 
MEDIEVAL
Divendres i dissabte,
de 17.30 h a 20.30 h
Diumenge, d’11 h a 14 h

LA TROCA
CENTRE DE CULTURA
POPULAR I TRADICIONAL
De dilluns a divendres,
de 18 h a 22 h

MUSEU DE GRANOLLERS
De dimarts a dissabte
i festius, de 18 h a 21 h
Diumenge, d’11.30 h a 13.30 h

MUSEU DE CIÈNCIES
NATURALS LA TELA
De dimarts a diumenge,
de 18 h a 21 h
Diumenge, d’11 h a 13 h

TEATRE  AUDITORI DE
GRANOLLERS. TAQUILLES
Horari especial de dilluns 12 
a divendres 16 de setembre, 
de 17.30 h a 20.30 h
A partir del 19 de setembre, 
venda d’entrades i abona-
ments cada dimecres, dijous 
i divendres, de 17.30 h a 
20.30 h,  i una hora i mitja 
abans de l’espectacle
Venda d’entrades per Inter-
net a www.teatreauditoride-
granollers.cat 

TEATRE DE PONENT
TAQUILLES
Venda d’entrades a Corró15, 
Centre Cultural-Cafè-Res-
taurant (c/Corró, 15),
de dimecres a dissabte,
de 18 h a 23 h
Reserva d’entrades i des-
comptes, tel. 93 849 81 67,
de dilluns a divendres,
de 10 h a 14 h
www.telentrada.com
902 10 12 12

XARXA DE CENTRES CÍVICS
A partir del 5 de setembre
De dilluns a dijous, de 16 h a 
21 h; divendres,
de 17 h a 21 h

Equipaments culturals
Horaris Exposicions
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DIvENDRES 23

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. Potiche, mujeres al poder, de 
François Ozon (2010)
Organitza: Cineclub de l'Associació Cultural

19 h Sala d'actes de la Biblioterca Roca 
Umbert
Jornades Europees del Patrimoni. Con-
ferència. A Roca Umbert tindràs pa per a 
tota la vida. Història social de Roca Umbert, 
amb Alfredo Cela, historiador i autor d'una 
tesina sobre la fàbrica

20 h Antigues escoles de Palou
Jornades Europees del Patrimoni. Palou: 
paisatge rural, paisatge cultural
Presentació de la nova senyalèctica i mapa 
patrimonial de Palou

20.30 h Església de Sant Julià de Palou
Jornades Europees del Patrimoni. Palou: 
paisatge rural, paisatge cultural
Concert de música antiga, amb alumnes 
de l'Escola Municipal de Música Josep M. 
Ruera

21 h Teatre de Ponent
Quatre dones i el sol. Cia. In Vino Veritas. 
Drama

DISSAbTE 24

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. Tastet de ballmanetes, amb 
Montse Dulcet, pedagoga musical. Per a 
infants de 15 a 36 mesos. Inscripció prèvia, 
tel. 93 879 30 91

De 17 a 19 h Antigues Escoles de Palou
Jornades Europees del Patrimoni. Palou: 
paisatge rural, paisatge cultural
Joc de pistes. Activitat familiar de desco-
berta del patrimoni arquitectònic i natural 
de Palou
Organitza: Esplai Guai de Palou

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Jornades Europees del Patrimoni. Labo-
ratori de lletres i imatges. Patchword: un 
taller d'històries tèxtils a la fàbrica de Roca 
Umbert. Amb Glòria Gorchs, bibliotecària. 
Per a famílies amb infants a partir de 4 
anys. Cal fer inscripció prèvia,
al tel. 93 860 44 50

21 h Teatre de Ponent
Quatre dones i el sol. Cia. In Vino Veritas. 
Drama

DIUMENGE 25

12 h Antigues Escoles de Palou
Jornades Europees del Patrimoni. Palou: 
paisatge rural, paisatge cultural
Visita guiada pels principals elements pa-
trimonials de Palou: l'església, la rectoria, 
Can Marinet, Can Muntanyola,...

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. Potiche, mujeres al poder, de 
François Ozon (2010)
Organitza: Cineclub de l'Associació Cultural

19 h Teatre de Ponent
Quatre dones i el sol. Cia. In Vino Veritas. 
Drama

DIMARTS 27

19 h Biblioteca Roca Umbert
Lectura filosòfica dramatitzada i presen-
tació del curs del Taller de Pràctica Fi-
losòfica. La recerca de la pròpia identitat: el 
leit motiv de l'home contemporani en temps 
de crisi, amb els actors Ana Galisteo, Laia 
Costa, Juan Carlos Gómez i Joan Méndez

DIMECRES 28

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. Tastet de ballmanetes, amb 
Montse Dulcet, pedagoga musical. Per a 
infants de 15 a 36 mesos. Inscripció prèvia, 
tel. 93 860 44 50

19 h Biblioteca Can Pedrals
Cicle Les Lletres a Escena. Trobada amb... 
Lluís Soler. L'actor parlarà de l'obra Luces 
de Bohemia

DIjOUS 29

19 h GRA
Xerrades de l'Oficina Jove del Vallès 
Oriental. Glocal Voices. La globalització de la 
solidaritat. A càrrec del servei de mobilitat 
internacional de l'Oficina 

20 h Sala Ciutat. Centre Cultural de Granollers
Inauguració de l'exposició Referències, de 
Jordi Aligué. Fotografia
Producció: Museu de Granollers

20 h Casino de Granollers
Presentació del llibre L'esport en la globa-
litat humana, de Joan Sala Vila. Presentació 
a càrrec de Ramon Alfonseda, president de 
l'Assoc. de Jugadors del FC Barcelona
Organitza: Amics de la Ciutat de Granollers

21 h GRA
Dijous a la terrassa. Actuacions en directe 

DIvENDRES 30

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. El mundo según Barney 
(Barney's Version, 2010), de Richard J. Lewis
Organitza: Cineclub de l'Associació Cultural

20.30 h Hotel Ciutat de Granollers
Taula rodona. Gens i càncer. Amb els doc-
tors Miquel Henández-Bronchud, Ignacio 
Blanco, Teresa Ramon y Cajal, Gabriel 
Capella i Carles Vallbona. Acte inclòs al IX 
Sopar benèfic Oncovallès. Més informació, 
tel. 93 870 01 67 

21 h Teatre de Ponent
Comissura. Cia. Patrícia Pardo. Teatre -circ 
contemporani

Tallers de gralla
i percussió a la Troca
Centre de Cultura Popular i 
Tradicional de Granollers

Per a petits i grans
· Inici
· Aprofundiment

Inscripcions: del 5 al 30 de setembre
Més informació: www.granollers.cat/latroca  
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Josep Mayoral

Com encara aquest mandat?
Amb responsabilitat, per reactivar l’ocupació, sortir de 
la crisi econòmica i fer una gestió més eficient apri-
mant l’administració. Aquestes són les prioritats d’un 
govern que treballa en equip, buscant aliances, i fent de 
la proximitat el seu valor essencial. 

Com es pot seguir transformant la ciutat?
Aquest serà un mandat en què hi haurà menys inver-
sió. Cal fer les coses a partir de la participació, definint 
objectius i parlant amb la gent. Això ho hem estat fent 
els darrers anys i ho continuarem fent. Partim de molta 
feina feta i d’una inversió molt elevada en els darrers 
anys. Ara, es tracta de posar en marxa tots aquells 
equipaments, espais públics transformats i dotar-los de 
la vida i de la qualitat que mereixen. I seguir mirant 
endavant, no renunciant a cap dels projectes estratègics, 
per posar-nos en primera línia en el moment en què 
sortim de l’actual situació econòmica. 

Amb quines eines es dota l’Ajuntament de Grano-
llers per lluitar contra la crisi? 
El diàleg permanent, a través del Consell Econò-
mic i Social, em sembla essencial. L’equipament de 
Can Muntanyola, Centre de Serveis Avançats per a 
les Empreses, en aquest sentit, és un repte. L’estem 
transformant amb la Cambra de Comerç per ser un 
espai de dinamització i formació empresarial, que posi 

 
Després de repetir la majoria absoluta en 
les darreres eleccions municipals, Josep 
Mayoral s’enfronta al seu mandat més difícil 
com a alcalde. S’imposa una realitat que 
convida a la prudència, a l’austeritat, amb 
una primera prioritat: la lluita contra la crisi. 
Amb menys inversió pública i més de cinc 
mil aturats, caldrà preparar la ciutat perquè 
pugui atraure negoci que generi llocs de 
treball; serà necessari fer més amb menys 
recursos, definint i prioritzant objectius i 
comptant amb la participació de la gent. I, 
alhora, no renunciar a projectes estratègics 
com la cobertura del ferrocarril o Can 
Muntanyola, per tal que Granollers estigui 
en una bona posició de sortida quan remunti 
la situació econòmica.

l’accent a treballar per a la millora de la productivitat 
de les empreses. Un altre element, a mig termini, és 
la millora de la formació professional. Des del Consell 
de la Formació i l’Ocupació estem redefinint el mapa 
de la formació professional a la nostra ciutat i entorn, 
de comú acord amb el món empresarial, sindical, de 
l’educació i l’administració local. 
Hem de seguir fent de Granollers una ciutat educadora, 
que faci de l’educació i de la cultura factors de cohesió 
i convivència

Quins recursos es posaran a disposició de la gent 
que ho està passant malament?
Cal fer que el govern de la Generalitat esmerci recur-
sos, administrats des del govern local, en forma de 
plans d’ocupació específics per als aturats de llarga 
durada que tenen més dificultats per accedir al mercat 
de treball. Sempre hem reservat una part dels recursos 
municipals a incrementar, en allò que sigui possi-
ble, les dotacions econòmiques per a les famílies que 
pateixen situacions complicades. I ho seguirem fent. 
Des d’aquest punt de vista tenim un acord amb Creu 
Roja, amb el Xiprer i alhora els serveis socials fan una 
feina d’acompanyament permanent a la gent que rep 
l’impacte de la crisi d’una manera més dura. 

En un moment econòmic complicat, quin és el paper 
de les administracions?
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Cal fer un esforç per fer més coses amb menys re-
cursos. Fa temps que estem treballant per tenir una 
administració més àgil, eficient, flexible, més capaç 
d’afrontar els temes amb garanties. Hem de ser capaços 
d’afrontar aquesta minva de recursos a partir de la ima-
ginació, de l’austeritat, i hem de fixar objectius clars. 

Com gestionarà els grans temes de ciutat?
Seguirem buscant l’acord amb tots els grups munici-
pals del consistori. Acords per la reactivació econòmica 
i per l’ocupació. Acords també amb els representants 
del món empresarial i amb els sindicats. És impres-
cindible. Per sortir de la crisi es requereix d’un esforç 
col·lectiu. L’impulsarem. I ho farem entre tots. Si no, 
no ens en sortirem.
A més, tenim la responsabilitat de generar aliances des 
de Granollers. La nostra ciutat té un paper clau com a 
porta nord de la regió metropolitana.
 
Repassem projectes previstos: l’hospital lleuger 
que s’ha d’edificar on hi havia Policlínica.
En aquests moments hem de centrar l’esforç en veure 
com podem mantenir el màxim de serveis possibles de 
l’Hospital de Granollers o dels centres d’atenció pri-
mària de la nostra ciutat. Aquest és el primer objectiu. 
Tanmateix, no renunciem a res. Avui estem en un mo-
ment en què cal veure com podem encabir el màxim 
nombre de serveis possibles en el mapa sanitari de la 
ciutat i la comarca. 

L’ampliació de l’Hospital de Granollers.
El que ens queda ara és aprovar el document urbanís-
tic per aconseguir el sòl per fer aquesta ampliació. El 
llistat d’equipaments sanitaris que fan falta a la comar-
ca és, per ordre, el centre polivalent de malalts men-
tals, que tancaria tota l’assistència a aquest col·lectiu; 
l’hospital lleuger, que ha de tenir un fort component 
d’urgències, llits de curta estada i quiròfans, que com-
plementin els de l’Hospital, i l’ampliació de l’Hospital 
de Granollers. 

I pel que fa a la residència assistida per a gent gran?
Necessitarà del suport de la Generalitat, però requereix 
que l’Ajuntament vagi fent passes. El primer és resoldre 
el concurs per adjudicar la redacció del projecte. Tin-
drem temps per negociar l’aplicació de l’acord que ja 
hi havia signat amb la Generalitat i veure com concerta 
els futurs serveis de la residència. Ho concretarem en 
els propers mesos.

Com es continuarà transformant Roca Umbert? 
En els propers mesos veurem com es posen en mar-
xa la sala de concerts i la rehabilitació de la Tèrmica. 
Ara és l’hora d’urbanitzar l’entorn i obrir els carrers 
interiors de Roca Umbert a la ciutat. D’aquí a poques 
setmanes s’iniciaran les obres per ampliar el viver 
d’empreses audiovisuals, finançat per fons europeus.  
Roca Umbert és un espai també per a les empreses, al 
servei de la creativitat i del coneixement. Obert, viu, 
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Acompanyar els emprenedors i les empreses; generar ocupació; 
i redefinir la formació professional són algunes de les accions 
municipals que s’estan fent contra la crisi

“Hem de centrar 
l’esforç en veure 

com podem 
mantenir el 

màxim de serveis 
possibles de 

l’Hospital o dels 
centres d’atenció 

primària. Aquest és 
el primer objectiu. 

Tanmateix, no 
renunciem a res”
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Malgrat la crisi 
s’està treballant en 

diversos projectes 
com la cobertura 
del ferrocarril, la 

residència assistida 
per a gent gran, 

Can Muntanyola o 
la reordenació de la 

plaça de Barangé

amb capacitat de captar recursos públics d’altres admi-
nistracions, i privats. 

Parlem de la cobertura del ferrocarril.
Tenim un acord tancat amb el govern de l’Estat que és 
conegut: es faran les obres en una primera fase amb 
la fórmula d’intercanviar sostre edificable propietat 
d’ADIF, al carrer d’Esteve Terrades, a canvi de fer les 
obres de la cobertura del ferrocarril. Estem avançant en 
la fórmula jurídica que ho faci possible.
 
La reordenació de l’entorn de la plaça Barangé.
A la tardor tindrem els equips d’arquitectes triats. 
Aquest és també un projecte amb un itinerari traçat. 
No és per demà, ni per demà passat, necessita d’un 
temps prudencial. Continuarem impulsant un model 
de ciutat pensat per als vianants amb espais per generar 
activitat econòmica. 

La reurbanització del carrer de Girona. 
Seguirem amb el compromís que teníem amb els 
veïns. Estem estudiant com funciona la mobilitat 
d’aquest carrer i, a partir d’aquí, hem de veure com 
podem implementar una reorganització que el faci 
més amable. 

El tram restant del passeig de la Muntanya. 
Forma part del programa d’inversions previst per a 
aquest mandat però òbviament haurem de veure com 

la Generalitat i la Diputació enllesteixen els seus plans 
de suport al món local i amb quins imports. Aquest 
és un compromís que tenim, el desenvoluparem però 
haurem d’establir el ritme en funció de les aportacions 
econòmiques.

El comerç de proximitat es farà compatible amb 
altres de superfície més gran?
El comerç de proximitat és una realitat imprescindible, 
una part essencial dels atractius de la nostra ciutat i, a 
més, té un marc molt especial, sobretot al centre. Ho 
hem fet a la carretera, generant 33.000 m2 que perme-
ten una forta activitat comercial. Aquesta és una ciutat 
amb una forta capacitat d’atracció que fa un paper de 
capital de comarca que hem de seguir accentuant.
És evident que el món del comerç s’està transformant 
molt ràpidament i haurem d’estar molt atents. Hem de 
ser capaços de fer compatible el que passa a la nostra 
ciutat, amb la nostra oferta comercial actual.

Vostè diu sovint que el seu despatx és el carrer…
M’agrada parlar amb la gent per fer la ciutat millor. 
Perquè la ciutat és patrimoni de tots i cadascun de 
nosaltres.
Escolto, i comparteixo anhels i neguits amb els ciu-
tadans i les ciutadanes. Perquè la política és, per a 
mi, diàleg, proximitat, pedagogia. Escoltar, entendre i 
aprendre. És essencial per poder avançar. No ho se fer 
d’una altra manera. El meu compromís és Granollers.

“Hem de treballar en equip, buscant aliances,
i fent de la proximitat el valor essencial”
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Els grups municipals opinen
ICV-EUiAUn nou

curs escolar

Com cada any, quan arriba el setembre 
s’inicia un nou curs escolar. Aquest any, 
però, és diferent: amb l’excusa de la crisi 
s’han fet reformes estructurals, com la si-
sena hora que el Departament d’Educació 
ha eliminat, les reducció de mestres, del 
pressupost de manteniment dels centres, 
de personal de serveis, i la supressió de 
línies de batxillerat nocturn. Un go-
vern de CiU, mitjançant el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
que vol de nou l’escola pública per sota 
en oferta de l’escola privada concertada, i 
deixar els centres públics en una situació 
de subsidiarietat.
ICV-EUiA, en l’actual context de crisi 
econòmica, creiem que l’educació ha de 
respondre més que mai a dos objectius 
fonamentals: reduir les desigualtats socials 
i canviar el model productiu. Una ciuta-
dania ben formada genera cohesió social i 
estarà millor preparada per trobar sortides 
col·lectives a la crisi. En aquest context, i 
amb un atur creixent que afecta sobretot al 
nostre jovent amb menor formació, és de 
vital importància treballar perquè conti-
nuïn estudiant.
Educació i treball és el que ha estat treba-
llant durant aquests 90 anys, que ara com-
memora, l’Escola Municipal de Treball. Un 
institut d’ensenyament secundari públic, 
que s’ha caracteritzat per conjugar el món 
del treball en el seu entorn més proper i 
una ferma vocació educativa. Un centre 
educatiu que també es veu afectat per les 
retallades.
La demanda de mà d’obra no qualificada 
per part del mercat de treball va provocar, 
en certa manera, que molts joves deixessin 
els estudis de forma prematura. Ara aquest 
col·lectiu és el més castigat per la crisi. 
En aquest context és de vital importància 
treballar perquè continuïn estudiant els 
nostres joves i garantir l’èxit escolar, un 
èxit difícil d’assolir amb retallades en els 
serveis educatius públics. A la nostra ciutat 
cal treballar per millorar i ampliar les ofer-
tes formatives i no per retallar-les. 

Josep Casasnovas Vaquero
Regidor portaveu del Grup Municipal ICV-EUiA

AGNou curs,
noves idees

Setembre és el mes de l’inici del nou curs. 
A les escoles, els més menuts preparen, 
amb il·lusió, les seves motxilles i es retro-
ben amb els seus companys i companyes. 
Setembre és, a més a més, temps de nous 
desafiaments personals i noves expectatives. 
També a l’Ajuntament de Granollers, des-
prés del període estival, es tornen a posar 
en marxa els engranatges de l’activitat 
municipal. Comencem una nova etapa i a 
tots ens toca reprendre els reptes plantejats 
durant la campanya electoral, i per aquest 
motiu vull recordar-vos els propòsits 
d’Acció Granollers per aquest nou curs.
En primer lloc, continuarem reivindicant 
l’exercici d’una democràcia real, parti-
cipativa, que vagi més enllà de la demo-
cràcia representativa. Si veritablement 
volem apropar la política a la gent, hem 
de fer possible que el govern sigui acces-
sible a tothom. Per això, defensarem que 
l’Ajuntament obri de bat a bat les seves 
portes perquè els granollerins i granolle-
rines hi puguin dir la seva, i que permeti 
que tots junts puguem decidir el futur de 
la nostra ciutat. 
Perquè per sortir de la crisi calen idees 
creatives, innovadores, i de baix cost. 
Aquesta ha de ser una legislatura d’idees 
realitzables i de cost assumible, la legis-
latura de la imaginació a bon preu. I per 
això ara més que mai hem d’incorporar 
totes les mirades possibles. No podem 
continuar exercint una política tancada i 
distant.
Les maneres de fer també han de canviar 
en l’àmbit de la gestió pública. Hem de 
treballar des de la coordinació, des del 
treball en equip, compartint, a través del 
lideratge compartit entre el sector públic 
i el privat, comptant amb el Tercer Sector. 
Hem de ser més eficients i eficaços, i les 
noves tecnologies han de ser la base per 
assolir aquest repte.
Comença un nou curs i a Acció Granollers 
tenim les ganes i l’empenta per propo-
sar noves idees, nous horitzons, i noves 
il·lusions per a la ciutat. 

Pep Mur i Planas
Portaveu d’Acció Granolllers (ERC, RCAT i Gi)
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Granollers és l’èxit de moltes generacions. 
Una ciutat que cerca l’equilibri social, 
econòmic i demogràfic, que combina els usos 
residencials, industrials i comercials, amb els 
espais lliures, amb una ocupació de sòl sense 
congestió. Una ciutat a mida de les persones 
amb serveis adequats per tenir una vida digna 
i de qualitat.
Les polítiques són cada dia més transversals 
i lligades a aspectes que van més enllà de 
l’àmbit de Granollers. El desenvolupament 
territorial sostenible serà la clau de volta del 
tractament que fem de l’espai públic i dels re-
cursos de la ciutat. Parlar de territori és parlar 
d’urbanisme, de mobilitat, d’habitatge, d’usos 
residencials, d’activitats econòmiques i per a 
les infraestructures; és parlar de convivència i 
de cohesió social. També és treballar i decidir 
conjuntament polítiques amb les ciutats del 
nostre entorn, des de la concertació amb tots 
els governs i cercant la complicitat amb la 
ciutadania. La nostra proposta d’ordenació 
de l’entorn passa per una òptica de treball en 
xarxa.
Pels socialistes les actuacions en matèria 
d’urbanisme han d’evolucionar cap a actua-
cions que responguin a la realitat actual, i que 
continuïn garantint una ciutat amable, acces-
sible, que no segregui els espais i no exces-
sivament especialitzada. Seguirem defensant 
un model de ciutat mediterrània, amb usos 
mixtes, sostenible i avançada.
Volem que Granollers sigui una ciutat per 
a la trobada i la interrelació de les persones 
que afavoreixi el civisme, la convivència i el 
respecte.
Quins són els nostres objectius pels propers 
quatre anys:
- Seguir impulsant el desenvolupament de la 
ciutat de manera equilibrada i respectuosa 
amb el nostre medi
- Desenvolupar un urbanisme en què els trets 
fonamentals estiguin definits per la qualitat de 
l’espai públic i l’accessibilitat
- Diversificar l’oferta d’habitatge assequible en 
funció de les necessitats de la demanda
- Promoure una ciutat que treballa contra el 
canvi climàtic, fomentant l’estalvi energètic, 
d’aigua, la reducció de residus i millora de la 
mobilitat
- Mantenir una ciutat amb serveis de qualitat
- Una atenció especial al manteniment dels 
espais públics
- Seguir impulsant el paper de l’àrea de Gra-
nollers a l’àmbit metropolità

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu PSC a l’Ajuntament de Granollers

PSC

La premsa comarcal s’ha passat, aquests 
darrers dies, especulant què cobren o 
deixen de cobrar els alcaldes i regidors 
de la comarca. Els uns critiquen l’alcalde 
de Mollet perquè s’apuja el sou i aplau-
deixen el de Sant Feliu de Codines perquè 
se l’abaixa. Els altres defensen el de Mollet 
perquè creuen que els polítics han de 
tenir un bon sou si volen que persones de 
vàlua estiguin al capdavant dels ajunta-
ments i critiquen l’alcalde de Sant Feliu 
de Codines per prendre mesures popu-
listes.  
La solució a tot plegat em sembla molt 
més senzilla. El sou dels alcaldes i regi-
dors hauria d’estar regulat per la Gene-
ralitat, per una fórmula matemàtica que 
relacionés el nombre d’habitants del 
poble o ciutat i la quantitat del pressupost 
municipal que gestiona. I s’acabarien les 
discussions.
Un altre tema diferent és l’organigrama. 
Si seguim llegint la premsa comarcal, 
se’n treu la conclusió que, pel que fa a 
l’Ajuntament de Granollers, s’ha fet un 
gran esforç de contenció i estalvi enfront 
la crisi. 
L’alcalde proposa reduir àrees de govern 
i fer desaparèixer empreses i ens munici-
pals perquè ha perdut sentit mantenir-los 
en temps de crisi. Manté escrupolosa-
ment els preus en concepte d’assistència 
a informatives i plens, les assignacions als 
grups municipals, el nombre de dedica-
cions dels càrrecs electes i els sous per la 
dedicació exclusiva i parcial. Fins i tot, 
el sou de l’alcalde sembla perfectament 
ajustat.
Vist tot això, semblaria lògic pensar que 
la despesa general pel que fa a retribu-
cions de càrrecs polítics en els propers 
pressupostos hauria de disminuir. 
Doncs ja els avanço que no serà així: 
la reducció de les àrees de govern no 
comporta cap reducció del personal de 
l’equip directiu; no es redueix cap càrrec 
de confiança (els recordo que la des-
pesa en sous de càrrecs de confiança és 
superior a la despesa en sous de càrrecs 
de regidors); la reducció d’organismes es 
resumirà en l’absorció de l’ens Granollers 
Mercat i para de comptar. 
En conclusió: canviem-ho tot perquè tot 
segueixi igual. O pitjor. Els pressupostos 
municipals del 2012 ens ho aclariran.

Convergència i Unió

Al servei 
de la cohesió

Millorem la ciutat PP

Crec que tots ens sentim orgullosos de la ciu-
tat de Granollers, els que hem nascut aquí, els 
que han anat arribant i s’hi han instal·lat. Les 
ciutats s’han anat transformant en els últims 
anys, i també la nostra.
Per motius que tots coneixem, s’ha acabat la 
construcció de grans obres, i per tant, s’ha 
acabat amb la gran despesa. Ara ens queda 
polir la ciutat, ja que la tenim mal acabada.
Mal acabada perquè fins ara allò essencial era 
construir oblidant-se del seu manteniment. 
Un manteniment que no per ser menys 
costós, deixa de ser menys important. Tenim 
carrers, tant nous com antics, on les rajo-
les es mouen, i no cal dir les molèsties que 
creen quan trepitges i t’esquitxen després de 
ploure; i evitar les caigudes dels vianants que 
es vénen produint, en especial les persones de 
certa edat.
S’han fet places noves amb les corresponents 
rampes en passos de vianants, però quan es 
vol creuar cap a l’altra vorera, ens trobem que 
aquesta no està rebaixada; per tant les coses 
resten a mitges. I les persones que utilitzen 
cadira de rodes es troben atrapades, veient-se 
obligades a demanar ajuda o tornar enrere. Hi 
ha llocs de la ciutat on s’han creat veritables 
barreres arquitectòniques amb la instal·lació 
de senyals de circulació que dificulten el pas 
als vianants.
En més d’una ocasió, l’equip de govern local 
ha manifestat que des de l’inici de la demo-
cràcia s’han plantat milers d’arbres, però no 
ens diuen res de la reposició dels arbres que 
manquen, bé per mort o bé per tala, i que 
porten mesos, i en alguns casos anys, sense 
ser restituïts.  Els escocells, en un 50 %, estan 
sense protecció, tant pel que fa a l’arbre, com 
per evitar caigudes dels vianants. Això sí, 
plens de brutícia.
Tampoc podem passar per alt la posada en 
marxa o la reparació dels semàfors acústics, 
tot i que l’equip de govern va rebre fa molts 
mesos una instància amb el suport de més de 
500 signatures de ciutadans a la qual no han 
donat resposta. On està la sensibilitat als més 
febles?  
I per finalitzar aquesta petita radiografia a 
la ciutat, un petit suggeriment a l’equip de 
govern: per quan la supressió de l’Ambicia’t? 
Ja que està totalment en desús. Amb la seva 
eliminació deixaríem de llençar diners dona-
da la seva inviabilitat.

Fermí Gutiérrez Martínez
GMP

CiUCanviem-ho tot 
per seguir igual
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