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“Ajudeu-nos a millorar la distribució”: 
Si sou ciutadà/ana de Granollers i per 
qualsevol motiu no rebeu aquest butlletí 
cada mes a casa vostra, o el rebeu en 
mal estat, feu-nos-ho saber trucant al 
93 842 66 15 o enviant un missatge de 
correu electrònic a:
premsa@ajuntament.granollers.cat

Telèfons d’interès

ABS GRANOLLERS OEST – CANOVELLES 
938 468 328
ABS GRANOLLERS CENTRE 
93 860 05 10 
ABS GRANOLLERS NORD – LES 
FRANQUESES 
93 861 80 30
ABS GRANOLLERS SUD SANT MIQUEL 
93 879 16 25
AMBULÀNCIES – URGÈNCIES 
061
BOMBERS 
112 / 93 849 60 80
ESTABANELL I PAHISA (AVARIES) 
93 860 91 09
FECSA-ENDESA (AVARIES) 
900 77 00 77
GAS NATURAL (AVARIES) 
900 750 750
HOSPITAL 
93 842 50 00
MOSSOS D’ESQUADRA 
088 / 93 860 85 00
OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) 
010 / 93 842 66 10
POLICIA LOCAL 
93 842 66 92 / 092
POLICIA NACIONAL 
091 / 93 861 48 50
REPSOL – BUTANO (AVARIES) 
901 12 12 12
SOREA 
93 879 49 46 
SOREA URGÈNCIES 
902 250 370
TANATORI 
93 861 82 30
TAXIS 
93 870 30 28
TELEFÒNICA (AVARIES) 
1002
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Treballar en xarxa, un valor afegit

Aquest mes d’octubre se celebra la setmana europea contra 
el càncer. A Granollers hi ha una entitat que és punt de referència 
en aquest tema, Oncovallès. Una institució que dóna suport i ajut 
integral als malalts de càncer i a les seves famílies. Per aquest motiu 

l’entrevista d’aquest butlletí proposa conèixer de prop Oncovallès i la gran 
tasca social que desenvolupa aquesta entitat que encara no té una dècada 
d’història i dóna servei a més de 1.000 persones de la comarca. 
El valor d’ajudar, d’unir esforços per aconseguir un objectiu, o treballar 
conjuntament per a millorar són fórmules per avançar. La situació complexa 
que estem vivint actualment fa necessari treballar en xarxa. Les ciutats han 
de ser imaginatives i buscar recursos per gestionar projectes interessants. Les 
poblacions que treballen en xarxa tenen més oportunitats d’enfortir les seves 
actuacions. És el cas de la Xarxa Perfil de la Ciutat, en la qual participa Gra-
nollers amb nou ciutats. Recentment aquesta xarxa ha publicat un informe 
d’indicadors que permet conèixer de més a prop les ciutats que l’integren. 
Es recullen dades d’àmbit demogràfic, mercat de treball, habitatge, activitat 
econòmica, teixit empresarial, inclusió social i sostenibilitat. Disposar d’una 
bona base de dades permet a cada ciutat conèixer mi-
llor les seves mancances i les seves qualitats. També, 
és un exercici de transparència amb la ciutadania.
Treballar en xarxa és un valor afegit perquè enfor-
teix les ciutats que s’han unit per trobar solucions 
plegades, per desenvolupar projectes comuns. 
Compartir, innovar i tenir la voluntat d’avançar per 
construir projectes estratègics. N’és un exemple la 
col·laboració de l’Ajuntament de Granollers amb la 
Cabra de Comerç de Barcelona que han unit esforços 
perquè Can Muntanyola. Centre de Serveis a les Em-
preses sigui un equipament que permetrà optimitzar 
els recursos de diferents organitzacions públiques i privades que faciliten 
serveis a les empreses del territori. Una porta oberta als emprenedors i a la 
promoció econòmica. Un espai d’oportunitats, amb un programa obert per 
donar resposta al món empresarial. El nou centre permetrà millor el servei a 
les empreses de la ciutat, de la comarca i del país.
Aquest mes d’octubre s’estrena la nova programació de Ràdio Granollers. 
L’emissora ha fet 30 anys i dóna un gir: el nom de Ràdio 7 Vallès i el tracta-
ment comarcal desapareix i pren el relleu un nou concepte d’emissora amb 
continguts dedicats a la ciutat. Ràdio Granollers comença una programació 
renovada per oferir una ràdio propera amb continguts frescos i d’actualitat, 
que compti amb la participació de ciutadans, i entitats esportives i culturals de 
la ciutat. Us convidem a escoltar Ràdio Granollers!

Les poblacions que 
treballen en xarxa tenen 

més oportunitats d’enfortir 
les seves actuacions
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Quatre històries d’arrelament

REPORTATGE

El Pedro, originari de Taiwan; l’Araceli 
i el Roberto, matrimoni peruà; la 
Nathalie, del Camerun; i la Nicolletta, 
de nacionalitat italiana, formen part del 
contingent de persones nouvingudes que, 
en els darrers anys, per una o altra raó, 
han escollit Granollers per viure. Si hi ha 
alguna cosa en comú entre totes aquestes 
persones de diferents continents és 
que han entès que aprendre el català és 
necessari i normal, quan es ve d’un altre 
país. Amb cursos, escoltant els mitjans de 
comunicació, per Internet, amb parelles 
lingüistiques i, sobretot, amb voluntat és 
possible aprendre el català, un idioma que 
els ha facilitat la integració en una ciutat 
que també és la seva. 

Aai-Lung Wang Lu va arribar a Madrid amb quatre 
anys des del seu país, Taiwan. A la capital el van 
rebatejar com a Pedro. Fa gairebé deu anys que viu 
a Granollers, perquè la seva dona, a qui va conèixer 
per Internet, és granollerina. Un cop a Granollers, el 
Pedro no trobava cap feina relacionada amb els seus 
estudis de filologia eslava, rus i polonès. Així que es 
va decidir a posar un comerç d’alimentació oriental 
i llaminadures que regenta al barri de Granollers 
Nord. 
Tot aquest temps a Granollers li permet parlar amb 
coneixement de causa d’aquesta ciutat en la qual 
“em van acollir meravellosament”. Per al Pedro Gra-
nollers és una ciutat “que està molt bé” però matisa 
“és una gran ciutat amb esperit de poble petit”. En 
aquest sentit el Pedro li agradaria que a Granollers 
s’hi poguessin cursar estudis universitaris. 

Més temps per consolidar els negocis

Encara que sembli que es tira pedres sobre la seva 
teulada, el Pedro es mostra favorable a que la ciutat 
tingui comerços de gran superfície, “perquè és 
el comerç el que està mantenint l’economia local 
actualment”. “Estem anant a d’altres ciutats a deixar 
els nostres diners en lloc de deixar-los a la nostra 
ciutat”, raona.
En els últims temps el Pedro ha estat espectador 
de com molts comerços propers han tancat i alhora 
s’obrien negocis que oferien el mateix. En aquest 
sentit troba a faltar la continuïtat de la bona feina 

que es va fer fa un temps per dinamitzar el comerç 
al nord de la ciutat. També reclama més temps per 
poder consolidar els negocis: “Els negocis ja no van 
com haurien d’anar i els bancs no presten diners. 
No veuen que els comerços a llarg termini som una 
inversió per a ells”. El que el Pedro més valora de 
Granollers és “la gent que té moltes idees, les ganes 
que tenen de fer coses”.

Amb voluntat, tot s’aprèn

“Vaig trobar que se’m van obrir moltíssimes portes 
quan vaig començar a parlar en català”, explica el 
Pedro que també parla taiwanès, xinès mandarí i 
castellà, a banda del rus i del polonès, ja més rove-
llats. “Les llengües no són tan difícils d’aprendre si 
convius amb la gent. Si realment es vol, –emfatitza 
el verb–, és molt enriquidor”. Per això és un ferm 
defensor de la immersió lingüística a l’escola. Creu 
que és important fer servir el català amb tothom: “si 
veus que l’altra no t’entén, ja canviaràs d’idioma”.

De Perú a Granollers

L’Araceli Bautista i el Roberto Meza, originaris de 
Perú, viuen al barri de Sant Miquel, amb la seva 
filla Alexandra, de setze mesos, nascuda a Grano-
llers. L’Araceli va arribar a Granollers fa poc més de 
quatre anys per fer la residència com a metgessa 
de família a l’Hospital de Granollers i al CAP de Sant 
Miquel. Va escollir viure a Granollers, primer com-

Més de 12.000 
dels 60.000 

habitants que 
té Granollers és 

població nascuda a 
l’estranger
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partint pis amb una companya, “per la seva centra-
litat i perquè tenia tant l’ambulatori com l’hospital 
en la mateixa zona”. Parla amb molta estima del 
seu tutor de la residència, el doctor Josep Espinasa. 
“Mai he tingut cap problema per la meva procedèn-
cia, sempre m’he sentit ben acollida”, resumeix. 
Actualment treballa al CAP Vallès on es dirigeix en 
català als seus malalts. “Si jo treballo en un lloc en 
què la gent parla majoritàriament en un idioma que 
no és el meu, jo també l’he de parlar”, conclou. Una 
postura que també comparteix el seu marit Rober-
to que ja s’expressa prou bé en català, tot i que fa 
només un any que va a classe. “Tinc el costum de 
veure les notícies i escoltar els esports a la ràdio en 
català”, “també tenim el GPS del cotxe en català”, 
afegeix l’Araceli. 
El Roberto va arribar a Granollers quatre mesos 
abans del naixement de la seva filla: “volia que la 
meva filla nasqués en família”. Ha fet moltes renún-
cies personals, -la seva família tenia un negoci de 
confecció de roba industrial i publicitària i, a més, 
feia de bomber voluntari-, per començar una nova 
vida aquí amb la seva dona i la seva filla.

Una parella lingüística compartida

Tots dos estan molt contents de com els ha anat 
l’experiència de tenir una parella lingüística, una 
persona que parla habitualment el català i que 
destina part del seu temps a conversar amb altres 
persones interessades a guanyar fluïdesa i perdre 

la vergonya de parlar en català. El pediatra Quim 
Bosch ha estat el seu interlocutor en aquest pro-
grama que promou el Consorci de Normalització 
Lingüística (www.cpnl.cat), i amb qui parlen de tot 
tipus de temes. “Li agrada molt que li expliqui coses 
de la meva activitat com a bomber voluntari al meu 
país”, explica el Roberto que reprendrà els seus 
estudis universitaris a Barcelona aquesta tardor, 
compaginant-los amb l’atenció a la seva filla quan 
l’Araceli treballa. 

Una nova vida a Granollers

La Nathalie Josephine Noguimbous és de N’Dom, 
un poble de Camerun, des d’on va venir a Barcelo-
na. No va escollir premeditadament Granollers per 
viure-hi. Va ser a la casa d’acollida de Granollers 
on va començar una nova vida, que ara comparteix 
amb el seu fill, ja divorciada del seu marit. Fa tres 
anys que viu aquí i manifesta que sempre s’ha sentit 
molt ben acceptada. El seu primer contacte amb 
el català va ser fent un curs d’auxiliar de geriatria 
però ha volgut seguir aprofundint en el coneixement 
d’aquesta llengua. Aquest any farà el tercer curs de 
nivell elemental al CNL del Vallès Oriental. A més, 
des de l’octubre passat es va apuntar al voluntariat 
lingüístic, que l’ha ajudat molt a progressar. La seva 
parella d’idioma és el Joaquim Dancàs, una persona 
jubilada que l’ha acompanyat diverses vegades a 
fer gestions. “Fins i tot ell intercedia amb les altres 
persones perquè em parlessin en català”. Ella parla 

Des de 2004 funciona el programa de 
Voluntariat en el qual s’hi han format 
846 parelles lingüístiques de Granollers

A l’esquerra, Pedro Wang, comer-
ciant de Granollers Nord, nascut 
a Taiwan. A la dreta, el matrimoni 
Meza-Bautista, originaris de 
Perú, amb la seva filla nascuda a 
Granollers
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bassa, un dels molts idiomes que es parlen al Ca-
merun, on el francès i l’anglès són també llengües 
oficials. 

Una ciutat on se sent segura

Els començaments a Granollers no van ser fàcils 
perquè no podia treballar. Després va trobar feina a 
l’escola del seu fill, primer fent la neteja i, després, 
treballant mitja jornada a la cuina fins que es va aca-

A Granollers hi ha molts recursos on aprendre català: 
el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Pla Educatiu 
d’Entorn, els equipaments municipals i a diverses entitats 
en conveni amb l’Ajuntament

La Nathalie Noguimbous, 
del Camerun, va començar a 
estudiar el català en el marc 
d’un curs d’auxiliar de geriatria. 
A la Nicoletta, que va néixer a 
Sardenya, al principi li va costar 
entendre el català però després 
va avançar molt gràcies a la lec-
tura i a la seva parella lingüística

bar el contracte. Des d’aleshores és a l’atur i busca 
qualsevol feina que li permeti tirar endavant. Es 
mostra molt agraïda pel tracte que li han dispensat 
els pares de l’escola del seu fill “em conviden a les 
festes d’aniversari, em vénen a buscar, m’avisen de 
les reunions...”. Diu que valora de Granollers que “és 
una ciutat tranquil·la, molt ben comunicada i molt 
segura, no tinc por d’anar d’un lloc a altre”. 

Els llibres i la parella lingüística, bons ajuts 
per millorar el català

Després d’estar-se un any a Anglaterra i sis a Mèxic, 
la Nicoletta Frau va venir a viure a Granollers, d’on 
és el seu marit. “Volíem que els nostres fills es 
criessin en aquest entorn”. 
Aquesta dona, originària de Cagliari, se “sent molt 
orgullosa de ser sarda” i ha treballat com a profes-
sora d’italià a Mèxic i també en una acadèmia de 
Granollers. Aprofitant l’embaràs del seu segon fill 
va fer un curs d’administrativa polivalent a l’Escola 
Pia, on ara porta els seus fills. Ara mateix és a 
l’atur, “sóc una víctima de la crisi”, diu. No li va 
costar adaptar-se a la ciutat tot i que se li feia difícil 
entendre el català, per això “vaig començar a llegir i 
a escoltar les notícies en català”, després va pas-
sar per la fase de tenir vergonya de parlar-lo i, per 
aquest motiu, es va apuntar al programa de volun-
tariat per la llengua. “Vaig tenir molta sort que em 
toqués el Lambert Botey, escriptor, poeta, una bona 
persona”. Assegura que ha après molt llegint en 
català la famosa trilogia Millennium d’Stieg Larsson. 
A més, també ha progressat en el coneixement del 
català gràcies a  www.parla.cat, un espai virtual que 
posa a l’abast de tothom materials didàctics per 
aprendre català. Els pronoms febles li han costat 
molt d’interioritzar “quan vaig començar a estudiar-
los em vaig recordar dels meus estudiants que es 
queixaven dels pronoms personals de l’italià!”. 

La Festa Major, tot un al·licient

El que més valora de la ciutat és la seguretat: “no 
veig Granollers com una ciutat perillosa. A més, tens 
la tranquil·litat de sortir a passejar amb els nens al 
centre, sense haver de patir perquè passi un cotxe”. 
La Festa Major és una de les activitats que més 
gaudeix d’aquesta ciutat: el que més m’agrada és 
el correaigua infantil. La seva filla i ella es mani-
festen a favor dels Blancs i el seu marit i el seu fill, 
dels Blaus. “M’agradaria participar en l’organització 
d’algun acte però no sé com posar-m’hi en contac-
te”, afegeix.
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ACTUALITAT

Can Muntanyola. Centre de Serveis a les Empreses, 
nou equipament per a la promoció econòmica

Aquesta tardor comença la fase final de les obres de 
transformació de l’antiga masia de Can Muntanyola 
que es convertirà en el Centre de Serveis a les Em-
preses. Un nou equipament municipal que acollirà 
tot tipus de prestacions per a l’activitat empresarial, 
amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, que instal·larà en un futur la seva Dele-
gació al Vallès Oriental en aquest equipament, una 
vegada estigui operatiu.
Aquest projecte suposa una contundent injecció 
econòmica que dóna compliment a un dels prin-
cipals compromisos del pla de treball del Consell 
Econòmic i Social de Granollers, i al segon Pla Es-
tratègic de la ciutat, amb l’objectiu de contribuir a la 
activitat empresarial i a la recuperació econòmica.
Gràcies a la col·laboració operativa entre 
l’Ajuntament de Granollers i la Cambra de Comerç 
de Barcelona, el nou equipament permetrà optimit-
zar els recursos de diferents organitzacions públi-
ques i privades que faciliten serveis a les empreses 
del territori, dinamitzarà la generació de projectes 
innovadors entre les empreses de la comarca i con-
tribuirà a millorar la gestió dels polígons industrials 
que, avui, no tenen centres de referència que donin 
serveis a les empreses que s’hi ubiquen.  
La transformació de Can Muntanyola en un equi-
pament per a les empreses està impulsada per 
l’Ajuntament de Granollers, amb la col·laboració 
de la Cambra de Comerç de Barcelona i el suport 
econòmic del Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional -FEDER- (640.305 euros) i de la Diputació 
de Barcelona (320.152,50 euros). El cost total del 
nou equipament és superior als dos milions i mig 
d’euros.

2.257 m2 al servei de les empreses 

La integració de Can Muntanyola està prevista des 
del punt de vista urbanístic com funcional. Es reha-
bilita aquesta antiga masia i s’hi construeixen els 
principals espais, destinats a formació i coneixement, 
allotjament de projectes, serveis administratius i ser-
veis de promoció econòmica. En total, es disposarà 
d’una superfície construïda de 2.257 m2, distribuïts 
en planta soterrani, planta baixa i primera planta.
A més es garanteix la sostenibilitat energètica i les 
bones condicions per treballar-hi, així com la pre-
servació del patrimoni arquitectònic. 
El president de la Cambra de Comerç de Barce-
lona, Miquel Valls, i l’alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, han visitat l’equipament i han coincidit en 
remarcar la importància de sumar sinergies en-
tre l’Ajuntament i la Cambra. Josep Mayoral ha dit 
que “Granollers és una ciutat que creu en la seva 
economia productiva i que és capaç de sortir de la 
crisi”. Mayoral ha afegit que “Can Muntanyola és una 
aposta per acompanyar amb serveis avançats a les 
empreses de la comarca i de tot Catalunya. Grano-
llers té la confiança i el compromís d’un territori que 
sempre ha estat clau en l’economia del país.”

Les obres 
finalitzaran al 

primer trimestre 
de 2012. Un 

equipament que 
serà un espai 

d’oportunitats, 
amb un programa 

obert, per donar 
resposta al món 

empresarial

Obres a l’antiga Masia de Can 
Muntanyola que esdevindrà un 
Centre de Serveis a les Empreses
A la dreta, el president de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona, Mi-
quel Valls, i l’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, visitant les obres
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Granollers és una de les cinc ciutats de l’Estat se-
leccionades per participar al Programa de Diagnós-
tico Energético del Hábitat Urbano. Es tracta d’una 
convocatòria de la Fundación La Casa que Ahorra 
i la Federación Española de Municipios i Provin-
cias (FEMP) destinada a la sensibilització social 
sobre la importància de la implantació de mesures 
d’eficiència energètica en els edificis. L’objectiu és 
difondre els beneficis d’estalvi econòmic i d’energia 
que generen, així com de protecció del medi ambient 
i creació d’ocupació, que en deriven.
L’Ajuntament de Granollers s’ha presentat a aquesta 
convocatòria amb la proposta de realitzar audito-
ries que compararan les condicions energètiques 
de cinc blocs d’habitatges del barri de Can Bassa i 
tres de Congost amb d’altres, de més recent cons-
trucció, que incorporen major nombre de mesures 
d’eficiència energètica. S’han triat aquests dos 
barris perquè es van desenvolupar en època de mo-
viments migratoris, quan ni els pressupostos ni els 

Can Bassa i Congost, a estudi per a un 
diagnòstic energètic d’àmbit estatal

projectes d’edificació disponibles permetien massa 
inversió en eficiència energètica.
La candidatura granollerina ha estat seleccionada 
juntament amb les de Madrid, Santander, Segòvia 
i Arahal (Sevilla), entre 31 municipis espanyols que 
havien sol·licitat participar en aquest programa. 
Entre els aspectes que s’han valorat més en aquesta 
selecció, destaca el compromís municipal en actua-
cions de millora d’eficiència energètica i, per tant, 
de reducció de les emissions de CO2. Granollers va 
adquirir aquest compromís en ser una de les pri-
meres ciutats que va formalitzar el Pacte d’alcaldes 
(any 2008), i   va aprovar un Pla d’energia sostenible 
de la ciutat (juliol de 2009). (Més informació a: http://
www.granollers.cat/blogs/paes/).

Per estalviar energia

L’orientació, el disseny, les condicions d’aïllament 
tèrmic i acústic i de ventilació i els materials de la 
construcció són factors claus per estalviar energia 
i per aconseguir l’eficiència energètica, segons la 
Fundación La Casa que Ahorra (www.lacasaqueaho-
rra.org). Es calcula que amb l’adaptació d’edificis 
antics es podria estalviar fins al 90% de l’energia que 
s’hi consumeix, és a dir, el 30% del total de l’energia 
consumida a l’Estat. Això tenint en compte que, no-
més als edificis, aquest consum suposa el 41% del 
total; més que el transport (xifrat en el 33%) i més 
que la indústria (en el 26%). 
L’objectiu d’aquest programa és analitzar les condi-
cions i els consums energètics actuals d’una mostra 
d’edificis en un mínim de cinc municipis de tot el 
territori espanyol. A partir d’aquest diagnòstic, -que, 
a Granollers, tindrà, doncs, els barris Can Bassa 
i Congost com a referents- s’iniciarà un treball de 
difusió per millorar l’eficiència energètica a llars i 
edificis. Amb aquest objectiu, a més, es buscaran 
ajuts i fons per finançar les obres o rehabilitacions 
necessàries, així com recursos i col·laboracions 
d’empreses del sector energètic i d’altres adminis-
tracions.

El proper dimecres 19 d’octubre s’inicia un nou cicle de 
xerrades de l’Aula de la Salut, un programa fruit de la 
col·laboració de l’Hospital General de Granollers, la xar-
xa de centres d’Atenció Primària (ICS) i el servei de Salut 
Pública de l’Ajuntament de Granollers, amb la participa-
ció de la Xarxa de Centres Cívics de la ciutat. L’objectiu 
és apropar els serveis sanitaris i els seus professionals 
als ciutadans de Granollers. 

Nova 
temporada 
de l’Aula 
de la Salut

La primera xerrada serà a les 19 h al Museu de 
Granollers, i tractarà sobre “L’adolescent en el seu en-
torn: el risc de la consultes de risc”, a càrrec de Josep 
Toro, doctor en medicina i especialista en psiquiatria. 
Entre d’altres temes es parlarà sobre el consum 
d’alcohol i drogues, les dietes per controlar el pes, 
les relacions sexuals i l’ús d’internet. El cicle inclou 8 
conferències, la darrera serà el 16 de maig de 2012.
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Granollers és la ciutat més 
ben situada en productivitat 
empresarial
Les empreses de Granollers facturen, de mitjana, 310.122 euros per empleat. 
Aquesta és una de les dades que es presenta a la publicació Perfil de la Ciutat. 
Edició 2011 amb altres indicadors dels municipis que formen la xarxa: Barberà 
del Vallès, Granollers, Manresa, Mataró, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Grame-
net, Terrassa, Vic i Vilanova i la Geltrú.
Dades sobre demografia, mercat de treball, habitatge, activitat econòmica, teixit 
empresarial, inclusió social i sostenibilitat es poden consultar a la web munici-
pal: www.granollers.cat on trobareu la publicació Perfil de la Ciutat. Edició 2011, 
un informe d’indicadors. La informació recollida mesura alguns factors bàsics 
de les ciutats de la Xarxa i analitza els seus territoris amb l’objectiu d’aportar 
coneixement i prendre les decisions més adients per tal d’incidir en la millora de 
la qualitat de vida de la seva ciutadania. 

Per prendre decisions, cal disposar d’informació

La publicació Perfil de la Ciutat. Edició 2011 dóna informació de cada municipi i en 
fa comparativa amb la mitjana obtinguda de les deu poblacions que han analitzat 
el mateix indicador. Així cada ciutat pot analitzar individualment i de forma global 
cadascuna de les dades.
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha parlat de la publicació com “un ins-
trument per construir projectes estratègics”. “Les ciutats que treballen plegades 
enforteixen les seves actuacions. El nostre és un país petit que necessita treba-
llar en xarxa” ha afegit Mayoral a l’acte de presentació de la publicació Perfil de la 
Ciutat. Edició 2011. L’alcalde de Granollers ha parlat de futur i d’optimisme i ha dit 
que “les ciutats que volen ser constructores de futur tenen més capacitat d’acció 
si disposen d’una bona base de dades, d’indicadors.”

La Xarxa Perfil de la Ciutat

Fa més de deu anys que Barberà del Vallès, Granollers, Manresa,  Mataró,  Rubí, 
Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic i Vilanova i la Geltrú, formen 
la xarxa Perfil de la Ciutat, tot unint esforços per tal d’homogeneïtzar criteris i 
de posar en comú metodologies de treball que permeten l’anàlisi comparada 
de dades. La xarxa també serveix, en última instància, per a reflexionar sobre la 
informació tractada i per a generar debat al territori.
Diversos ajuntaments catalans han apostat per un servei d’estudis dedicat a ana-
litzar la informació del municipi i a obtenir així una diagnosi del territori. Aquestes 
diagnosis esdevenen el punt de partida per a debatre possibles alternatives en el 
procés de presa de decisions polítiques a nivell local. Tanmateix, si la informació 
del municipi és prou valuosa, també ho és el fet de poder-la comparar amb les 
diverses informacions de l’entorn més immediat, amb municipis que sovint com-
parteixen problemàtiques i que han de prendre les seves pròpies decisions.
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Exàmens oficials d’idiomes 
al Centre Tecnològic i 
Universitari de Granollers

El Centre Tecnològic i Universitari de Granollers i 
l’Associació Cambridge ESOL Examination Centre han 
signat un conveni de col·laboració per a la realització 
d’exàmens oficials d’idiomes a les instal·lacions del 
CTUG. L’Associació Cambridge ESOL l’integren di-
verses acadèmies d’anglès de Granollers i la comarca, 
i promou l’acreditació dels coneixements de llengua 
anglesa, i altres idiomes,  mitjançant els exàmens 
oficials de Cambridge University. 
L’alcalde, Josep Mayoral, ha agraït la iniciativa 
d’aquesta associació, alhora que ha recordat que “el 
futur passa per la col·laboració entre els sector públic 
i el privat” i que convenis com aquests reforcen la 
voluntat de fer de Granollers “una ciutat de serveis”.  
Així, els estudiants podran ara examinar-se a les aules 
del CTUG, ben comunicat amb transport públic i 
equipat amb una plataforma tecnològica. Precisament, 
el passat 30 de setembre s’hi va celebrar el primer 
examen en línia que es fa a la comarca, per obtenir el 
certificat d’anglès mitjà o  FCE.  Els títols de certifica-
ció de Cambridge University són els més reconeguts i 
acceptats internacionalment per acreditar el coneixe-
ment de la llengua anglesa davant d’empreses i insti-
tucions. Durant l’any hi haurà diverses convocatòries 
dels diferents nivells de coneixement (Preliminary, 
First Certificate, Advanced, Proficiency).

Pere Miquel, representat de l’Associació Cambridge ESOL i l’alcalde, 
Josep Mayoral a l’acte de signatura del conveni
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Aquest mes, comencen a Granollers quatre noves 
programacions de formació en TIC (tecnologies de la 
informació i la comunicació), destinades a col·lectius 
diferents.
D’una banda, el Centre Tecnològic i Universitari 
de Granollers (CTUG) porta a la ciutat el programa 
CerTIC, per a persones aturades. Aquest programa, 
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
està destinat a formar i certificar en Microsoft Word 
i Excel. Aquests cursos, que són semipresencials, 
comencen l’1 d’octubre i acabaran el mes desembre. 
Per apuntar-s’hi, cal estar inscrit al SOC.
A més, el CTUG continua programant cursos per 
obtenir l’acreditació de competències TIC (ACTIC) de 
nivell mitjà. Aquest trimestre, també es reforça la 
línia iniciada per certificar professionals informàtics. 
L’objectiu és impulsar el Clúster TIC comarcal per 
mitjà de quatre cursos especialitzats. Aquesta for-
mació, que compta amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, permet millorar la capacitació i el reco-
neixement dels professionals del sector. Inicialment, 
aquests cursos s’havien programat a Barcelona, 
però s’han aconseguit apropar fins a Granollers. 
Informació i inscripcions, al web www.ctug.cat.

Per iniciar-se

Les persones que vulguin iniciar-se en el món 
informàtic també tenen una nova oportunitat de 
fer-ho. Les programacions dels centres cívics i de 
l’Entre Llibres per a aquesta tardor inclouen cursos 
per aprendre informàtica tant a nivell elemental com 
bàsic. 
En el cas de l’Entre Llibres, amb tutories persona-
litzades de suport a l’autoaprenentatge, adaptat al 
ritme i a les necessitats particulars, i tallers te-
màtics -anomenats Píndoles- per apropar-se a les 
principals eines informàtiques. 
Dins la programació dels centres cívics, la formació 
que s’impartirà està expressament pensada per a 
persones que no hagin utilitzat mai l’ordinador.

Avanç@ en TIC
Inicia’t en la informàtica
Del 17 d’octubre al 20 de desembre: dimarts i dijous, en dos grups (de 16 a 18 
hores o de 18.30 a 20.30 hores)

Preu: 20 euros (les persones en situació d’atur que acreditin que no reben 
prestació gaudiran d’una reducció del 50%).
Inscripcions: del 3 al 7 d’octubre al Centre Cívic Nord 

Dinamització informàtica a la biblioteca
Aprèn informàtica al teu ritme
Del 4 d’octubre al 19 de novembre: dimarts, de 17.30 a 19.30 hores

Píndoles
Del 6 d’octubre a l’1 de desembre: dijous, de 17.30 a 19.30 hores

Serveis gratuïts. Places limitades
Més informació i inscripcions: Biblioteca Roca Umbert

Cursos d’informàtica al CTUG, biblioteques 
i centres cívics

Eleccions Generals 2011

Exposició de les 
llistes provisionals 
del cens electoral

Del 3 al 10 d’octubre de 
2011, ambdós inclosos, es 
pot consultar el cens elec-
toral amb la finalitat de for-
mular reclamacions sobre 
possibles errors, inclusions 
o exclusions al cens.

La consulta es podrà fer a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC), c. de Sant Josep, núm. 7, de dilluns a 
dijous, de 2/4 de 9 a 19 hores i el divendres, de 2/4 de 
9 a 14 hores.
També es podrà fer amb certificat digital (DNI elec-
trònic, Idcat, Certificat Fàbrica Nacional de Moneda i 
Timbre…) des de www.granollers.cat/ovac.
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L’AMTU celebra els 10 anys 
de la seva creació 

El passat setembre es van complir 10 anys de la crea-
ció de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 
(AMTU), de la qual Granollers n’és una de les ciutats 
fundadores i n’acull la seu. Per celebrar-ho es va or-
ganitzar un acte on van assistir més d’un centenar de 
personalitats del món de la mobilitat així com alcaldes 
i regidors de les ciutats adherides.
Josep Mayoral, president de l’AMTU i alcalde de Gra-
nollers va donar la benvinguda, referint-se als motius 
que van portar a la seva creació: “16 ajuntaments 
vam decidir ara fa 10 anys donar un pas endavant per 
assolir alguns objectius: l’essencial, millorar el fi-
nançament del transport públic urbà. Alhora vam voler 
intervenir en la planificació de la regió metropolitana, 
apostàvem per la transversalitat i millorar la radialitat. 
Avui som 67 municipis i 3 consells comarcals. Fre-
guem els 2 milions d’habitants, generem més de 44,5 
milions de viatges en transport públic urbà, tenim una 
flota d’autobusos de 360 vehicles, 181 línies de trans-
port urbà i fem 18 milions de quilòmetres a l’any”. Ma-
yoral també va valorar la feina d’aquests 10 anys: “Fem 
un balanç positiu. Volem seguir mirant al futur, sense 
renunciar a res tot i saber que vivim temps difícils”.
En l’acte també van intervenir Jordi Julià, enginyer de 
Camins, qui va fer una ponència sobre la història del 
transport públic, i  Damià Calvet, secretari de Terri-
tori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, que va 
felicitar l’AMTU “per ser un referent en la gestió de la 
mobilitat de la 2a corona metropolitana. Hem trobat en 
l’AMTU un col·laborador lleial però alhora exigent i es-
forçat en la defensa dels seus interessos territorials”. 

Baixa el preu dels 
pisos municipals amb 
protecció oficial

Fins al 31 de desembre és possible comprar un pis 
amb protecció oficial per menys diners. En concret, 
entre 6.000 i 8.500 euros menys, segons el cas, a 
causa de la reducció de l’IVA del 8 al 4 % en els 
habitatges nous, aprovat recentment pel Consell 
de Ministres. L’Ajuntament de Granollers, a través 
de l’empresa municipal Granollers Promocions, té 
a la venda nou habitatges al carrer de Maria Palau 
11-17, que es beneficien d’aquesta mesura. El preu 
d’aquests pisos, que inclouen també aparcament 
i traster, amb l’IVA rebaixat, va des dels 158.000 
euros, per a un pis de 56,15 m2 útils, fins als 225.000 
euros, per a un pis de 87,12 m2 útils. Per primera 
vegada, també s’ofereixen aquests habitatges amb 
opció de lloguer.
Per poder accedir a algun d’aquests pisos cal com-
plir determinats requisits. Entre els més destacats 
hi ha que almenys un dels sol·licitants ha d’estar 
empadronat a Granollers o haver-ho estat en el pas-
sat. Cap dels sol·licitants pot tenir algun habitatge 
en propietat i s’ha de tenir uns determinats ingres-
sos en funció dels membres de la unitat familiar. A 
més, hauran d’abonar el 20 % del preu del pis com a 
entrada més l’IVA corresponent, en el moment de la 
signatura del contracte de compravenda. 
Per consultar aquestes i d’altres promocions 
d’habitatges amb protecció adreceu-vos a Grano-
llers Promocions, SA, carrer de la Princesa, 2, 2n, 
2a, tel. 93 860 12 00 i a www.granollers.cat/habitat-
ge/MariaPalau. 

 “Fem un balanç 
positiu. Volem 
seguir mirant 

al futur, sense 
renunciar a res tot 

i saber que vivim 
temps difícils”
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Granollers avui, el nou magazín
de Ràdio Granollers

Ràdio Granollers ha fet 30 anys i dóna un tomb a 
la seva programació. El nom de Ràdio 7 Vallès, la 
programació marcada per la radiofórmula i els but-
lletins i informatius  ha desaparegut per donar lloc al 
nou concepte de l’emissora: el directe, la proximitat 
i l’actualitat de la ciutat. Podeu consultar la progra-
mació a la pàgina següent.

Tres hores de directe amb espais diferenciats

L’eix vertebrador de la nova programació serà el 
magazín Granollers avui, que s’emetrà de dilluns 
a divendres, d’11 a 14 hores. A càrrec d’Elisenda 
Cuquet, Paco Agudo, Maria Josep Pérez, Montse 
Redondo, Carles Gil i Josep Maria Codina, a l’edició, 
presentació i redacció. I al control tècnic amb: Lluís 
Ruiz, Paco Garcia, Ernest Arén i Josep Soley.
L’actualitat informativa tindrà un pes important al nou 
magazín, amb connexions en directe des de diversos 
punts de la ciutat. L’opinió també serà present cada 
dia. S’emetrà una tertúlia, dues d’esports (dilluns i 
divendres), dues amb periodistes (dimarts i dime-
cres) i una amb polítics (dijous). A més, hi haurà una 
columna d’opinió diària amb especialistes, testimonis 
o oients relacionats amb un tema destacat.
L’esport també tindrà el seu protagonisme en aquest 
magazín. A banda de les tertúlies, hi haurà l’espai 
d’anàlisi a Ciutat esportiva. Seran quinze minuts 
diaris, de 12.45 a 13 hores, on l’equip d’esports ens 
portarà les últimes notícies dels equips granollerins 
amb especial atenció al futbol, el bàsquet i l’handbol. 

Destacaran les retransmissions esportives en directe 
que es faran cada cap de setmana dels partits dels 
primers equips de l’Esport Club Granollers, el Club 
Bàsquet Granollers i el Balonmano Granollers. Unes 
retransmissions amb un equip tècnic i humà reno-
vat, que us permetrà seguir els equips més propers 
des de qualsevol punt del món. 
A l’emissora no pot faltar un programa dedicat a les 
propostes musicals més atractives. Cada dia, al ma-
gazín, a les 13 hores i a les 13.40, a Terra de músics 
es farà difusió de la música, els compositors, els 
intèrprets i l’activitat musical de la ciutat i de la co-
marca. A Terra de músics s’emetran peces musicals 
de tots els gèneres amb comentaris d’especialistes, 
intèrprets, mestres,…
Els Xics de Granollers tindran un espai renovat 
dins del magazine amb Castells, dirigit per Montse 
Garriga i Gisela Comas, dedicat a tota l’actualitat 
de la colla i dels principals esdeveniments del món 
casteller… 
Els amants de la història de Granollers i de les rutes 
per la natura trobaran totes les propostes a Desco-
brir Granollers, els dijous, a les 12.30 hores, i Rutes 
de comarca, els divendres, a les 12.10 hores. I els 
ciutadans també esdevindran protagonistes a Grano-
llerins i Granollerins a l’estranger que s’emetran cada 
dilluns a les 12.10 hores de manera quinzenal. En 
els dos casos es tracta d’una entrevista a un ciutadà 
de la ciutat, que és important per la seva activitat 
o trajectòria o que viu a l’estranger. Cal destacar 
que els programes fets per col·laboradors també es 
renoven i s’emetran de 21 a 23 hores.
Ràdio Granollers també dedicarà deu minuts a la 
setmana a la xarxa i les noves tecnologies a En xar-
xa. I precisament perquè l’emissora obre una nova 
etapa i es renova vol interactuar amb els ciutadans. 
Per això, cada dia podreu participar al magazín 
Granollers avui a través de les xarxes socials: Twitter 
i Facebook.

L’equip de Granollers avui

El 3 d’octubre 
comença una 

programació amb 
continguts frescos 

i d’actualitat, 
que compta amb 

la participació 
ciutadana, i 

entitats esportives 
i culturals 
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PROGRAMACIÓ DE DILLUNS A DIVENDRES

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08.00 Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical

09.30 Butlletí Butlletí Butlletí Butlletí Butlletí

09.35 Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical

11.00 Granollers avui
Presentació amb sumari i 
columna d’opinió

Granollers avui
Presentació amb sumari i 
columna d’opinió

Granollers avui
Presentació amb sumari i 
columna d’opinió

Granollers avui
Presentació amb sumari i 
columna d’opinió

Granollers avui
Presentació amb sumari i 
columna d’opinió

11.05 Tema del dia
Actualitat informativa

Tema del dia
Actualitat informativa

Tema del dia
Actualitat informativa

Tema del dia
Actualitat informativa

Tema del dia
Actualitat informativa

11.30 Tertúlia d’esports Tertúlia periodísitica Tertúlia periodística Tertúlia política Tertúlia d’esports

12.10 Granollerins o
Granollerins a l’estranger
(quinzenal)

Actualitat informativa Castells Informatiu cultural Rutes de comarca

12.30 Actualitat informativa Actualitat informativa Actualitat informativa Descobrir Granollers En xarxa (12.30-12.40) 
Agenda cap setmana
(12.40-12.45)

12.45 Ciutat esportiva Ciutat esportiva Ciutat esportiva Ciutat esportiva Ciutat esportiva

13.00 Terra de músics (1a part) Terra de músics (1a part) Terra de músics (1a part) Terra de músics (1a part) Terra de músics (1a part)

13.30 Granollers Matí Granollers Matí Granollers Matí Granollers Matí Granollers Matí

13.40 Terra de músics (2a part) Terra de músics (2a part) Terra de músics (2a part) Terra de músics (2a part) Terra de músics (2a part)

14.00 Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical

18.00 El Temps El Temps El Temps El Temps El Temps

18.03 Selecció del magazine (rep.) Selecció del magazine (rep.) Selecció del magazine (rep.) Selecció del magazine (rep.) Selecció del magazine (rep.)

19.00 Informatiu COMRàdio vespre Informatiu COMRàdio vespre Informatiu COMRàdio vespre Informatiu COMRàdio vespre Informatiu COMRàdio 
vespre

19.30 Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical

21.00 Mig segle de música Mig segle de música Murmuri Bambarakatunga Feel the beat

22.00 El corralón del blues Quàsar Project Fantasy Sonidos y sonados

23.00 Connexió amb COMRàdio Connexió amb COMRàdio Connexió amb COMRàdio Connexió amb COMRàdio Connexió amb COMRàdio

05.00 Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical Selecció musical

08.00 Selecció musical

9.30 Ràdio Zona Límit 
(darrer diumenge de mes)
Freqüència radioactiva 
(segon diumenge de mes)

10.00 Microestudi

11.00 Granollerins o Granollerins 
a l’estranger (rep.)

11.20 Selecció musical

08.00 Selecció musical

09.30 Entorn Ràdio

10.00 Esclat de Rock

11.00 Selecció musical

11.30 Descobrir Granollers (rep.)

11.45 Selecció musical

13.00 Cinema 8 ½

14.00 Informatiu COMRàdio migdia

14.30 Selecció musical i/o retrans-
missions esportives

21.00 Selecció musical

06.00 Connexió amb Com Ràdio

11.30 Rutes de comarca (rep.)

11.50 Selecció musical i/o retrans-
missions esportives

14.00 Informatiu COMRàdio migdia

14.30 Selecció musical i/o retrans-
missions esportives

21.00 Selecció musical

06.00 Connexió amb Com Ràdio

 

EL CAP DE SETMANA

Dissabte  Diumenge
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DIVENDRES 7 D’OCTUBRE 

| 9.30 H TEATRE DE TITELLES: EL GALLO DORMILÓN,
a càrrec del grup Imagina, del Centre de Dia Santa 
Eulàlia (l’Hospitalet de Llobregat). 
Lloc: sala Tarafa, carrer de Corró, 47, Granollers. 

| 12 H INAUGURACIÓ DE LES NOVES INSTAL·LACIONS DEL 
CLUB SOCIAL TORRASSA, DE FUNDACIÓ LAR, AL CARRER 
CAMÈLIES DE LLINARS DEL VALLÈS.
Presidirà l’acte l’Hble. Sr. Josep Lluís Cleries i González, 
conseller del Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya. 

| 18 H CINEFÒRUM
Projecció de la pel·lícula “El rei de Califòrnia”
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca Roca Umbert, carrer 
d’Enric Prat de la Riba, 77, Granollers. 

| DEL 7 AL 31 D’OCTUBRE EXPOSICIÓ DOCUMENTAL 
SOBRE LA SALUT MENTAL 
A les biblioteques Can Pedrals (carrer d’Espí i Grau, 2) 
i Roca Umbert (carrer d’Enric Prat de la Riba, 77) de 
Granollers. 

DIJOUS 13 D’OCTUBRE 

| 11 H TALLER ARTÍSTIC: “PLADUR, CLAUS... PINTURA 
AMB EINES DIFERENTS”, A CÀRREC DE L’ARTISTA JUAN 
JOSÉ CASTILLO.
Lloc: Espai d’Arts de Roca Umbert, carrer d’Enric Prat de 
la Riba, 77, Granollers. 

| 19 H TAULA RODONA I PRESENTACIÓ DE LES OBRES DE 
“PARELLES ARTÍSTIQUES”. 
Lloc: Espai d’Arts de Roca Umbert, carrer d’Enric Prat de 
la Riba, 77, Granollers. 

DIVENDRES 14 D’OCTUBRE 

| DE 10 A 13 H TALLER ARTÍSTIC “FABRICA EL TEU 
PROPI INSECTE”, a càrrec d’Israel Guerrero, artista 
col·laborador del projecte “Parelles artístiques”. 

Lloc: Espai d’Arts de Roca Umbert, carrer d’Enric Prat de 
la Riba, 77, Granollers. 

| DE 10 A 18 H PARADA DE VENDA DE PRODUCTES 
REALITZATS AL SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 
DE GRANOLLERS
Lloc: Roca Umbert, carrer d’Enric Prat de la Riba, 77, 
Granollers. 

| 18.30 H LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE 
POSTALS DE NADAL DE FUNDACIÓ LAR I DEL CONCURS 
DE CARTELLS DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL, 
EN QUÈ PARTICIPEN PERSONES AMB MALALTIA MENTAL 
DE TOT CATALUNYA.
Lloc: equipament juvenil Gra, plaça de l’Església, 1, 
Granollers.

| 19.30 H CONCERT JOVE, AMB LA PARTICIPACIÓ DE 
DIVERSOS GRUPS 
Organitzador: SRC Granollers
Lloc: equipament juvenil Gra, plaça de l’Església, 1 
Granollers. 

DISSABTE 15 D’OCTUBRE 

| 11 H TALLER ARTÍSTIC: “L’ALQUÍMIA DE LA PINTURA” 
(ELABORA LA TEVA PRÒPIA PINTURA),
a càrrec de l’artista Àlex Santafé. 
Lloc: Espai d’Arts de Roca Umbert, carrer d’Enric Prat de 
la Riba, 77, Granollers. 

| 18 H TALLER D’ASSESSORAMENT FILOSÒFIC SOBRE 
SALUT MENTAL,
a càrrec de Joan Carles Gómez, filòsof. 
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca Roca Umbert, carrer 
d’Enric Prat de la Riba, 77, Granollers. 

| DE 17 A 19 H 2a TARDA DE MÚSICA I POESIA, DE 
L’ASSOCIACIÓ EL FAR DE LA GARRIGA. 
Lloc: Auditori de l’Escola de Música, plaça del Silenci de 
la Garriga. 

DIJOUS 20 D’OCTUBRE 

| 16 H PRESENTACIÓ DE LA “MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
2010” DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DE 
GRANOLLERS.
A continuació, tallers d’experiències: “Creuant la línia. 
Un món diferent” 
Lloc: Servei de Rehabilitació Comunitària, carrer 
d’Alexander Fleming, 33, Granollers. 

DIVENDRES 21 D’OCTUBRE 

| DE 16.30 A 20 H A LLINARS DEL VALLÈS, II JORNADA 
“FES SALUT! PER LA SALUT MENTAL”.
Activitats lúdiques i esportives variades (bàsquet, futbol 
sala, ping-pong, ioga, txi-kung, danses tradicionals, 
etc.) obertes a la participació de tothom. 
Lloc: plaça dels Països Catalans i al seu voltant. 

DIUMENGE 23 D’OCTUBRE 

| 11 H 1a CURSA GERMANES HOSPITALÀRIES “CORRE 
PER LA SALUT MENTAL!”
Cursa de 10 km amb sortida i arribada a les pistes 
d’atletisme i recorregut pel Parc Fluvial de Granollers.
www.hospitalbenitomenni.org/cursasalutmental.aspx 

DIJOUS 27 D’OCTUBRE 

| DE 9 A 14.30 H 5es JORNADES DE SALUT MENTAL AL 
VALLÈS ORIENTAL: “EL PROCÉS DE RECUPERACIÓ EN 
SALUT MENTAL”. 
Organitzadors: Intress i Ajuntament de Granollers. 
Lloc: Centre Cívic Nord, carrer del Lledoner, 6, Grano-
llers. 

| DEL 13 AL 15 D’OCTUBRE EXPOSICIÓ DE LES OBRES DE 
“PARELLES ARTÍSTIQUES” DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ 
COMUNITÀRIA DE GRANOLLERS.
Lloc: Espai d’Arts de Roca Umbert, carrer d’Enric Prat de 
la Riba, 77, Granollers.
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DISSAbTE 1

Tot el dia Plaça de la Porxada
Aniversari dels Pastorets. Exposició, es-
pectacle i activitats. Amb la participació de 
Xics, Gegants i Capgrossos, Esbart Dansaire 
i Colla dels Diables de Granollers

D'11 h a 18 h La Troca – Porxada – c. Corró
Diada de Sants Metges. A les 11 h, taller 
infantil i espectacle d'animació a La Troca, i 
cercavila; a les 18 h, conte gegant i berenar a 
la capella de Sants Metges 

18 h C. Anselm Clavé cantonada c. Sta. 
Esperança
Ets del 61. En fas 50!, te'n recordes? Joc 
d'endevinalles

18 h Plaça de Maluquer i Salvador
Inici de la Roda d'Espectacles Infantils. 
Cercavila de gralla i tarota amb La Cultural, 
dirigida per Enric Montsant 

18.30 h Museu de Granollers
El barret de les històries. Contes al carrer 
per a petits i grans. La torre de l'Elisenda. 
Animació a càrrec de CRIT, Centre de Recer-
ca i Animació Teatral

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

23 h Casal Popular L'Esquerda
Cicle Cants i Autors (CCA). Roger Puig i Els 
Assaltadors de Tàlems

DIUMENGE 2

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

19 h Teatre de Ponent
Comissura. Cia. Patrícia Pardo. Teatre circ 
contemporani

19 h Teatre Auditori de Granollers
Luces de bohemia, de Ramón del Valle – 
Inclán. Direcció: Oriol Broggi

DIMARTS 4

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d'AGEVO. Parlem de resiliència: 
tocats però no enfonsats, amb Ramon Busca-
llà, psicòleg

Diumenge 2 d’octubre, el Teatre Auditori de Granollers alçarà el teló de la seva 
desena temporada amb l’obra Luces de bohemia, de Ramón del Valle-Inclán, diri-
gida per Oriol Broggi i protagonitzada per Lluís Soler. 
El públic familiar, de la seva banda, podrà gaudir amb Geronimo Stilton. El musical 
del regne de la fantasia, un espectacle ple de color i imaginació, dirigit per Àngel 
Llàcer i música de Manu Guix, protagonitzat per un ratolí ben popular entre els 
lectors i lectores més joves. 
L’octubre també ens portarà la presentació del darrer disc del grup aragonès 
Amaral, titulat Hacia lo salvaje, un treball radicalment diferent als anteriors, més 
elèctric i cuidat, que segurament sorprendrà els seus seguidors. 
La dansa arriba de la mà d’una de les companyies més prestigioses del món, el 
Ballet Nacional de Cuba. Sota la direcció d’Alicia Alonso, els aficionats al gènere 
seran espectadors de tot un clàssic, El llac dels cignes, amb coreografia basada 
en l’original de L. Ivánov i música de P. I. Txaikovski. 
Canvi de registre en la penúltima proposta escènica del mes. La apoteosis necia és 
el títol del darrer espectacle de l’humorista de Cardona, conegut per les seves in-
tervencions a la televisió, Berto Romero. Una hora i mitja de monòlegs i cançons 
sobre experiències vitals, des d’una mirada personal i surrealista. 
I en música clàssica, Mozart és... Mozart! recordarà el músic granollerí Carles Rie-
ra, amb el Concert de clarinet i la Simfonia en sol menor , dues obres mestres de la 
música simfònica especialment estimades per qui fou director de l’Escola Munici-
pal de Música Josep M. Ruera. Més info, www.teatreauditoridegranollers.cat

Geronimo Stilton omplirà de fantasia
el Teatre Auditori de Granollers
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A l’octubre, torna el Cicle Cants i Autors 
del Casal Popular de L’Esquerda
La quarta edició del Cicle Cants i Autors organitzat pel Casal Popular de 
l’Esquerda arriba aquest mes amb un propòsit: acostar a Granollers la música 
d’autor contemporània en sis nits de concerts amb artistes emergents i con-
solidats del panorama català. Roger Puig, Els Assaltadors de Tàlems, Ivette 
Nadal, Eduard Canimas, Col·lectiu Joan Pau Giné, Joan Monegre i Xavier Bonfill 
actuaran als dos espais d’enguany, la Casa de Cultura Sant Francesc i la seu de 
l’Esquerda, una entitat cultural que arriba ja als cinc anys de vida.
El cicle es tanca amb l’actuació dels cantautors Cesk Freixas, Pau Alabajos, 
Meritxell Gené, Jordi Montáñez, Andreu Valor i Josep Romeu, convidats tots ells 
a cantar La cançó necessària, d’acord amb els temps que corren.
Més informació, a l’agenda i a www.cantsiautors.cat

DIMECRES 5

10 h i 19 h GRA
Taller formatiu de l'Oficina Jove del VO. Si 
no treballes, estudia

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L'hora del conte. Contes clàssics, amb Mar-
ga Socias. Recomanat per a infants a partir 
de 4 anys

20 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Lliurament de premis del Concurs de Foto-
grafia Dolors Porredon. Inici de l'exposició 

DIjOUS 6

20.30 h Centre Cultural de Granollers
Cicle El Repte de Ser Persona, Avui. Eco-
nomia i espiritualitat, a càrrec d'Idili Lizcano 
– Lama Djampa Gyatso, empresari i mestre 
de meditació

DIvENDRES 7

9.30 h Sala Tarafa
Inici de les activitats del Dia Mundial de 
la Salut Mental. Teatre, cinefòrum, exposi-
cions, tallers, taula rodona, concert, cursa, … 
Del 7 al 27 d'octubre. Més informació, www.
fundaciolar.com

 19 i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. El árbol (The Tree, 2010), de 
Julie Bertuccelli

20 h Museu de Granollers
El Balcó. Presentació de l'objecte Cotilla, 
peça de roba femenina, amb l'acció teatral 
Ales trencades, a càrrec d'Olga Vinyals, actriu

21 h Teatre de Ponent
Quan s'apaguin les espelmes. Cia. Xavier 
Serrat. Thriller teatral

DISSAbTE 8

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time. Hora menuda en anglès. Per a 
infants de fins a 3 anys. Cal fer inscripció 
prèvia, al tel. 93 879 30 91. Col·labora: Kids 
and Us

11 h Església de Sant Esteve
V Classe magistral d'interpretació d'orgue 
de Granollers, a càrrec de Jordi Vergés. Més 
informació, www.musicasacragranollers.org

16 i 19 h Teatre Auditori de Granollers
Geronimo Stilton. El musical del regne de 
la fantasia. Direcció: Àngel Llàcer. Teatre 
musical familiar

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. El secret del llibre de Kells. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys

El Barroc, nova 
píndola d’història i 
art al Museu
Al novembre, el Museu de Granollers 
proposa una nova píndola d’història i 
art, una aproximació al primer quart 
del segle XVIII. El temps del Barroc. 
Dels segadors a la guerra de Successió 
és el títol del curs, coordinat per Cinta 
Cantarell i per al qual ja hi ha oberta 
la inscripció. Accions paraparèmica-
ment ictòpiques de Jordi Benito és el 
títol del llibre de Carles Hac Mor amb 
imatges de Vicenç Viaplana, sobre 
accions fetes per l’artista granollerí. 
El volum es presentarà al Museu el 14 
d’octubre, el mateix dia que es pro-
jectarà el documental de Carles Riobó 
Benito, en primera persona (2009).
Altres propostes del Museu són la 
presentació al Balcó d’una nova peça 
del fons d’art, en aquesta ocasió, una 
cotilla i la restauració del menhir de 
Ca l’Estrada.
Més informació, a l’agenda
i a www.museugranollers.cat

Els gegants centren 
una exposició i una 
tertúlia a la Troca
La Troca, el Centre de Cultura Popular 
i Tradicional, i les seves entitats resi-
dents, enceten el curs amb diferents 
propostes. D’una banda, la colla dels 
Gegants i Capgrossos celebren la seva 
diada coincidint amb Sants Metges, 
els patrons dels gegants vells, Cosme 
i Damiana. L’equipament dedicat a 
la cultura popular i tradicional inicia 
unes tertúlies mensuals, amb una 
primera a l’entorn, precisament, de 
les figures de gegants i nans, a càrrec 
del folklorista Eloi Miralles. L’activitat 
es complementa amb l’exposició Mi-
rades gegants, sobre retrats a aques-
tes figures del bestiari, signades per 
coneguts fotògrafs de la ciutat. 
D’altra banda, l’entitat Passaltpas 
comença a la Troca un curs d’iniciació 
per ballar danses del món, que es 
farà cada dimecres d’octubre a des-
embre, de 9 a 10 del vespre.
Més info, www.granollers.cat/latroca 
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21 h Teatre de Ponent
Quan s'apaguin les espelmes. Cia. Xavier 
Serrat. Thriller teatral

21.30 h Centre Cultural de Granollers
Fes-me un petó, tonto. Cia. Tirant del Carro. 
Direcció: Jaume Baucis

23 h Casa de Cultura Sant Francesc
Cicle Cants i Autors (CCA). Col·lectiu Joan 
Pau Giné 

DIUMENGE 9

Tot el dia Places de l'Església, Olles, Malu-
quer, Trullàs, Porxada
Festa dels Lectors de Cavall Fort. Jocs, 
tallers, música , animació...

11 h Plaça de la Porxada
3a Ballada de country

16 i 19 h Teatre Auditori de Granollers
Geronimo Stilton. El musical del regne de 
la fantasia. Direcció: Àngel Llàcer. Teatre 
musical familiar

18 h Església de Sant Esteve
III Temporada de música sacra. La policro-
mia de les veus blanques. Cor Infantil Amics 
de la Unió. Jordi Vergés, orgue; Josep Vila, 
direcció

19 h Teatre de Ponent
Quan s'apaguin les espelmes. Cia. Xavier 
Serrat. Thriller teatral

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. El árbol (The Tree, 2010), de 
Julie Bertuccelli

DIMARTS 11

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d'AGEVO. Elisabeth Eidenbez, 
fundadora de la maternitat d'Elna, amb As-
sumpta Montellà, escriptora i historiadora

DIMECRES 12

9 h Plaça de Joan Oliver
Caminada popular
Organitza: AV Can Bassa

DIjOUS 13

11 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Taller artístic: Pladur, claus... pintura amb 
eines diferents, amb Juan José Castillo, 
artista. Dins les Jornades pel Dia Mundial de 
la Salut Mental

EXPOSICIONS

AB GALERIA D’ART
· Josep Bofill. Llum. Tardor d’art
Del 29 de setembre al 29 d’octubre
· Fotografia. Dolors Porredon. Senyores, 
senyors... bon dia!
Del 25 d’octubre al 25 de novembre 
Organitza: Oncovallès

BAR DE ROCA UMBERT
· Mirades gegants. Fotografies de 
Jordi Ribó, Carles Gabarrella, Ramon 
Ferrandis, Toni Torrillas
Del 13 d’octubre al 13 de novembre

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
· Postals de Nadal de Fundació Lar i 
cartells del Dia Mundial de la Salut 
Mental
Del 3 al 21 d’octubre

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
· Lluís Companys. Polític fins a la mort, 
1882-1940
De l’1 al 20 d’octubre
Producció: Fundació Josep Irla
· Postals de Nadal de Fundació Lar i 
cartells del Dia Mundial de la Salut 
Mental
Del 22 d’octubre al 3 de novembre
· 100 anys d’en Massagran
Del 24 d’octubre al 13 de novembre

BIBLIOTEQUES DE CAN PEDRALS
I ROCA UMBERT
· Dia Internacional de la Salut Mental 
Exposicions documentals
Del 7 al 31 d’octubre

CORRÓ15. RESTAURANT
· Rocío Mendoza. World in my eyes 
Fotografia
Del 26 d’octubre al desembre 
Inauguració: dia 26, a les 20 h

ESPAI GRALLA – LLIBRERIA LA GRALLA
· Concurs de Fotografia Dolors Porredon
Del 5 al 29 d’octubre
Inauguració i entrega de premis: dia 5, a 
les 20 h

GRA, EQUIPAMENT JUVENIL
· Cara i creu. Portades i contraportades 
de la revista Cavall Fort de Cesc Madorell
De l’1 al 14 d’octubre

MUSEU DE GRANOLLERS - EL BALCÓ
· Cotilla. Peça de roba femenina. Fons del 
Museu de Granollers
Del 7 d’octubre a l’11 de desembre
Presentació: dia 7, amb l’acció teatral Ales 
trencades, inspirat en el diari de Frida 
Kahlo, amb Olga Vinyals

MUSEU DE GRANOLLERS - ESPAI OBERT
· Estàtua-menhir de ca l’Estrada
Del 21 al 28 d’octubre
Presentació: dia 21, a les 20 h 

PLAÇA DE  LA PORXADA
· Granollers abans, abans d’ara i ara
Grup de Fotografia Societat Coral Amics 
de la Unió
22 d’octubre (tarda) i 23 d’octubre (tot el dia)

TEATRE DE PONENT
· Carles Azcón. Llum, color i fotosíntesi
Fins al 30 de desembre

CONTINUEN...

AB GALERIA D’ART
· Draps d’artista. Pere Galera
Fins al 21 d’octubre

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

EL QUATRE. SALA D’ART
· Búsqueda interior. Montse Valdés
Fins al 12 d’octubre

MUSEU DE GRANOLLERS
· Amador Garrell, dibuixos
Fons del Museu de Granollers
Fins al 6 de novembre

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

SALA CIUTAT. CENTRE CULTURAL
DE GRANOLLERS
· Jordi Aligué. Referències
Fins al 27 de novembre

CARLES AzCóN. LLuM, CoLor i foToSínTESi
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18 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Presentació de les Jornades del Dia Mun-
dial de Salut Mental. Taula rodona: La cultu-
ra com a eina d'inserció a la societat, a càrrec 
d'Alfredo Felices, director del SRC, Montse 
Galera, terapeuta ocupacional i Ignasi Gar-
cia, educador social

19 h Biblioteca Roca Umbert
IV Cicle de cinefòrum Elles Dirigeixen 
insomnio (1998), de Chus Gutiérrez

20 h Ateneu de Granollers
Tertúlia literària. Montsemar i les estrelles, 
d'Arian Botey

20 h La Troca
Tertúlies de cultura popular. Gegants i nans, 
amb Eloi Miralles

DIvENDRES 14

10 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Taller artístic: Fabrica el teu propi insecte, 
amb Israel Guerrero, artista. Activitat inclosa 
a les Jornades del Dia Mundial de la Salut 
Mental. Fins a les 18 h, venda de productes 
fets al Servei de Rehabilitació Comunitària

18 h Biblioteca Can Pedrals
Trobada amb l'escriptora Anna Manso, 
autora de literatura infantil i juvenil 

19 i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. En un mundo mejor (Haevnen, 
2010), de Susanne Bier

20 h Museu de Granollers
Presentació del llibre Accions paraparèmi-
cament ictòpiques de Jordi Benito, de Carles 
Hac Mor i Vicenç Viaplana. A càrrec de Jordi 
Marrugat, editor. Projecció de Benito, en pri-
mera persona, documental de Carles Riobó, 
i recorregut comentat per l'obra de Benito a 
l'exposició Meridià Granollers 

21 h Teatre de Ponent
El hospital de los podridos y otros entre-
meses para el siglo XXI. Cia. Tranvia Teatro 
(Saragossa). Comèdia

21 h Teatre Auditori de Granollers
Amaral. Presentació del disc Hacia lo salvaje

DISSAbTE 15

Tot el dia Plaça de la Porxada
Les Golfes. Fira de la Roba i Trastos Vells

11 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Taller artístic: L'alquímia de la pintura, amb 
l'artista Àlex Santafé. Dins les Jornades pel 
Dia Mundial de la Salut Mental

14 h Centre Cívic Can Gili
Botifarrada amb mongetes

18 h Biblioteca Roca Umbert
Taller d'assessorament filosòfic sobre salut 
mental, a càrrec de Joan Carles Gómez, 
filòsof. Dins les Jornades pel Dia Mundial de 
la Salut Mental 

21 h Teatre de Ponent
El hospital de los podridos y otros entre-
meses para el siglo XXI. Cia. Tranvia Teatro 
(Saragossa). Comèdia

23 h Casal Popular L'Esquerda
Cicle Cants i Autors (CCA). Xavier Bonfill

DIUMENGE 16

12 h Plaça de l'Església
Diada castellera, amb motiu de la Setma-
na Mundial del Càncer de Mama. Amb els 
Sagals d'Osona, Castellers de Sabadell i Xics 
de Granollers

13 h Centre Cívic Palou
Trobada de tardor. Festa de l’avi i activitat 
musical

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d'Espectacles Infantils. La princesa i el 
pèsol. Festuc Teatre. A partir de 3 anys 

19 h Teatre de Ponent
El hospital de los podridos y otros entre-
meses para el siglo XXI. Cia. Tranvia Teatro 
(Saragossa). Comèdia

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. En un mundo mejor (Haevnen, 
2010), de Susanne Bier

19 h Teatre Auditori de Granollers
El llac dels cignes. Ballet Nacional de Cuba 
Direcció: Alicia Alonso
Classe tècnica de la companyia oberta al 
públic, a les 16 h

DILLUNS 17

17.30 h Seu d'Oncovallès 
Xerrada. Prevenció en salut sexual, a càrrec 
de la Dra. Eulàlia Cladellas, metge de família

DIMARTS 18

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d'AGEVO. La música de Chopin, 
amb Joan Vives, musicòleg

20 h Llibreria La Gralla
Veredicte del IX Premi literari Jaume Mas-
pons i Safont

20 h Museu de Granollers
Conferència. Escola catalana i immersió 
lingüística, amb Joaquim Arenes, mestre i 
pedagog

DIMECRES 19

10 h i 19 h GRA
Taller formatiu de l'Oficina Jove del VO. La 
feina de buscar feina

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

17.30 h Plaça de la Porxada
Dia Mundial del Càncer de Mama. Activitats 
infantils, parades informatives i pilar dels 
Xics

19 h Museu de Granollers
Aula de la Salut. Xerrada inaugural 
L'adolescent en el seu entorn: el risc de les 
conductes de risc, a càrrec del Dr. Josep Toro, 
doctor en medicina i especialista en psiquia-
tria

DIjOUS 20

19 h Museu de Granollers
Taula rodona: Art conceptual a Catalunya. 
El grup a Granollers. Amb la participació 
d'artistes, historiadors de l'art i crítics d'art. 
Modera: Carles Hac Mor, escriptor

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. T'estimo si he begut, 
d'Empar Moliner. Dinamitza: Maite Roldán, 
escriptora

DIvENDRES 21

19 i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en VOSC. Midnight In Paris (2010), de 
Woddy Allen

19.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada fotogràfica: Fotografiar amb una 
caixa de llum, a càrrec de Frederic Mont-
many. Cal inscripció prèvia, tel. 93 840 60 69

20 h Museu de Granollers
Presentació de l'estàtua-menhir de ca 
l'Estrada, d'època neolítica

21 h Teatre de Ponent
L'osteòpata. Cia. El Somriure Bàrbar. Comèdia

21 h Teatre Auditori de Granollers
Berto. La apoteosis necia. Monòlegs i 
cançons

23 h Casino de Granollers
35è Cicle de Jazz. Barcelona Stride Band

DISSAbTE 22

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
L'hora menuda. Ocellaires. Per a infants de 
fins a 15 mesos. Dinamitza: Montse Dulcet, 
pedagoga musical. Cal fer inscripció prèvia, 
al tel. 93 870 30 91
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17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. Tallers 
familiars. El bosc: amb ulls de naturalista. A 
càrrec de Raül Salvatierra, artista i Glòria 
Gorchs, bibliotecària. Per a famílies amb in-
fants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia, 
al tel. 93 860 44 50

21 h Teatre de Ponent
L'osteòpata. Cia. El Somriure Bàrbar. Comè-
dia

21 h Centre Cívic Nord
Espectacle de Flors i Violes, i sopar

23 h Pavelló Municipal d'Esports, el Parquet
Festa dels 50 anys. T'ho miris com t'ho 
miris... en fem 50. Amb l'orquestra Cimarrón. 
Venda d'entrades a La Gralla i Mackey

23 h Casa de Cultura Sant Francesc
Cicle Cants i Autors (CCA). Eduard Canimas 
i Ivette Nadal

DIUMENGE 23

11.30 h Plaça de la Porxada
39è Festival Sardanista amb la Cobla Pre-
mià

12 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. Granollers, ciutat bom-
bardejada. Cal fer reserva prèvia,
al tel. 93 842 68 41

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Roda d'Espectacles Infantils. Safrà i Serafí 
Txo Titelles. Edat recomanada: de 2 a 7 anys 

19 h Teatre de Ponent
L'osteòpata. Cia. El Somriure Bàrbar. Comè-
dia

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en VOSC. Midnight In Paris (2010), de 
Woddy Allen

19 h Teatre Auditori de Granollers
Mozart és... Mozart! Orquestra de Cambra 
de Granollers. Direcció: Francesc Guillén. 
Concert en record de Carles Riera. Presen-
tació prèvia del concert amb Pere Albert 
Balcells, autor del llibret Els últims anys de 
Mozart, a les 18 h 

DIMARTS 25

Fins al 28 d'octubre GRA
Setmana del terror

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d'AGEVO. Europa del segle XXi: 
25 anys de pertinença a Europa, amb Joaquim 
Millán, assessor jurídic i consultor en rela-
cions amb la UE

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. El valor de tenir 
valors. Dinamitza: Mariano Fernández, Joan 
Carles Gómez i Joan Méndez Camarasa, 
filòsofs

20 h Plaça de la Porxada
Presentació de l'exposició fotogràfica Sen-
yors, senyores... bon dia! 

DIMECRES 26

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L'hora menuda. Ocellaires. Per a infants de 
fins a 15 mesos. Dinamitza: Montse Dulcet, 
pedagoga musical. Cal fer inscripció prèvia, 
al tel. 93 860 44 50

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes i cançons en anglès. 
The Three Little Pigs. Activitat per a infants a 
partir de 3 anys.
Dinamitza: Cambridge School

DIjOUS 27

19 h GRA
Taller formatiu de l'Oficina Jove del VO 
Erasmus i Leonardo. Treballar a l'estranger

19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinefòrum. La clase (Entre les murs, 2009), 
de Laurent Canet. Dinamitza: Francesc Cir-
cuns, crític de cinema

21 h Teatre de Ponent
Educador social en Alaska. Cía. Factoría Los 
Sánchez. Tragicomèdia

21 h Bar de Roca Umbert
Emboliquem la troca. Contes per a adults. 
Enigmes, amb Albert Estengre

21 h Sala Tarafa
Presentació del calendari 2012 del projecte 
Senyores, senyors... bon dia!

DIvENDRES 28

De 16.30 h a 20.30 h Plaça de la Porxada
Agromercat. Productes d'aquestes terres

19 i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en VOSE. Win, Win, ganamos todos 
(Win win, 2011), de Thomas McCarthy

21 h Teatre de Ponent
Alaska 2099. Cía. Factoría Los Sánchez. 
Tragicomèdia

23 h Casal Popular L'Esquerda
Cicle Cants i Autors (CCA). Joan Monegre

23 h Casino de Granollers
35è Cicle de Jazz. Sergi Sirvent. Octopussy 
Cats

DISSAbTE 29

De 8.30 h a 14 h – de 16.30 h a 20.30 h Plaça 
de la Porxada
Agromercat. Productes d'aquestes terres

9 h Plaça de Joan Oliver – Can Bassa
Celebració de la castanyada. Sortida al 
Montseny

21 h Teatre de Ponent
Alaska 2099. Cía. Factoría Los Sánchez. 
Tragicomèdia

23 h Casa de Cultura Sant Francesc
Cicle Cants i Autors (CCA). La cançó neces-
sària, amb Pau Alabajos, Cesk Freixas, Jordi 
Montáñez, Meritxell Gené, Andreu Valor i 
Josep Romeu 

DIUMENGE 30

19 h Teatre de Ponent
Alaska 2099. Cía. Factoría Los Sánchez. 
Tragicomèdia

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en VOSE. Win, Win, ganamos todos 
(Win win, 2011), de Thomas McCarthy

DILLUNS 31

18.30 h Plaça de la Porxada
Castanyada i espectacle infantil

19 h Plaça de Joan Oliver (Can Bassa)
Centre Cívic Can Gili
Castanyada

19 h Masia Tres Torres
Castanyada i XII Festival de música i dansa 
a Tres Torres
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Carme Grau i Joan Carrizo
ENTREVISTA A

Què us va motivar a crear la Fundació?
C.G.: Jo he treballat tota la meva vida de sanitària. Als 
catorze anys ja treballava a l’Hospital de Granollers 
fent pràctiques, també ho vaig fer a la Mútua. Per tant 
he estat sempre al costat de molts malalts de càncer i 
n’he vist les mancances més enllà de la part sanitària. 
I ara fa nou anys que sóc a la Fundació. A més, vaig 
tenir la desgràcia que la meva sogra va tenir un tumor 
al cap i va viure dos mesos i 28 dies, ens va desolar a 
tots. I aquí vam veure, el Pere Cladellas (el seu marit) i 
jo, que teníem una tasca a fer. Ja teníem els fills grans 
i vam dir que així que poguéssim tiraríem endavant 
alguna cosa a Granollers. De fet vam recollir molta gent 
que havia format part de l’Associació Espanyola contra 
el Càncer a Granollers. En aquell moment no vaig 
pensar mai que Oncovallès seria el que és ara. Durant 
el 2010 hem donat servei a 1.221 persones de 36 mu-
nicipis del Vallès Oriental.

Com vau iniciar l’activitat?
C. G.: Vam començar en una petita habitació de l’antiga 
bibliotecària de Granollers i al cap de poc necessitàvem 
més espai i després més i l’Ajuntament de Granollers 
ens l’ha anat donant, dins de les seves possibilitats 
(ara ocupen dues plantes de l’edifici on hi ha Urgèn-
cies Centre). Aquest ajut ha estat molt important per a 
nosaltres perquè disposar d’aquestes instal·lacions té 
un cost molt gran que per si sols no podríem man-

 
Oncovallès, institució que dóna suport i 
ajut integral als malalts de càncer i els 
seus familiars, és un bon exemple de la 
força de la ciutadania. Ha crescut molt, 
estenent-se per tota la comarca, des que va 
començar a funcionar fa només nou anys, 
sempre treballant de bracet amb els metges 
d’hospitals i centres d’assistència primària. 
També pateixen la crisi, tot i que asseguren 
que no han deixat de prestar serveis, 
gràcies a un gran gruix de voluntaris i 
col·laboradors. No els falten projectes, 
alguns dels quals hauran d’esperar temps 
millors. Ajuden els malalts i els seus 
familiars i cuidadors “sempre amb molta 
alegria” sense deixar de posar l’accent en la 
importància de la prevenció.

tenir. També voldria donar les gràcies a tots els meus 
companys sanitaris perquè ens han donat molt suport 
des del primer dia. Quan vam començar vam signar 
convenis amb els hospitals de Mollet, Granollers i 
Sant Celoni i també col·laborem amb els 43 centres 
d’assistència primària de la comarca, on arriba tota la 
informació de les activitats que fem. Hem fet molta 
difusió per arribar a tot arreu.

A què destineu el pressupost que teniu? 
Quatre anys enrere teníem un pressupost de gairebé 
400.000 euros, que eren molt difícils de recollir. En 
aquests quatre anys hem baixat fins als 190.000 euros, 
hem reduït a la meitat. Tot i això, no hem hagut de parar 
cap dels serveis que oferim perquè els cobrim a través 
del voluntariat. Han baixat els socis, han baixat moltís-
sim les aportacions de les empreses... però vull transme-
tre un missatge amb molta il·lusió i cap por: en aquests 
moments de crisi hi ha molta gent que col·labora, la 
gent del carrer és la que més ho continua fent.

La Carme explica que a la Fundació li aniria molt 
bé saber de quants diners pot disposar cada principi 
d’any. “Fem tot el que volem fer, però ho fem patint”, 
exemplifica. Per això aquest any passat es van plantejar 
incrementar el nombre de convenis amb els ajunta-
ments de la comarca, amb els quals Oncovallès presta 
un servei a la seva població.
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donat servei a 

1.221 persones de 
36 municipis del 

Vallès Oriental 
aquest 2010
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Joan, per què et vas fer voluntari?
J. C.: Sóc voluntari des de fa nou anys. Primer s’hi va 
involucrar la meva dona, l’Anna Sánchez. Ens hi vam 
implicar per la malaltia de familiars molt directes. En 
aquestes circumstàncies tens dos camins: o quedar-te a 
casa o fer tasques. 

Quin tipus de feines fas?
J. C.: D’alguna manera tot surt del que et demana la 
Fundació. Anem per tots els pobles a fer activitats de 
carrer (vendre roses, tímboles solidàries, la col·lecta, 
venda de loteria...).  A banda d’això, com que jo havia 
treballat a la banca i ara tinc temps perquè m’he preju-
bilat, he buscat també ajuts a les empreses.

Quin perfil tenen els voluntaris?
C.G.: Tenim 42 voluntaris fixos, que treballen tota la 
setmana, entre 30 i 50 anys. La resta de voluntaris, uns 
500, un 50 %, té entre 50 i 70 anys. Després hi ha els 
col·laboradors, que són els que fan possible que On-
covallès tingui de tot sense cost (paper, impremta...), i 
que també són a prop d’uns 500. D’aquesta manera els 
diners de què disposem poden ser tots per als pacients 
i els seus familiars. 
També tenim 7 persones contractades, psicòlegs, fisio-
terapeutes, nutricionistes... que fan també moltíssima 
prevenció, a través de diferents tallers, allà on ens ho 
demanen.

Quan ve una persona a l’associació, com se l’atén? 
C.G.: Se l’atén sempre, per part d’alguna de les perso-
nes d’acollida, que ja ha estat formada per a aquesta 
tasca. Sobretot escoltem per poder detectar les necessi-
tats o per saber com se la pot encaminar. Per exemple, 
a una persona que li han dit que li caurà el cabell per 
efecte de la quimioteràpia li aconsellem que abans que 
li caigui del tot contacti amb la persona d’Imatge que 
l’assessorarà sobre quan s’ha de tallar els cabells. 

La majoria dels malalts atesos a Oncovallès, tenen entre 
30 i 60 anys. En els darrers anys també hi han anat molts 
immigrants, els quals, a banda de les dificultats prò-
pies de la malaltia s’hi afegeixen la manca de feina o de 
suport familiar. “Són casos que sovint requereixen d’una 
actuació més global”, apunta la Carme.

La Fundació participa també en els hospitals de Gra-
nollers, Mollet i Sant Celoni. De quina manera?
C.G.: Quan vam anar a l’Hospital de Granollers a pre-
sentar la Fundació, la primera petició que ens va fer el 
doctor Miguel Hernández Bronchud va ser demanar-nos 
una psicooncòloga. Al cap de poc ja vam poder posar-hi 
una persona. Ara en tenim als tres hospitals. A Granollers, 
a més, tenim un projecte liderat pel doctor Joan Padrós, 
amb la nostra psicooncòloga, destinat als malalts oncolò-
gics que ingressen a medicina interna perquè fan alguna 
baixada de defenses, o bé tenen algun problema derivat 
de la quimioteràpia, etc.

Avança’m el contingut del projecte Senyors, senyores... 
bon dia que es presentarà properament a Granollers? 
C.G.: La fotògrafa Dolors Porredon va venir a la nostra 
seu per parlar d’un llibre que volem editar amb motiu 
del desè aniversari de la Fundació. Ella ens va dir que 
tenia la idea de buscar actors i actrius de Granollers i 
comarca i fer-ne fotografies per a una exposició. Després 
va sorgir la idea de fer calendaris amb aquestes fotos i 
després vam pensar de fer-ne una presentació pública a la 
Porxada aquest mes d’octubre. I ara els altres ajuntaments 
amb què treballem volen també que aquesta exposició es 
pugui veure a la comarca. 

No falten mai nous projectes.
C.G.: Tenim molta il·lusió en què algun dia puguem 
aconseguir diners per posar un centre de dia per als 
malalts que no tenen ningú a casa que en tinguin cura 
quan surten de la quimioteràpia. Tard o d’hora ho hem 
d’aconseguir.

 “Volem aconseguir diners per posar un 
centre de dia per als malalts que no tenen 

ningú quan surten de la quimioteràpia”

Més de 1.000 
persones, entre 

voluntaris i 
col·laboradors, 

fan possible 
l’extensa activitat 

d’Oncovallès
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Oncovallès organitza diverses 
activitats al llarg de l’any per 
recaptar fons i sensibilitzar la 
població sobre el càncer 
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Els grups municipals opinen
ICV-EUiANuclears,

no si us plau!

Fa dècades que el moviment ecologista i 
els partits verds reivindiquem el neces-
sari tancament progressiu de les centrals 
nuclears arreu del planeta. El famós eslògan 
anti-nuclear, “Nuclears, no gràcies!”, que 
va néixer amb la idea d’explicar l’existència 
d’un model alternatiu, basat en l’estalvi, 
l’eficiència i les energies renovables, avui 
se’ns ha quedat obsolet.
Ara ja no es tracta d’explicar que hi ha al-
ternatives viables a les nuclears, perquè això 
ja està més que demostrat, i ho sap tothom. 
Ara es tracta de la nostra seguretat, de la 
nostra salut i el nostre benestar, i dels de les 
generacions que ens seguiran. Es tracta de 
dir prou a un model agressiu i obsolet.
Sabem que l’energia nuclear és altament 
tòxica, que és la més cara de produir, que 
genera una quantitat ridícula de llocs de 
treball en comparació amb les energies re-
novables, sabem que la majoria de la pobla-
ció la rebutja... i tot i amb això, el Govern 
del PSOE s’entesta a incomplir de manera 
flagrant el seu programa electoral (un cop 
més) i allargar la vida de la central d’Ascó, 
com ja va fer fa uns mesos amb la de Garo-
ña, cedint de forma descarada a les pres-
sions dels lobbys econòmics pro-nuclears.
A Alemanya Merkel s’ha vist obligada a 
aprovar un pla de tancament de nuclears; 
a Itàlia, el referèndum ciutadà va deixar 
un aclaparador 98% contra les nuclears; a 
França el Govern estudia una proposta de 
canvi de model energètic. I a casa nostra? 
Ni referèndum, ni canvi de model, ni ener-
gies renovables. Res de res.
Els darrers accidents, de Fukushima o 
de Nimes, ens haurien de fer recapaci-
tar i apostar per un nou model energètic 
sostenible a llarg termini, socialment 
més just, saludable i segur. No és qüestió 
d’alarmisme, és qüestió de fets consumats. 
L’energia nuclear, és un producte perillós 
del passat.
Ara necessitem polítics que entenguin la 
necessitat d’aquest canvi de model, que no 
siguin titelles en mans dels poderosos i que 
s’atreveixin a fer allò que és just i necessari.

Josep Casasnovas Vaquero
Regidor portaveu del Grup Municipal ICV-EUiA.

AGQuè volen
aquesta gent?

L’últim atac dels Tribunals contra la nostra 
dignitat com a nació ha estat la sentència 
que obliga a les escoles catalanes a fer servir 
el castellà com a llengua vehicular. Un fet 
que tindrà conseqüències molt greus per al 
sistema d’immersió lingüística als centres 
educatius. I aquesta no és sinó la primera de 
les afectacions directes de la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.
Malgrat que el Parlament va aprovar per una 
àmplia majoria una Llei d’Educació que re-
afirmava la immersió lingüística com a model 
de cohesió social, malgrat el reconeixement 
de la Comissió Europea i la defensa que ha fet 
el Parlament Europeu, malgrat que es tracta 
d’un model que assegura la convivència, 
lingüística i social, sembla que han prevalgut 
els arguments clarament ideològics de tres 
famílies. Què volen, aquesta gent? Què els hi 
passa als magistrats amb la nostra llengua i el 
nostre país?
Algunes persones ja han demanat a la co-
munitat educativa que siguin ferms, facin 
desobediència civil i continuïn donant classes 
en català, tal i com han fet als últims 25 anys. 
Però no fa falta que els hi demanem, els mes-
tres ja lluiten dia a dia per garantir la preser-
vació de la nostra llengua. Som cadascun de 
nosaltres, la societat civil en el seu conjunt, 
els que ens hem de posar ferms i no perme-
tre que ens prenguin ni un mil·límetre de la 
nostra dignitat, menys encara quan es tracta 
de la nostra llengua.
I si la legislació espanyola fa un tracte dis-
criminatori envers el català –de fet la nostra 
llengua és la menys protegida de la Unió Eu-
ropea– potser caldrà començar a oblidar-nos 
dels camins oficials i començar a fer drecera, 
perquè malgrat que la drecera no és sempre 
el millor camí, sembla que és l’únic que ens 
queda. I en tot cas, caldrà que la classe polí-
tica governant (municipal i nacional) doni 
plena cobertura legal i personal als membres 
de la comunitat educativa que, estant en el 
seu dret, facin cas omís de la sentència. 
Per últim, des d’Acció Granollers instem a 
tota la ciutadania a no cedir ni un pèl en 
l’ús del català i que el facin servir en tots els 
àmbits de la seva vida, tant professional com 
particular. Tal com va dir el filòleg Màrius 
Serra: “Català a l’atac”.

Pep Mur i Planas
Portaveu d’Acció Granollers 
(Esquerra, RCat i GI)
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Temps de turbulències, temps d’incerteses, 
temps de complexitats. Fills de la cri-
si econòmica financera, que amenaça 
l’economia productiva i l’estat del benestar.
Algú pot pensar que si la globalització ens 
ha portat fins aquí, el que tocaria ara és 
tancar-nos, res més lluny de la realitat. Glo-
balització i proximitat són ja avui dues ca-
res de la moneda, que caldrà utilitzar amb 
mà destra. Ara és el moment de debats, de 
construir solucions i alternatives.
El neoliberalisme i els grans lobbies 
corporatius, que estant en l’origen de tot 
aquest enrenou, frenen qualsevol intent de 
regular les finances globals, atacant l’estat 
del benestar en defensa d’una suposada 
llibertat personal. Amb l’avidesa de guanys 
especulatius enormes posen en perill fins i 
tot el capitalisme productiu: les empreses, 
el teixit productiu que crea ocupació.
És el moment de fixar línies que molts i 
moltes no volem traspassar, la defensa de 
les polítiques públiques en educació i salut 
que garanteixin igualtat d’oportunitats. 
Una nova fiscalitat que ajudi a l’economia 
productiva i el desemmascarament constant 
del neoliberalisme rampant que intenta 
precaritzar la vida de tots nosaltres.   
Nous temps també a l’Ajuntament: menors 
recursos econòmics, temps de prioritats 
clares, no renunciem a res però tenim molt 
clar què és allò que cal abordar, el govern 
de la ciutat de Granollers té en l’educació 
i la salut els eixos prioritaris de la seva 
acció. Aquest no serà un mandat de grans 
inversions. És el mandat de la qualitat del 
espai públic i dels equipaments al servei de 
tots nosaltres.
La transformació de la ciutat és un apreciat 
bé col·lectiu que sense cap mena de dubte 
ajuda a la cohesió social. Ara toca mantenir 
i mimar-ho per no malmetre aquest esforç 
conjunt que plegats hem fet els darrers 
anys i que és patrimoni de tots els veïns i 
veïnes.
Però, és temps també de posar els esforços 
i els recursos en el coneixement i en la 
planificació per dotar-nos d’eines per sortir 
millor i enfortits de la crisi econòmica amb 
l’objectiu de generar noves oportunitats i 
nova ocupació.

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu PSC a l’Ajuntament

PSC

Sabeu què pot fer l’Ajuntament de Granollers amb 
44.000 €? 
- Es poden concedir entre 3 i 5 subvencions a 
projectes de cooperació en països en vies de desen-
volupament.
- Es pot pagar la despesa d’activitats, publicitat i 
estudis i treballs del Pla d’Acollida.
- Podria finançar les activitats dels barris i encara 
n’hi hauria per fer-hi el manteniment d’edificis i 
pagar l’electricitat.
- Finançaria 20 anys la despesa del Consell del 
Poble de Palou.
- Gairebé cobriria íntegrament la despesa de perso-
nal de Promoció de Cooperació i Solidaritat, o bé 
la despesa de l’Espai d’Arts.
- Pagaria la totalitat de despesa de la oficina de 
Defensa del Ciutadà i encara tindríem 10.000 € de 
marge.
- Cobrir les despeses anuals del centre cívic de Can 
Bassa, o bé el de Can Gili, o el de Palou, o el de 
Jaume Oller.
- Pagar, exactament, la despesa de protocol institu-
cional de l’Ajuntament aquest any.
- Cobrir les despeses del personal de Prevenció de 
Riscos Laborals, o bé els treballs de les empreses 
del Comitè de Salut i Prevenció.
- Pagar íntegrament el servei anual de Formació 
Ocupacional, o el de Desenvolupament Comercial, 
o bé el de Desenvolupament Industrial o 6 anys del 
de Desenvolupament Turístic.
- Finançar anualment el Pacte per a la Mobilitat i 
encara sobrarien 14.000 €.
- Cobrir la despesa en personal de Protecció Civil.
- Pagar el 88 % de la despesa d’aquest any en man-
teniment de calçades.
- Cobrir les despeses en béns i serveis de Medi 
Ambient de 2011 o la de Salut Pública.
- Assumir la despesa anual de manteniment de llacs 
i fonts.
- O la despesa de personal del Pla per a la Igualtat 
d’Oportunitats.
- Cobrir íntegrament el Servei d’Atenció a la Dis-
capacitat.
- Finançar gairebé de forma completa la despesa de 
la Sala Sant Francesc més la de la Sala Tarafa.
- Pagar el servei de dinamització juvenil, el 
fòrum de joves. I en sobrarien 6.000 €. O bé 
el d’activitats d’adults, o bé el de formació de 
nouvinguts.
- Cobrir la despesa anual de qualsevol pavelló 
esportiu o camp de futbol de la ciutat.
I n’hi ha moltes més, i amb imaginació i habilitat 
encara se’n poden crear d’altres de millors!
Però 44.000 € és el que ens costa, a tots els grano-
llerins i granollerines, editar i imprimir aquest but-
lletí mensual de propaganda del govern socialista 
municipal. La gent de Convergència i Unió creiem 
que es poden fer diverses coses més importants 
amb aquests diners, sobretot en temps de crisi, i 
per això en demanarem l’eliminació.

Grup Municipal CiU

Nous temps,
principis renovats

La violència 
de gènere

PP

M’agrada seguir les notícies a través dels 
mitjans de comunicació, tant escrits com au-
diovisuals i, per desgràcia, són molt poques 
les alegries que em donen.
Abans, tots recordarem, hi havia un diari 
especialitzat en donar a conèixer  els esdeve-
niments tràgics, però ara ho trobem massa 
sovint i es van sumant dia a dia com són les 
notícies de casos de violència de gènere. 
Quedes esgarrifat quan llegeixes un estudi 
presentat pel Ministeri de Sanitat, Política 
Social i Igualtat, en què diu que l’1,4 % de la 
població espanyola (unes 600.000 persones) 
considera “acceptable en algunes circums-
tàncies” la violència de gènere, i encara més 
greu: un 7,3 % creu que la violència de 
gènere és “quelcom inevitable que ha existit 
sempre”.
A més, la investigació també desvetlla que 
més de la meitat dels espanyols atribueix 
el maltractament per part dels homes a les 
seves parelles a problemes amb l’alcohol i 
l’ús de les drogues.
Un dels efectes del maltractament continu 
a la parella és la depressió. Una malaltia 
amb conseqüències molt marcades en casos 
on la dona estigui embarassada, ja que els 
fills de mares amb símptomes de depressió 
tenen fins a un 40 % de possibilitats de tenir 
pes baix i menys estatura que els de mares 
normals.
Pel que fa les denúncies, segons l’estudi, un 
60 % dels enquestats creu que les víctimes 
no denuncien principalment per por. Hem 
de tenir en compte que per tractar de reduir  
i  eradicar la violència de gènere s’ha de 
cursar la corresponent denúncia. 
Amb tot, moltes denúncies es retiren 
pensant que l’ordre d’allunyament que 
s’interposi no arribi a temps o no es com-
pleixi per part del maltractador, i les conse-
qüències poden ser nefastes. 
I és en aquest punt a on tots els agents so-
cials hem de sumar esforços per animar les 
víctimes a ser fortes i denunciar la situació 
que estan patint. És inacceptable tenir aques-
tes estadístiques en ple segle XXI.
Són molts els mitjans pels quals la víctima 
es pot assessorar i denunciar, no obstant el 
més eficaç és el telèfon directe d’atenció a la 
dona maltractada, el 016.

Fermí Gutiérrez Martínez
GMP

CiU44.000 €






