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AjUNTAMENT DE 
GRANOLLERS. OFICINA 
D’ATENCIó AL CIUTADÀ (OAC)

010
93 842 66 10

“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

DE DESEMBRE

SuMARI
4-6 
REPORTATGE
La Tela amplia instal·lacions i 
mitjans en el 25è. aniversari

7-11
ACTUALITAT
Vols participar al Voluntariat 
Educatiu?

Els impostos i les taxes municipals 
no s’apugen

Neix el Fòrum de Col·laboració 
PublicoPrivada de Granollers

12-13
ENTREVISTA
M. Victoria Vega, jubilada activa

14-18
PROGRAMACIó 
Nadal i Reis 2012-2013

19-21
PROGRAMACIó CULTURAL
El rengle

22-23
ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN

Portada: Ajuntament de Granollers. Fotografia: Pere Cornellas.

Segueix-nos 
a les xarxes 
socials:

www.facebook.com/
ajuntamentgranollers

    @granollers

Tota la informació  
de la ciutat a: 

www.granollers.cat

PRoPER BUTLLETÍ

> Cada mes podeu 
descarregar-vos a  
www.granollers.cat 
el butlletí de forma 
fàcil i ràpida. A la 
web municipal també 
trobareu tots els 
butlletins editats. 

L’ENTREVISTA

M. Victoria Vega
> Nascuda a Portaje, Cáceres, 

fa 90 anys

> Ha viscut durant molt anys a 
Can Bassa

> Activa usuària del Centre 
Cívic Can Bassa, ha participat 
en molts projectes i activitats

> Recomana a les persones 
grans que es mantinguin 
actives
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48
fa 48 anys, en concret el 21 de 
desembre de 1964, es va posar en 
servei la nova estació de frança. 
fins aleshores hi havia un barra-
có de fusta que es va instal·lar 
de manera provisional però que 
va servir durant una bona colla 
d’anys. La premsa de l’època es queixa-
va de la puntualitat dels trens i del sistema 
d’arribar a aquesta estació.

foNT: ARXIU MUNICIPAL
DE GRANoLLERS - 

ARXIU D’IMATGES

ITINERARI 

Granollers medieval

Arriben les festes de Nadal amb un extens 
programa d’activitats organitzades per 
l’Ajuntament, les entitats i les associacions de 
comerciants. Per primera vegada, els comer-
ços presenten uns llums decoratius iguals 
als carrers i places de la ciutat. Uns espais 
que estaran plens de fires i actes tradicionals 
d’aquesta època de l’any que no descuida la 
solidaritat i el temps de compartir.  
Us convidem a gaudir de la programació per a 
petits i grans. I, a viure el Nadal a Granollers.

FIRA GASTRONOMIA URBANA - 
AGROALIMENTACIó 
Dissabte 1 de desembre, tot el dia
Plaça de la Porxada 

COL·LECTIU D’ARTESANS
DE PRODUCTES NATURALS
Dissabte 1 i 15 de desembre, tot el dia 
Plaça de les Olles

ORNAMENTS DE NADAL
De l’1 al 24 de desembre, tot el dia
Plaça de la Porxada

ARBRES I PLANTES DE NADAL
De l’1 al 24 de desembre, tot el dia
Plaça de l’Església

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
Diumenge 2 i 16 de desembre, de 8 h a 15 h
Parc Firal

ASSOCIACIó DE PRODUCTORS PER LA 
QUALITAT DEL VO
Dissabte 8 de desembre, tot el dia
Plaça de la Porxada

COL·LECTIU D’ARTESANS 
D’ELABORACIó PRÒPIA
Dissabte 8 de desembre, tot el dia
Plaça de Maluquer i Salvador

Dissabte 29 de desembre, tot el dia
Plaça de la Corona

ARTESANIA I OBjECTES DE REGAL
Del 12 de desembre al 5 de gener, tot el dia
Plaça de la Porxada

Diumenge 16, un recorregut pels testimonis 
medievals de la ciutat. La visita dura dues hores 
i comença al Museu de Granollers, a les 12 del 
migdia. Preu: 4 € (descomptes per a jubilats; 
infants de fins a 12 anys, gratuït). Inscripció 
prèvia al tel.: 93 842 68 41.

Teniu fotografies de la gran nevada de 1962?

PLAçA DE LA PoRXADA, DESEMBRE 1962. 
foTo: DoMINGo NoGUEIRA / CoL·LECCIÓ 

AJUNTAMENT DE GRANoLLERS / AMGr

Els dies 25 i 26 de desembre de 
1962 va nevar intensament a Gra-
nollers. Aviat farà 50 anys d’aquest 
esdeveniment que va deixar la 
ciutat ben emblanquinada. 
fem una recollida de fotografies, 
envieu-nos-les digitalitzades i amb 
una breu descripció sobre qui apa-
reix, on està feta la fotografia i qui 
n’és l’autor. Envieu-les a:
premsa@ajuntament.granollers.cat

TEMPS
DE
COMPARTIR
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REPORTATGE

La Tela amplia instal·lacions i mitjans 
en el 25è. aniversari

Aquest 2012 es compleixen 25 anys des que 
l’Ajuntament de Granollers va obrir el Museu 
de Ciències Naturals a la casa Pius Anfres, 
coneguda popularment com La Tela. “No és 
gens freqüent que els municipis tinguin museus 
d’aquesta temàtica i tan especialitzats com el 
de Granollers”, explica Toni Arrizabalaga, biòleg 
i conservador del Museu. En aquest temps el 
Museu, que compta amb sis investigadors, ha 
anat teixint una extensa xarxa de col·laboradors 

Vint-i-cinc anys després de posar-
se en marxa, el Museu de Ciències 
Naturals estrena un nou edifici que 
permetrà fer un salt qualitatiu en 
les activitats que acull: exposicions, 
propostes pedagògiques, recerca. 
Totes elles destinades a difondre 
el coneixement del medi natural. 
Per als qui vulguin passejar pel nou 
edifici i descobrir una bona mostra 
de la col·lecció de papallones, s’han 
programat unes jornades de portes 
obertes. L’Ajuntament continua 
buscant recursos externs per poder 
obrir-hi properament una sala per 
a exposicions permanents i posar-
hi en funcionament el planetari i la 
biblioteca, entre d’altres.

©
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dins de les quatre àrees d’estudi de què dispo-
sa: quiròpters (ratpenats), lepidòpters (papa-
llones), petits mamífers i herpetologia (rèptils 
i amfibis). Només el programa de seguiment 
de papallones diürnes (CBMS), que el museu 
granollerí coordina des de 1994, compta amb la 
tasca desinteressada d’una vuitantena de per-
sones. De la mà de l’investigador Constantí Ste-
fanescu el treball d’aquest grup, que forma part 
d’una xarxa internacional, ha permès concretar 
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Dissabte 15 de desembre, de 16 h a 19 h, 
i diumenge 16 de desembre, d’11 h a 14 h, 
portes obertes per visitar el nou Museu

recentment com responen les papallones i els 
ocells a l’escalfament global del planeta. Altres 
vint-i-cinc persones s’ocupen del seguiment 
de ratpenats aquàtics i petits mamífers i dues 
persones més estudien la població d’amfibis i 
rèptils de muntanya. 

Activitats didàctiques i familiars

El Museu ofereix un catàleg extens de propostes 
pedagògiques, des d’educació infantil a l’escola 
d’adults, que es desenvolupen en diferents 
espais: el mateix museu de ciències, la ciutat, 
l’estació meteorològica i el Centre d’Educació 
Ambiental de Can Cabanyes. Aquesta activi-
tat didàctica ha estat un dels grans valors del 
Museu al llarg d’aquests 25 anys, per on hi han 
passat gairebé 140.000 alumnes. Una altra de 
les activitats habituals del Museu són les sorti-
des sobre el terreny, que mouen un públic ma-
joritàriament familiar per observar papallones, 
buscar bolets, descobrir orquídies silvestres o 
participar en la nit del ratpenats, una iniciativa 
per donar a conèixer on viuen, què mengen i 
com s’han de protegir aquests petits mamífers.

Treball de recerca i col·leccions

En l’àmbit de la recerca en aquests vint-i-cinc 
anys cal destacar, sobretot, el descobriment 
d’un vertebrat nou per a la ciència, el tritó 

del Montseny, per part d’un equip científic 
entre el qual hi havia fèlix Amat, de l’Àrea 
d’Herpetologia del Museu. També s’ha iden-
tificat per primera vegada cinc ratpenats i un 
ratolí nous. La publicació d’articles en revistes 
especialitzades internacionals en matèria de 
lepidòpters també s’ha de referenciar. 
En el Museu de Ciències Naturals hi ha dipo-
sitades diverses col·leccions de paleontologia, 
geologia, botànica i zoologia, aquest darrer 
l’àmbit més ben representat. Pel que fa en 
concret a les papallones, el Museu disposa d’un 
fons de 21.500 lepidòpters, aportats per parti-
culars. Part d’aquestes col·leccions es podran 
contemplar en l’exposició “Papallones, tota una 

A dalt, caçant papallones a la 
serra de Ponent de Granollers. 
A sota, un grup de joves estudien 
una musaranya 
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vida” la primera que es podrà visitar en el nou 
edifici que amplia el Museu, juntament amb 
“Papallones!” una mostra d’insectes vius. Les 
col·leccions del museu, algunes de les quals 
inclouen exemplars de gairebé un segle, són 
consultades majoritàriament per investigadors 
de tot el món.

Un edifici que obre noves possibilitats

“Amb el nou edifici farem exposicions més 
extenses en l’espai i en el temps i més activitats 
complementàries”, explica Toni Arrizabalaga. La 
construcció, de més de 2.000 m2, connecta amb 
l’edifici de La Tela i el jardí botànic. A banda 
d’espais expositius té, entre d’altres, una sala 
d’actes i un planetari que, de moment, encara 
no entrarà en funcionament. “Seguirem bus-
cant recursos externs per anar condicionant 
el Museu”, explica la regidora de Cultura, Alba 

Barnusell. Aquest finançament és el que ha de 
permetre obrir la sala d’exposicions permanent 
“que ha d’explicar la tasca que porta a terme 
el Museu de Ciències Naturals, que la gent no 
coneix prou”, argumenta Barnusell.
Una de les primeres activitats que albergarà el 
nou edifici aquest desembre és un simposi in-
ternacional sobre el paper dels ratpenats com a 
bioindicadors del canvi climàtic, que reunirà els 
millors especialistes de vint països diferents, i 
també un congrés estatal de la mateixa matèria.
Aquesta ampliació del Museu ha estat possi-
ble gràcies a les aportacions de l’Ajuntament 
de Granollers, dels fons europeus fEDER, del 
Ministeri de Política Territorial i Administració 
Pública i de la Generalitat de Catalunya. 

Centre de Documentació del Parc Natural 
del Montseny

D’altra banda, l’edifici de La Tela disposa 
d’espais multiusos pensats per fer tallers i 
exposicions, uns dels quals són les noves aules 
didàctiques. A més, acull el Centre de Docu-
mentació del Parc Natural del Montseny en què 
s’apleguen més de dos mil documents entre 
llibres, articles, revistes, fotografies i dibuixos 
referits als aspectes naturalístics del massís, 
des del segle XIX fins a l’actualitat. En aquest 
mateix edifici és previst posar en marxa una bi-
blioteca que, entre d’altres documents, acollirà 
part del fons del geògraf Salvador Llobet que 
custodia l’Arxiu Municipal de Granollers, i les 
aules didàctiques de zoologia i de geologia.

El jardí botànic i l’estació meteorològica

Per acabar d’arrodonir la important millora de 
les instal·lacions del Museu es preveu poder 
remodelar el jardí botànic perquè sigui accessi-
ble per a les persones amb mobilitat reduïda i, 
alhora, fer d’aquest espai un jardí visitable per 
al públic, dins d’un horari determinat. Un altre 
dels projectes futurs és habilitar una aula per 
poder fer activitats en l’estació metereològica 
que la ciutat té en el Centre Vallès, així com 
l’automatització i modernització de l’estació. 
Aquesta estació, que es va crear el 1950, forma 
part de la xarxa de l’Institut Meteorològic Nacio-
nal i recull dades meteorològiques de Grano-
llers que es transmeten tres cops al dia. També 
cada dia s’envien a Ràdio Granollers les dades i 
la previsió del temps.

“Papallones, tota una vida”, primera 
exposició que es podrà visitar en el nou 
edifici que amplia el Museu

El Museu 
acull aquest 

desembre 
un congrés 

internacional 
i un d’estatal 

sobre els 
ratpenats i el 
canvi climàtic

A dalt, participants en un taller 
de tint, a La Tela. 
A sota, activitat a l’espai natural 
de Can Cabanyes
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Vols participar al Voluntariat Educatiu?

La taxa de fracàs escolar als 16 anys a Granollers se 
situa en el 13, 5 % segons dades que ha recollit el 
Consell de la formació Professional de Granollers. 
És a dir, més del 86 % dels alumnes de 4t d’ESo dels 
instituts i escoles de la ciutat acrediten el Graduat en 
Educació Secundària obligatòria. Aquesta xifra, se 
situa per sota de la mitjana a Catalunya, que és d’un 
21,5 %. Amb tot, enguany l’Ajuntament ha augmentat 
15 places per a joves que no han acreditat l’ESo. Són 
places per formar a joves a través de programes de 
qualificació professional inicial, PQPI, i concretament 
en hostaleria fruit de l’acord de col·laboració amb el 
Gremi d’Hoteleria i Turisme del Vallès oriental.
Aquestes 15 places s’afegeixen a les 30 places públi-
ques que ja oferia la ciutat en les especialitats de fa-
bricació mecànica i auxiliar de comerç i a les més de 
100 que ofereixen altres entitats de la ciutat. Aquests 
programes obtenen més d’un 65 % de retorn acadè-
mic i faciliten posteriorment que els alumnes cursin 
cicles formatius de grau mitjà.

Amb la voluntat de defensar, mantenir i millorar 
tot el nostre potencial educatiu el Consell Esco-
lar Municipal inspirat en el Projecte Educatiu de 
Granollers (PEG), ha impulsat un programa de 
Voluntariat Educatiu a la ciutat.
Tothom que ho desitgi pot sumar-se al projecte 
i convertir-se en voluntari educatiu. Els volunta-
ris i voluntàries podran col·laborar en activitats 
diverses com: estudi assistit, acompanyament 
a sortides i visites, padrins de lectura, suport a 
P-3 a l’inici de curs, alfabetització digital, volun-
tariat lingüístic, atenció a alumnes nouvinguts, 
ajut a la biblioteca escolar, suport informàtic, 
renovació de llibres per als projectes de reuti-
lització, cooperació en el manteniment i moltes 
activitats més.
El passat 12 de setembre, a la plaça de la Por-
xada, es va fer públic el manifest “El valor de 
l’educació” que havia estat aprovat pel Consell 
Escolar Municipal de Granollers. Aquest do-
cument va ser l’inici d’una sèrie d’actes reivin-
dicatius i d’accions per defensar la qualitat i 
millora de l’educació en el nostre municipi. Ara 
es posa en marxa un projecte de voluntariat a 
Granollers, tenint en compte que l’educació és 
un projecte compartit per tota la ciutadania i es 

Granollers té una taxa de fracàs escolar, 
vuit punts inferior a la mitjana catalana

contribueix a assegurar un futur millor per a la 
nostra societat.
El proper dijous 13 de desembre, a les 19 h, a la 
sala d’actes del Museu de Granollers es durà a 
terme un acte d’adhesió al manifest “El valor de 
l’educació” i s’iniciarà el programa de Volunta-
riat Educatiu, que va adreçat a totes aquelles 
persones que desitgin participar d’aquesta 
proposta.

Coincidint amb un nou període d’exàmens i 
treballs, Granollers posa en marxa la xarxa 
de sales d’estudi per a joves. Un servei 
municipal que pretén facilitar als estudiants 
la preparació de classes i proves. Les sales 
estaran a disposició dels usuaris del 10 de 
desembre al 7 de febrer en els diversos 
equipaments de la ciutat.La Biblioteca Roca 
Umbert obrirà en un horari especial: de di-
lluns a divendres de 9 a 14 hores i de 15.30 a 
24 hores, i el cap de setmana de 9 a 15 h i de 
16 a 22 h. El Gra obrirà en l’horari habitual: 
de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16.30 
a 20.30 h. I l’horari dels dos centres cívics de 
la Xarxa serà de 17 a 20 h.
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•	Participació	oberta	a	tothom	a	partir	
dels 16 anys

•	Premi	de	450	euros	al	millor	disseny	
i 450 euros al millor relat, subjecte a 
retenció en concepte d’IRPf

•	La	campanya	d’aquest	any	2013	va	
adreçada a l’educació en igualtat de 
gènere. El tema del certamen literari 
i del concurs de cartells han de tenir 
relació amb la finalitat de la campanya

•	Presentació	d’originals,	fins	al	6	de	
febrer de 2013, ambdós concursos. 

•	Bases	del	concurs	consultables	a	
l’oficina d’Atenció al Ciutadà (oAC), c. 
Sant Josep, 7 , al Centre d’Informació 
i Recursos per a Dones (CIRD), c. del 
Portalet, 4, 4a. planta i a 

 www.granollers.cat/igualtat-i-dones

VIII Edició

fins al dia 19 de gener, l’Espai d’Arts de Roca 
Umbert mostra l’exposició “A través del mirall. 
Joan fontcuberta”, una indagació en la pràctica 
de l’art com a via de producció i transmissió de 
coneixements, des de la recerca dels mitjans 
que alimenten i distribueixen la creativitat, fins 
a les metodologies i situacions que faciliten la 
participació activa del públic en els processos 
i els resultats artístics. L’exposició és itinerant 
i l’organitza el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció 
General de Promoció i Cooperació Cultural i 
amb la producció d’ACVic Centre d’Arts Contem-
porànies. Els dies 12 i 22 de desembre, es farà 
una activitat paral·lela: un taller de cianotípia 
(procediment per reproduir clixés fotogràfics, di-
buixos..., per mitjà d’un paper sensibilitzat amb 
ferricianur) a càrrec de Rubén Torras, artista 
resident a l’Espai d’Arts (inscripcions: www.
rocaumbert.cat/espaidarts). 
El dissabte 15 de desembre, els dotze artistes 

“A través del mirall. Joan Fontcuberta”, 
nova exposició a l’Espai d’Arts

Que les dones trobin un espai per adquirir 
coneixements i compartir experiències són ob-
jectius que es treballaran en els cinc tallers que 
organitza el Centre d’Informació i Recursos per 
a les Dones (CIRD). Les sessions estan orga-
nitzades en tres àmbits: “Ens cuidem”, aborda 
aspectes relacionats amb la salut física i psíqui-
ca de les dones, la confiança i l’autovaloració. A 
“Compartim” es treballa la gestió del temps i el 

Tallers 
per a 
cuidar-se, 
compartir i 
participar

desenvolupament d’habilitats comunicatives. 
I, a “Participem” es donen eines per iniciar 
processos d’empoderament que facilitin la 
participació social. Els tallers són gratuïts i es 
fan al CIRD, c. Portalet, 4 4a, els dies 11, 12, 
14, 18 i 19 de desembre en horari de matí. Es 
pot participar en els cinc tallers o per tallers 
individuals. Cal inscriure’s trucant al telèfon: 
93 842 67 14.

residents que actualment treballen en aquest 
equipament protagonitzaran una jornada de 
portes obertes (de 17.30 h a 20 h) perquè tothom 
pugui conèixer de primera mà la seva feina. 
L’activitat acabarà amb una videoinstal·lació a 
Nau B1, la sala de concerts de Roca Umbert.
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El Ple aprova les ordenances fiscals amb 
el vot a favor del PSC i Acció Granollers i en 
contra de: CiU, PP, ICV-EUiA. L’equip de go-
vern planteja, per l’any vinent un augment 0 
dels impostos i taxes municipals, amb dues 
excepcions: la zona blava, que augmentarà 
l’IPC (aproximadament, un 2’5%) i la taxa 
de l’Escola Municipal de Música Josep M. 
Ruera, amb un augment del 10%, fruit de 
la disminució en el finançament per part de 
la Generalitat. Aquest increment hauria de 
ser del 30%, si bé l’Ajuntament n’assumeix 
la diferència. Pel que fa als preus públics, 
no s’incrementen, si bé es veuran afectats 
per la modificació en el nou tipus d’IVA, que 
representa un augment del 2%.

Es mantenen les bonificacions

Es mantenen les bonificacions i fracciona-
ment en els pagaments, i sorgeix una nova 
bonificació per als cotxes menys contami-
nants. Concretament, els turismes amb 
emissions de Co2 inferiors als 100 gr / km 
tindran una rebaixa del 50% en l’impost de 
circulació, durant el primer any; i els que 
n’emetin entre 101 i 120 gr / km, tindran una 
bonificació del 25%.

Els impostos i les 
taxes municipals 
no s’apugen

La participació a les eleccions al Parlament ha estat del 71,59% a Gra-
nollers, és a dir, han votat 29.280 persones d’un cens total de 40.898 
ciutadans i ciutadanes. Aquesta xifra és molt superior a l’obtinguda en les 
darreres eleccions autonòmiques, que va ser del 62,67%. 
Pel que fa al sentit del vot, el partit més votat a Granollers ha estat Con-
vergència i Unió, amb un 31,96% dels vots (9,282). A continuació, el Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSoE), que ha obtingut un 15,15% 
dels vots (4.400). ERC ha obtingut 3.642 vots (un 12,54%), seguit del PP, 
amb 3.440 vots (un 11,84%). ICV-EUiA ha obtingut 2.666 vots (un 9,18%), i 
Ciutadans - Partit de la Ciutadania ha obtingut 2.654 vots (9,14%).

Dijous 6 de desembre, mercat

Tot i ser festiu, el 6 de desembre, 
Dia de la Constitució, 

el mercat del dijous se celebra 
de manera habitual

CiU guanya les eleccions 
a Granollers amb una alta 
participació

Percentatge i vots per partits en el municipi

 Vots %

CiU 9.282 31,96

PSC 4.400 15,15

ERC-Cat Si 3.642 12,54

PP 3.440 11,84

ICV-EUiA 2.666 9,18

C’s 2.654 9,14

CUP 785 2,70

Altres 1.800 6,19

Blancs 378 1,30
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Contribuir a la reflexió, a la difusió i a la recerca 
de les fórmules innovadores de col·laboració 
entre el sector públic i el sector privat per des-
envolupar les polítiques públiques, complemen-
tant les altres iniciatives acadèmiques des de la 
perspectiva del desenvolupament econòmic 
local.
Aquest és l’objectiu del fòrum Col·laboració 
PublicoPrivada (CPP) de Granollers.
Es tracta d’un fòrum de debat permanent cen-
trat en l’àmbit de la col·laboració publicoprivada 
(Public Private Partenership, o PPP), que orga-
nitzarà periòdicament jornades de debat amb 
experts destacats a nivell nacional i interna-
cional. Els seus promotors són l’Ajuntament de 
Granollers i la Cambra de Comerç de Barcelona, 
que són també, al mateix temps, promotors 
del nou espai de Can Muntanyola com a centre 
comarcal de referència en el suport a l’activitat 
econòmica.

Un Fòrum que esdevé una oportunitat

En una situació de crisi, com l’actual, és un 
bon moment per plantejar espais de debat. A 
Catalunya no hi ha un espai de reflexió sobre 
la matèria vinculat a una institució municipal, i 
que posi l’accent també en la perspectiva local i 
empresarial.
Aquest fòrum s’adreça a responsables po-
lítics; directius i tècnics de l’administració i 
d’empreses privades, acadèmics i professionals 

Neix el Fòrum de Col·laboració 
PublicoPrivada de Granollers

de la matèria, estudiants i públic interessat. Es 
faran diversos seminaris a l’any, d’un matí 
de durada. El fòrum estarà dirigit per un ex-
pert independent, Marcel Prunera i gaudirà 
d’autonomia funcional per programar els debats 
en el marc de l’activitat de Can Muntanyola. Ja 
podeu consultar tota la programació a la web 
del fórum: www.forumcppgranollers.cat amb 
informació actualitzada, amb accés a les ponèn-
cies, bones pràctiques i links d’interès.

T’AGRADA FES-TE

L’HANDBOL? VOLUNTARI!

VOLS AJUDAR A ORGANITZAR EL MUNDIAL D’HANDBOL 2013 A GRANOLLERS?

PARTICIPA D’AQUEST GRAN ESDEVENIMENT ESPORTIU QUE TINDRÀ LLOC A LA CIUTAT 

DEL 12 AL 16 DE GENER. 

INSCRIU-TE A WWW.HANDBALLSPAIN2013.COM
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COOPERACIÓ ENTRE EMPRESES

DIJOUS 13
8.30 a 10.30 h. Taller. Empreses
Cooperació i networking empresarial
Comparteix experiències, coneixements i reptes de futur amb d’altres 
empresàries i empresaris

DILLUNS 17 i DIMECRES 19
9.30 a 13.30 h. Curs. Empreses
Créixer amb crisi
Guanya dimensió amb poc finançament, mitjançant cooperació, 
integració o fusió

EMPRENEDORIA

DIMARTS 11
9.30 a 13.30 h. Taller. Emprenedors
Tens una idea empresarial? T’ajudem a avaluar-la
Condicions per a l’èxit d’un projecte empresarial

DIJOUS 13
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i possibilitats de finançament

DIJOUS 20
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedors
Com fer un pla d’empresa
Quins apartats composen un pla de negoci

GESTIÓ EMPRESARIAL

DILLUNS 3
9 a 14 h. Taller. Empreses i emprenedors
Business game: joc de simulació empresarial
Pren actitud i hàbits per col·laborar, treballar en equip i prendre 
decisions empresarials

DIMARTS 4
9.30 a 12 h. Taller. Empreses i emprenedors
Com ha de ser una factura? I un abonament?
Què cal saber per confeccionar aquests documents correctament

DILLUNS 10
15 a 16 h. Sessió. Comerciants
Nou codi de consum-comerç
Com afecta la nova normativa de consum al comerç

Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a Can Muntanyola o bé al web 
www.granollersmercat.cat. 
Per a més informació truqueu al tel. 93 861 47 83. 
Aquesta programació és gratuïta i està finançada per Granollers Mercat, Fons Social 
Europeu, Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Diputació 
de Barcelona

Programa d’activitats 
per a l’empresa i 
l’emprenedoria

Desembre 2012

Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. 93 861 47 83
08401 Granollers
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Vostè va néixer en un petit poble de Cáceres.
Vaig néixer a Portaje el 14 d’agost de 1922, per-
què la meva mare era mestra a Serradilla, un poble 
de Cáceres i va anar a donar llum a casa del seu 
pare que era metge. Portaje és un poble d’on va 
emigrar molta gent els anys seixanta i setanta, la 
majoria cap a Catalunya o bé on podien.

Ha viscut en molts llocs.
Quan tenia tres anys a la meva mare, la van des-
tinar a Astúries i se’n va anar amb dos fills petits 
i a mi em va deixar a casa de la meva àvia i altres 
dues germanes es van quedar a Cáceres. Érem 
onze germans. L’any abans de començar la Guerra 
Civil me’n vaig anar a Astúries i vaig passar la 
guerra allà.

Quins records té de la Guerra Civil?
Molt dolents. Moltes coses dolentes. El mateix van 
fer uns que els altres. Uns ho feien d’una forma i 
els altres d’una altra, però tot venia a ser el mateix. 
La guerra és guerra. Passàvem penúries i dificultats. 
Érem amb la meva mare els cinc germans i després 
el gran se’n va anar a la guerra, a Extremadura.

I quan va acabar la guerra va tornar de nou a 
Extremadura.
Vaig anar a Higuera de Albalat, un petit poble de 
Cáceres, d’on era el meu pare i on ell va viure la 

 
M. Victoria Vega és coneguda com l’àvia 
de Can Bassa, on hi ha viscut fins fa 
molt poc i on encara visita el centre 
cívic per fer-hi activitats. Va ser una filla 
i una mare sacrificada en temps molt 
difícils. Va criar onze fills i, malgrat 
tot, ho va fer amb alegria. Té vint-i-dos 
néts i una dotzena de besnéts i es va 
casar dues vegades. Aquesta dona de 
90 anys nascuda a Portaje, província de 
Cáceres, és avui un exemple de com es 
pot envellir activament: escriu poemes, 
ha après informàtica, fa manualitats, ha 
fet teatre i conserva un sentit de l’humor 
que l’ajuda a viure. Creu que el seu 
secret ha estat la perseverança.

guerra. També he viscut temporades a Madrid, a 
casa dels meus oncles, i a Toledo. Saps què feia en 
la postguerra per sobreviure? A la nit, quan ja havia 
posat a dormir els fills, d’amagat llançava testos 
vells o el que fos perquè s’estavellessin contra la 
paret d’alguna veïna i s’embrutés. En lloc de pren-
dre coses a algú, m’oferia per arreglar-ho per po-
der comprar pa. En aquella època un bri de fil valia 
una pesseta i un home anava a treballar i li dona-
ven un pa i encara deixava a deure tres pessetes. 

I, finalment, va arribar a Catalunya.
A Catalunya fa més de quaranta anys que hi visc. 
Primer vaig arribar a Canovelles i després vaig ve-
nir a Granollers, al barri de Can Bassa. He estat tant 
de temps vivint aquí que tot el món em diu l’àvia. 
Jo parlo amb tota la gent, m’avinc amb tothom.

Vostè és una dona molt activa.
M’agrada estar fent sempre alguna cosa. 
M’agraden molt els treballs manuals, cosir, fer 
ganxet. Als meus fills els feia sempre un pessebre 
fet tot a base de manualitats. 

Què recomana vostè a les persones grans?
Que facin activitats, perquè si s’estan sense fer 
res es posen a pensar i a donar voltes a les coses. 
Darrerament he anat a Roca Umbert a fer treballs 
manuals. 

La M. Victoria 
participa en 

molts dels 
projectes del 

Centre Cívic Can 
Bassa, el que ha 
estat fins fa poc 

el seu barri

M. Victoria Vega
ENTREVISTA A
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“Recomano a les persones grans que facin activitats, 
perquè si s’estan sense fer res es posen a pensar 

i a donar voltes a les coses”

Vostè va aprendre informàtica en el centre cívic.
Si, i també he escrit els meus poemes a 
l’ordinador. Des de fa molts anys, de joveneta, 
que escric poemes. El primer el vaig fer amb 
quinze anys. Sempre m’ha agradat escriure. Llegia 
tot el que trobava i les paraules que m’agradaven 
les apuntava en un paper i després em posava a 
escriure els poemes. Quan va caure el cinturó de 
ferro de Bilbao1, que va costar moltes morts, jo era 
aleshores a Astúries i vaig guanyar un premi per 
un poema que vaig fer sobre la Guerra Civil. 

Li hagués agradat ser escriptora?
Des que tenia setze anys que tenia cura dels meus 
germans. Un es va fer capellà, una altra monja. 
Els vaig criar a tots molt bé i com vaig poder i 
després vaig criar a tots els meus fills...

És veritat que xateja amb una filla seva?
Ara fa temps que no xatejo perquè no m’hi veig 
bé. Però quan ho feia xatejava amb una filla meva 
que és monja a València. També xatejo amb un 
altre fill que és a Parets del Vallès. 

Què li sembla les possibilitats que ofereixen les 
noves tecnologies?
Em sembla bé per un costat, però malament per 
un altre, perquè la joventut es posa en coses que 
no s’hi ha de posar. Els pares haurien d’estar a 
l’aguait amb els ordinadors.

A Can Bassa 
la M. Victòria 

ha après 
informàtica i així 
ha pogut passar 

els seus poemes 
a l’ordinador

1 Sistema de fortificació format per túnels, búnquers i trinxeres 
que es va construir durant la Guerra Civil a través de la costa i les 
muntanyes que envolten Bilbao

Vostè ha participat en el grup Compartint pa-
raules i cafè del Centre Cívic Can Bassa.
I també he participat en altres projectes com Àvies 
amb ganes, La Finestra, Yo te cuento tu me cuentas 
i l’obra de teatre Espejito, espejito. M’agrada fer 
qualsevol cosa, menys el tonto. 

Vostè és l’usuària de més edat del centre cívic?
No ho sé. Tinc 90 anys. Sempre he vingut al centre 
cívic, des que va obrir. Un fill meu va engegar 
l’Associació de Veïns de Can Bassa i sempre he 
estat vinculada al barri. 

S’ha casat dues vegades.
I més perquè no he volgut. La primera vegada 
que em vaig casar tenia 22 anys, amb un extre-
meny que era agricultor. Aquí a Catalunya em vaig 
quedar viuda i em vaig tornar a casar amb més de 
seixanta anys amb un altre extremeny, de Badajoz. 

La M. Victoria xerrant amb un 
jove artista, en una activitat 

pensada per enfortir la relació 
entre l’Institut Celestí Bellera i 

el barri de Can Bassa

A l’esquerra, la M. Victoria 
amb el grup de tertúlia 

Paraules i cafè de Can Bassa. 
A la dreta, expressant la seva 

creativitat
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Divendres 14 de desembre, a les 20 hores, a la Sala Gran del Teatre Auditori de Granollers

Entrada lliure

Lliurament de les Medalles de la Ciutat 2012

L’Ajuntament de Granollers
reconeixerà públicament

josep M. Campos i Tarrech
Esport Club Granollers

Estabanell Energia

Aquestes festes entra al món dels somnis 
i regala nits inoblidables.

Escull l’espectacle i el restaurant per sopar, i regala nits especials!

t e mpo r a d a  f e b r e r  2 0 1 3   /   j u n y  2 0 1 3 
David Bustamente / Ángel Corella / Ana Belén 
Albert Pla / Joan Pera / Carmelo Gómez… 
Bar-Restaurant del Teatre Auditori de Granollers
Il sapore italiano / L’Original / La Gamba

A partir de 40 € per persona.
Consulta tota la informació sobre la programació i els restaurants disponibles a:
www.teatreauditoridegranollers.cat

Nova temporada a la venda a partir de dilluns 17 de desembre!

f ebr er 20 13  /  juny 2013Ni t s  iN o b l id a b l e s

Escull l’espectacle:

Cyrano de Bergerac 

Dissabte 2 de febrer, a les 22 h

Elling
Divendres 5 d’abril, a les 21 h

El tipo de la tumba de al lado

Dissabte 4 de maig, a les 22 h

Escull el restaurant:

Bar-Restaurant del Teatre 

Auditori de Granollers

Torres i Bages, 50. Granollers. 

Tel. 93 840 51 21 

Il sapore italiano

Ponent, 41. Granollers

Tel. 93 840 15 32 

L’Original

Ponent, 25. Granollers

Tel. 93 742 59 48 

La Gamba

Santa Elisabet, 6. Granollers 

Tel. 93 879 19 87

Val Regal

Espectacle 

+ Sopar

Tens tota la informació sobre els espectacles i els menús a: 

www.teatreauditoridegranollers.cat

Bones festes!
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VIU
EL NADAL A 
GRANOLLERS
TEMPS
DE
COMPARTIR
L’encesa dels llums decoratius a carrers i places 
és el senyal inequívoc de la proximitat de les festes 
de Nadal, uns llums que aquest any seran iguals 
gràcies a l’acord de les diferents associacions de 
comerciants. Ajuntament i entitats han preparat un 
programa d’activitats per a tots els gustos i edats, 
en què no falten propostes ja tradicionals com ara 
el brou popular de Nadal, la cantada de nadales de 
les AMPA de les escoles de la ciutat, el  parc infantil, 
els Pastorets, els concerts de Nadal  o el tió solidari, 
dedicat a la recollida d’aliments per a El Xiprer.  
El públic infantil podrà triar entre una nodrida oferta 
de tallers de temàtica nadalenca,  a diferents espais 
de la ciutat. I tothom està convidat a participar a 
l’activitat de l’Arbre dels Desitjos, proposada pels 
comerciants cada divendres de desembre, fins al 4 
de gener.
El record a la nevada de 1962 és el centre d’interès 
de les projeccions de pel·lícules de l’època i de 
l’exposició que hi haurà a l’Ajuntament, a la plaça de 
la Porxada, organitzats per l’Arxiu Municipal.
La visita dels Reis d’Orient serà de ben segur la més 
esperada d’aquests dies. Enguany, les carrosses de 
Ses Majestats s’exposaran la tarda de divendres 4 de 
gener a Roca Umbert. L’endemà, els Reis comença-
ran el seu camí per la ciutat al barri de Sant Miquel, 
seguint la llum dels fanalets dels infants granollerins. 

D e s e m b r e
Dissabte 1

19 h Teatre Auditori de 
Granollers 
el trencanous. ballet 
de moscou. Un conte de 
Nadal
Preu entrada: 35 €

Dimarts 4

20 h Museu de Granollers
inauguració de l’exposició 
“museus De joguets 
D’arreu Del món. 
cartells del centre de 
Documentació del museu 
del joguet de catalunya / 
Figueres”

DivenDres 7

Cada divendres de desem-
bre i divendres 4 de gener 
D’11 h a 13.30 h / de 17 h a 
20 h Plaça de la Caserna -
carrer de les Travesseres - 
plaça Maluquer i Salvador 
– c. Joan Prim i comerços 
del barri del Congost 
arbre Dels Desitjos
Recull la targeta i penja el 
teu desig
Organitza: associacions de 
comerciants Gran Centre, 
Comerç de Dalt, La Traca, 
Del Rec al Roc, Congost. 
Col.: Institut Celestí Bellera

Dissabte 8

18 h Nau B1. Roca Umbert
roleguita i boquerón 
Concert familiar de nadales
Preu entrada: 4 €

18 h Plaça de Perpinyà
Festa De benPinguDa 
Arribada d’en Pinguai i 
l’Espingueta
Actuació d’El Tramvia 
Blanc 

Dilluns 10

Del 10 al 20 de desembre 
De 17 h a 20 h Gra. Equipa-
ment Juvenil
l’amic invisible
Vine a l’espai invisible, hi 
trobaràs material i idees 
per fer el regal al teu amic 
invisible

Dissabte 15

Tot el dia Plaça de les Olles
les Delícies Del naDal 
Elaboració de brou popular 
i mercat de productes 
naturals
Organitza: AV Granollers 
Centre 

17 h Sala d’actes del Centre 
Geriàtric Adolfo Montañá
rePresentació Dels 
Pastorets a càrrec del 
personal de l’Hospital 
General de Granollers

17 h Escola Salvador Llobet
cantaDa De naDales 
soliDària De les amPa 
de les escoles granolleri-
nes per diferents places 
i carrers. A les 18.30 h, 
nadala conjunta al pati 
de l’escola S. Llobet  sota 
la direcció d’Agustí Vidal 
i brou per a tothom. Re-
collida de donatius per la 
Marató de TV3
Organitza: AV Granollers 
Centre, escola Salvador 
Llobet i Xarxa d’ AMPA de 
Granollers

18 h Teatre Auditori de 
Granollers
concert De naDal de 
l’escola municipal
de música josep m. ruera
Músiques de cine
Preu entrada: 5 €

Diumenge 16

11 h Sala d’actes del Centre 
Geriàtric Adolfo Montañá
rePresentació Dels 
Pastorets a càrrec del 
personal de l’Hospital 
General de Granollers

D’11 h a 13 h / de 17.30 h a 
19.30 h Plaça de la Corona
vine a Fer el regal De 
l’amic invisible
Patrocina: MB Motors

12 h Sala Tarafa
concert De naDal De 
la coral art-9, Coral 
Jove i grups instrumentals 

GRANOLLERS INFORMA | PROGRAMACIÓ DE NADAL I REIS 2012-2013 | DESEMBRE DE 2012
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19 h Teatre Auditori de 
Granollers
concert De naDal De la 
societat coral amics 
De la unió
Cor de Grau Elemental, Cor 
Infantil, Cor Jove, Cor de 
Cambra, Cor Mixt i Orques-
tra de Cambra. 
Preu entrada: 9 € / 6 €, 
socis de l’entitat

Dimarts 18

18.30 h Museu de Grano-
llers
conFerència D’agevo 
“Heri, HoDie et semPer” 
“Nadal ahir, avui i sempre”, 
amb la Coral Albada 

Dimecres 19

16.30 h Plaça de Sant 
Miquel
taller obert De De-
coració naDalenca 
reciclaDa 
Organitza: Centre Obert 
Sud, Espai Actiu Gent Gran 
i Escola Joan Solans

17.30 h Centre Cultural de 
Granollers
teatre en anglès. “The 
Christmas Pantomime” 
Organització: Cambridge 
School 

18 h Sala Francesc Tarafa
Festa naDalenca 
D’oncovallès. Teatre. 
Anem a Betlem o Els petits 
pastorets de Lluís Millà, a 
càrrec del grup de teatre 
Mandala

Dijous 20 

17.30 h Centre Cultural de 
Granollers
teatre en anglès. “The 
Christmas Pantomime” 

DivenDres 21

19 h Museu de Granollers
Projecció De 
Pel·lícules De la 
nevaDa Del 62. Autors: 
F. Garrell, J. Comas i J. Ll. 
Arimany. Presentació prèvia 
dels mateixos autors o 
familiars  
Entre els dies 22 de de-
sembre i 5 de gener, pro-
jeccions en sessió contínua 
Organitza: Arxiu Municipal 
de Granollers

Dissabte 22

D’11 a 13 h / de 17 a 20 h 
Carrer d’Anselm Clavé (da-
vant de la Fonda Europa)
on és el nen jesÚs? 
Càsting per trobar el nen 
Jesús dels Pastorets
Organitza: Amics dels
Pastorets de Granollers

D’11 h a 20 h Plaça de 
Perpinyà
tió soliDari. Activitat in-
fantil i recollida d’aliments 
per a El Xiprer
A les 12.30 h, actuació 
infantil amb Mainasons 
Organitza: Gran Centre

Diumenge 23

17 h Centre Cívic Can Gili
Festa inFantil De 
naDal. Taller de postals i 
cagatió
Organitza: AV Can Gili

18 h Plaça de Maluquer i 
Salvador
l’amic invisible. saPs 
qui sóc? Vine a recollir el 
regal del teu amic invisible 

Dilluns 24

De 10.30 h a 13.30 h La 
Troca. Roca Umbert
“tot esPerant els 
reis”. taller De con-
Fecció D’elements 
naDalencs
Adreçat a famílies amb 
infants a partir de 4 anys 

Dimecres 26

12 h Església de Sant 
Esteve
missa De sant esteve 
Amb la intervenció de la 
Coral Albada

19 h Església de Sant 
Esteve
el Messies De HaenDel 
(Fragments corals). 
Cor de Cambra de Grano-
llers, Cor Jove Amics de la 
Unió. Vicenç Prunés, orgue
Preu entrada: 10 € (dona-
tiu)
Organitza: Fundació Pro 
Música Sacra

19 h La Troca. Roca Umbert
el quinto De naDal 
soliDari
Org.: Xics de Granollers

Pastorets, 
titelles, cinema
i nadales
La cartellera de Nadal ofereix nom-
broses alternatives de teatre, músi-
ca i cinema per al públic familiar. 
Els Pastorets de J. M. Folch i Torres 
es representaran per espai de tres 
dies, 29 i 30 de desembre, i 1 de 
gener, al Teatre Auditori de Gra-
nollers, a càrrec dels Amics dels 
Pastorets de Granollers, enguany 
sota la direcció de Frederic Roda i 
Francina G. Arts. Teatre de Ponent 
ofereix una programació de titelles 
per als més petits de casa, amb els 
espectacles Miranius (Cia. Pamipi-
pa), Roda el món i Tutti Colori (Cia. 
L’Estenedor). A Roca Umbert, es 
projectarà una selecció dels millors 
curts de la Mostra Internacional de 
Cinema d’Animació de Catalunya i 
a Nau B1, hi haurà un concert de 
nadales amb el grup Roleguita i 
Boquerón.
Més informació, a l’agenda

Dissabte 8 de desembre, la festa de BenPinguda, amb tots els seus 
ingredients - El Tramvia Blanc, la xocolatada i les galetes del PIN - serà 
l’anunci de l’arribada d’en Pinguai i la seva amiga, l’Espingueta. Els dos 
personatges ens acompanyaran enguany, com a novetat, durant quatre 
dies (del 27 al 30 de desembre) al Palau d’Esports, on cada any s’instal·la 
el Parc Infantil de Nadal amb entreteniment per a tota la família. A més 
de les activitats ja conegudes, hi haurà jocs de construcció en fusta i  
propostes esportives i d’aventura a l’espai  de l’annex.
Més informació, a l’agenda

si t’agraden 
les sorpreses... 
participa a l’amic 
invisible!
Per segon any, es torna a proposar 
el joc de l’Amic Invisible, l’intercanvi 
de regals obert a la participació de 
tothom. El funcionament és senzill: 
es tracta de confeccionar un regal, 
que pot ser qualsevol cosa feta 
per un mateix (una manualitat, un 
dibuix, un escrit,.. això sí, no pot 
ser de menjar) i portar-la entre els 
dies 5 i 21 de desembre  als dife-
rents punts de recollida situats als 
centres cívics, a les biblioteques o 
al Gra. Diumenge 16 de desembre, 
la plaça de la Corona acollirà un 
taller de regals i tant l’equipament 
de Joventut com les biblioteques 
oferiran idees i recursos perquè 
cadascú esculli el regal que vol fer. 
El dia 23 de desembre tindrà lloc 
a la pl. de Maluquer i Salvador 
l’intercanvi de regals entre tots els 
amics invisibles.

quatre dies de Parc infantil
de nadal al Palau d’esports
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Dijous 27

De 10 a 14 h / de 16 a 20 h 
Palau d’Esports
Parc inFantil De naDal 
Pingra
Entrada: 6 €, una sessió
10 €, tot el dia
Organitza: Associació Ciu-
tadana pel Parc Infantil de 
Nadal de Granollers

De 17.30 h a 20 h Plaça de 
Maluquer i Salvador
taller De lluFes. Acti-
vitat infantil de manualitats
Organitza: associacions de 
comerciants Gran Centre, 
La Traca, Del Rec al Roc
Col·labora: Imaginarte

DivenDres 28

De 10 a 14 h / de 16 a 20 h 
Palau d’Esports
Parc inFantil De naDal 
Pingra
Entrada: 6 €, una sessió
10 €, tot el dia

De 17.30 h a 20 h Carrer 
Joan Prim
taller De lluFes. Acti-
vitat infantil de manualitats
Organitza: Comerç de Dalt
Col·labora: Imaginarte

Dissabte 29

De 10 a 14 h / de 16 a 20 h 
Palau d’Esports
Parc inFantil De naDal 
Pingra
Entrada: 6 €, una sessió
10 €, tot el dia

18 h Teatre de Ponent
miranius. cia. PamiPiPa
Espectacle visual de tite-
lles per a infants de fins a 
5 anys

19 h Teatre Auditori de 
Granollers
els Pastorets,
De j. m. FolcH i torres
Direcció: Frederic Roda,
Francina G. Arts
Interpretació: Amics dels 
Pastorets de Granollers
Preu entrada: de 8 a 16 € 
Entrada familiar: 30 €

Diumenge 30

De 10 a 14 h / de 16 a 20 h 
Palau d’Esports
Parc inFantil De naDal 
Pingra
Entrada: 6 €, una sessió
10 €, tot el dia

12 h Teatre de Ponent
miranius. cia. PamiPiPa
Espectacle visual de titelles 
per a infants de fins a 5 
anys

19 h Teatre Auditori de 
Granollers
els Pastorets,
De j. m. FolcH i torres
Interpretació: Amics dels 
Pastorets de Granollers
Preu entrada: de 8 a 16 € 
Entrada familiar: 30 €

Dilluns 31

0.30 h La Troca. Roca 
Umbert
ball traDicional De 
caP D’any. música en 
directe
Organitza: Esbart Dansaire 
de Granollers

g e n e r
Dimarts 1

19 h Teatre Auditori de 
Granollers
els Pastorets
De j. m. FolcH i torres
Interpretació: Amics dels 
Pastorets de Granollers
Preu entrada: de 8 a 16 € 
Entrada familiar: 30 €

Dimecres 2 

De 10.30 h a 13.30 h
de 17 h a 20.30 h
La Troca. Roca Umbert
taller De Fanalets
Patrocina: Estabanell 
Energia

17 h Barris del c. Girona 
Centre (c. Girona, 54)
18 h Barris de Joan Prim 
(pl. J. Verdaguer), Grano-
llers Nord (c. Figueres, 15), 
Can Gili (centre cívic) i Can 
Mònich (c. Puig i Perucho, 
s/n)
visita Del Patge grego-
ri i taller De Fanalets 
als barris
Patrocina: Armengol

18 h Teatre de Ponent
roDa el món
Cia. L’Estenedor
Teatre de Titelles 
Per a infants de 3 a 8 anys

Ses Majestats Gaspar, Melcior i 
Baltasar arribaran puntualment 
la tarda de dissabte 5 de gener a 
la plaça de Calderón de la Barca, 
a tocar del carrer de Colom, on 
seran rebuts amb un concert de 
nadales de la Coral Art 9. Aquí 
començarà el seu recorregut per 
la ciutat, enfilant per la carretera 
fins a Ramon Llull. Al c. Roger de 
Flor Ses Majestats deixaran les 
carrosses per començar el pas-
seig a peu al c. Mare de Déu de 
Núria. Repartiran la seva màgia 
fins arribar a la Porxada, on, 
després de recollir les claus 
de la ciutat, rebran i escolta-
ran els missatges dels nens i 
nenes de Granollers. 
Com ja és tradicional, els 
Reis agrairan poder seguir 
el camí ajudats pels fana-
lets que els infants podran 
confeccionar als diversos ta-
llers que s’organitzen a la Troca 

i els barris, on els nens i nenes 
també podran entregar la carta 
al patge Gregori, que la farà arri-

bar  a Ses Majestats. 
Més info, a l’agenda

Pel·lícules i fotos de la nevada del 62
L’Arxiu Municipal organitza el 21 de desembre una projecció al Museu de 
pel·lícules de la nevada de 1962, quan es compleixen 50 anys d’aquest 
esdeveniment excepcional. Per espai de mitja hora, es podran veure les 
filmacions de Francesc Garrell, Josep Comas i Josep Lluís Arimany, que 
presentaran els mateixos autors o els seus familiars. Entre els dies 22 de 
desembre i 5 de gener, es farà la projecció en sessió contínua. 

El record de la nevada  és també el 
centre d’interès de l’exposició fotogràfi-
ca que aquests dies acull l’Ajuntament 
de Granollers, que es podrà visitar fins 
al 8 de febrer. I els comerços de la ciu-
tat també mostren a l’aparador altres 
imatges de la gran nevada, a partir del 
15 de desembre.

la cavalcada dels reis d’orient 
sortirà del barri de sant miquel
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Lletera damunt la neu al carrer d'Anselm Clavé a l'alçada del 
carrer Nou, desembre 1962.
Fotografia de Francesc Gorgui /Arxiu Municipal de Granollers 
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Dijous 3 

De 10.30 h a 13.30 h
de 17 h a 20.30 h
La Troca. Roca Umbert
taller De Fanalets
Patrocina: Estabanell 
Energia

17.30 h Barris de la Font 
Verda (pg. de la Muntanya, 
143) i Lledoner (pl. Jaume I)
18 h Barris de l’Hostal 
(Centre Cívic Nord) i Can 
Bassa (centre cívic)
visita Del Patge grego-
ri i taller De Fanalets 
als barris
Patrocina: Armengol

18 h Teatre de Ponent
roDa el món
Cia. L’Estenedor
Teatre de Titelles 
Per a infants de 3 a 8 anys

18 h Biblioteca Roca 
Umbert
Projecció De curtme-
tratges D’animació 
“Animac CaminA”
Selecció dels millors curts 
de la Mostra Internacional 
de Cinema d’Animació de 
Catalunya
Recomanat a partir de 8 
anys

DivenDres 4 

De 10.30 h a 13.30 h
de 17 h a 20.30 h
La Troca. Roca Umbert
taller De Fanalets
Patrocina: Estabanell 
Energia

De 17 h a 20 h Roca Umbert 
(davant de l’Espai d’Arts)
visita les carrosses De
s.m. els reis D’orient
Patrocina: Sarsa

De 17.30 h a 20 h c. Girona 
(Casal de l’Esport)
taller De manualitats 
reials
Organitza: Comerç de Dalt i 
AV c. Girona Centre
Col·labora: Imaginarte

17 h Barris de Sant Miquel 
(escola Joan Solans), 
Congost (pavelló municipal) 
i Ponent (R. de Casanovas, 
52, bx.)
17.30 h Barris de Tres 
Torres (Masia Tres Torres) i 
Sota Camí Ral (E. Prat de la 
Riba, 82)
visita Del Patge grego-
ri i taller De Fanalets 
als barris
Patrocina: Armengol

18 h Teatre de Ponent
tutti colori
Cia. L’Estenedor
Teatre de Titelles
Per a infants de 3 a 8 anys

18 h Biblioteca Roca 
Umbert
Projecció De curtme-
tratges D’animació 
“Animac CaminA”

Dissabte 5 

De 10.30 h a 13.30 h
La Troca. Roca Umbert
taller De Fanalets
Patrocina: Estabanell 
Energia

17 h Plaça de Calderón 
de la Barca - costat c. 
Colom
arribaDa De la comi-
tiva De s.m. els reis 
D’orient. Cantada de 
nadales amb la Coral Art 9
Col·labora: veïnat de Sant 
Miquel

17.30 h Carrer de Colom
inici De la cavalca-
Da De s.m. els reis 
D’orient (consulteu el 
recorregut a la pàgina 17 
del butlletí)

 20 h Plaça de la Porxada
recePció De s.m. els 
reis D’orient als nens i 
nenes De la ciutat
Patrocina: La Caixa
(Si plou, es farà a la nau 
Dents de Serra de Roca 
Umbert)

 Traducció simultània
 en la llengua de signes

www.granollers.cat/nadal

Fires De naDal i D’atraccions

atraccions
Plaça de Barangé 
Del 30 de novembre al 6 de gener 

ornaments De naDal
Plaça de la Porxada
De l’1 al 24 de desembre

arbres i Plantes De naDal
Plaça de l’Església
De l’1 al 24 de desembre

artesania i objectes De regal
Plaça de la Porxada
Del 12 de desembre al 5 de gener

comPeticions

i Festivals esPortius

torneig De naDal
De minibàsquet 
22 i 23 de desembre, de 9 h a 20 h 
Al pavelló del CB Granollers
Organitza: Club Bàsquet Granollers 
 
Festival De naDal
De Patinatge 
23 de desembre , a les 18 h 
Al Pavelló Municipal d’Esports, el 
Parquet 
Organitza: Associació Patinatge 
Artístic Granollers 

mitja marató Per relleus 
23 de desembre, de 10 h a 13 h 
Sortida i arribada a les pistes muni-
cipals d’atletisme 
Organitza: Club Atlètic Granollers 

torneig D’escacs memorial
joan navarro 
23 de desembre, de 9.30 h a 13.30 h 
Casino Club de Ritme 
Organitza: Club Escacs Granollers 

torneig De naDal juvenil
i absolut De tennis 
Del 27 desembre fins al 5 de gener, 
de 10 h a 16 h 
A les pistes de tennis
Organitza: Club de Tennis Granollers  

Comerç de Granollers

Patrocinadors

teatre

venDa D’entraDes 

teatre auDitori De granollers
Per internet, 
ww.teatreauditoridegranollers.cat
A taquilla (tel. 93 840 51 21): dimecres, 
dijous i divendres, de 17.30 h a 20 h
Una hora i mitja abans de cada espec-
tacle
Nova temporada. Venda d’entrades: 
a partir del dilluns 17 de desembre, a 
les 17.30 h

teatre De Ponent
A taquilla, una hora abans de cada es-
pectacle. Reserves: tel. 93 849 81 67, 
de dilluns a divendres, de 10 h a 15 h
www.teatredeponent.com

exPosicions

ajuntament De granollers
Plaça De la PorxaDa
Pessebre institucional. museu
de ciències naturals. la tela
Del 5 de desembre al 6 de gener de 
2013

granollers. la nevada de 1962
Fotografies
Fins al 8 de febrer de 2013
Organitza: Arxiu Municipal de Grano-
llers

Horari de visita: de dilluns a divendres, 
matí i tarda
Caps de setmana 15 i 16 / 22 i 23/ 29 i 
30 de desembre, de 17 a 20 h 

museu De granollers
museus de joguets d’arreu del món
cartells del centre de Documentació 
del museu del joguet de catalunya / 
Figueres
Del 4 de desembre al 3 de febrer de 
2013 

Horari de visita: l’habitual de 
l’equipament 

comerços De granollers
imatges de la nevada de 1962
a granollers
A partir del 15 de desembre
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DISSAbTE 1

12 h Bar de Roca Umbert
vermut acompanyat de música tradicional. 
Amb Pol Aumedes, Roger Cucurella i Marçal 
Ramon

12 h Museu de Ciències Naturals
inauguració del nou edifici del museu de 
ciències naturals i de l’exposició “Papallo-
nes, tota una vida”

De 16 h a 19 h Museu de Ciències Naturals
Portes obertes al nou edifici del museu de 
ciències naturals

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
cinema familiar. tintín i el secret de l’unicorn
Per a infants de més de 5 anys

18 h Gra. Equipament Juvenil
espectacles solidaris. Karaoke + micro 
obert. Inscripcions el mateix dia, de 17 h a 
17.50 h. Entrada: aliments envasats per a El 
Xiprer

18.30 h Museu de Granollers
“el barret de les històries”. contes per a 
petits i grans. “La dona de pedra” 

19 h Sala Tarafa
concert. cor Femení de granollers i cor 
gospel joy de la garriga. A benefici de la 
Marató de TV3

21 h Teatre de Ponent
Dos en conserva, de rafael campos. Cia. 
Tranvía Teatro (Saragossa). Gènere: teatre de 
l’absurd

DIUMENGE 2

D’11 h a 14 h Museu de Ciències Naturals
Portes obertes per conèixer les noves 
instal·lacions del Museu de Ciències Naturals

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
roda d’espectacles infantils. “nunut”.  
titelles. Cia. Pamipipa. Recomanat a infants 
de 2 a 7 anys 

18 h Teatre de Ponent
Dos en conserva, de rafael campos. Cia. 
Tranvía Teatro (Saragossa). Gènere: teatre de 
l’absurd

18 h i 20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Forever Young. tricicle. Autor: Eric Gedeon

19 h Centre Cultural de Granollers
cinema vose. el amigo de mi hermana 
(2011), de Lynn Shelton 

El Teatre Auditori de Granollers promou el projecte “Habitar Granollers”, 
obert a persones a partir de 20 anys amb ganes de formar part d’una 
experiència de creació artística original amb la cia. Teatro de los Senti-
dos. És un projecte d’aprenentatge, investigació i creació basat en el joc, 
la memòria del cos, el llenguatge sensorial i la poètica de l’experiència. 
L’objectiu és recuperar el cos com a font de coneixement, memòria i ex-
pressió, i presentar un espectacle amb tots els seleccionats al mes d’abril. 
El dia 11 de desembre, el Teatre Auditori  farà una sessió informativa per a 
tots els interessats (més info: info@teatreauditoridegranollers.cat)  

Aquest mes són moltes les iniciatives solidàries promogudes per col·lectius 
i entitats. La Marató de TV3 en centra diverses: la tradicional cantada de 
nadales de les AMPA, un concert del Cor Femení de Granollers i activitats 
organitzades per grups de joves. Per cinquè any, les biblioteques de Gra-
nollers recolliran llibres dels usuaris que es vendran a un euro, del 10 al 
16 de desembre. Els beneficis es destinaran també a la Marató. La novetat 
d’enguany la proposen els centres cívics, que s’han unit al moviment bufan-
ding, nascut a Barcelona, de suport a la gent gran. El Gra també proposa un 
seguit d’espectacles solidaris, per ajudar a proveir el rebost d’El Xiprer.

Les Biblioteques col·laboren amb
la Marató de TV3

Es convoca el Concurs de Disseny Jove
Fins al dia 21 de desembre hi ha temps de presentar-se al Concurs de 
Disseny Jove que convoca el Gra per seleccionar els joves (de 15 a 30 anys) 
que faran el disseny gràfic d’algunes programacions, com ara els tallers 
i les activitats. Els participants han de ser de Granollers o la comarca i 
presentaran un màxim de tres propostes inèdites. El veredicte del jurat es 
donarà a conèixer a principis de gener, el qual designarà dos guanyadors 
que rebran encàrrecs diferents. La dotació del premi és de 750 euros. 

El Teatre Auditori promou un original 
projecte de creació artística
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DIvENDRES 14

17.30 h Centre Cívic Can Gili
uneix-te al moviment bufanding! Projecte 
solidari La Bufanda de la Iaia

18 h Biblioteca Roca Umbert
trobada de superlectors. Club de lectura per 
a infants de 7 a 11 anys

18.30 h Centre Cívic Can Bassa
Festa d’hivern i cloenda del projecte La 
Bufanda de la Iaia

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
cinema vose. “Primer amor, un amour de 
jeunesse” (França, 2011), de Mia Hansen-
Love

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Victus, d’Albert Sán-
chez Piñol

20 h Teatre Auditori de Granollers
lliurament de les medalles de la ciutat  
2012, al Dr. Josep M. Campos, l’entitat Esport 
Club Granollers i l’empresa  Estabanell 
Energia 

21 h Gra. Equipament Juvenil
espectacles solidaris. Vespre de màgia. Amb 
els mags Albert Fernández, PekeBró i Pol 
Garriga. Entrada: aliments envasats per a El 
Xiprer

21 h Teatre de Ponent
el soroll dels ossos quan cruixen. Autor: 
Suzanne Lebeau. Cia. Almaradas. Gènere: 
drama 

23.30 h Principal Granollers Music Bar
monòlegs. ramon tartas

DISSAbTE 15 

Tot el dia Diversos punts de la ciutat
col·lecta anual d’oncovallès. Actuació de la 
colla Àgora i concurs de dibuix (a la Porxada), 
amb la col·laboració d’Elena Frauca 

De 16 h a 19 h Museu de Ciències Naturals
Portes obertes per conèixer les noves 
instal·lacions del Museu de Ciències Naturals

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
laboratori de lletres i imatges. taller 
familiar. “Postals d’hivern”. Dinamitza: Glòria 
Gorchs, bibliotecària. Recomanat per a in-
fants de més de 4 anys. Cal inscripció prèvia, 
tel. 93 860 44 50 

18.30 h Llibreria La Gralla
xerrada sobre cinquanta ombres d’en Grey, 
d’E.L. James, a càrrec de Valérie Tasso, 
escriptora 
Aforament limitat.  Cal inscripció prèvia, al 
tel. 93 879 49 70  

21 h Bar de Roca Umbert 
concert de flamenc amb carles ridao

19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Premi Òmnium cultu-
ral, a càrrec de Joan Sala Vila

DIMECRES 12

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
l’hora del conte. “encendre la nit”, amb 
Sandra Rossi
Activitat recomanada per a infants de més de 
4 anys

17.30 h Centre Cívic Can Bassa
uneix-te al moviment bufanding! Projecte 
solidari La Bufanda de la Iaia. Més info: www.
granollers.cat/centrescivics

17.30 h Centre Jaume Oller
uneix-te al moviment bufanding! Projecte 
solidari La Bufanda de la Iaia

19 h Biblioteca Roca Umbert
club de lectura de català fàcil. El llibre de la 
selva. Dinamitza: Francesc F. Angelats

19 h Centre Cívic Can Gili
aula de la salut. “la salut mental i els pro-
blemes de la vida quotidiana”, amb Blanca 
Navarro, psiquiatra, CASM Benito Menni

19 h Espai d’Arts de Roca Umbert
taller. “cianotípia, revelat alternatiu”. Amb 
Rubén Torras, artista. Sessió teòrica
El taller tindrà una segona sessió pràctica, el 
dia 22 de desembre, a les 11 h
Més info i inscripció prèvia: www.rocaumbert.
cat/espaidarts – espaidarts@rocaumbert.cat

20 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre del xi Premi literari 
jaume maspons i safont 

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
cicle “el repte de ser persona, avui”. Fede-
rico mayor Zaragoza, president de la Funda-
ció Cultura de Pau: “La pau és ara possible”.

DIjOUS 13

17.30 h Centre Cívic Palou
uneix-te al moviment bufanding! Projecte 
solidari La Bufanda de la Iaia. Més info: www.
granollers.cat/centrescivics

18.30 h Centre Cívic Jaume Oller
Festa d’hivern i cloenda del projecte La 
Bufanda de la Iaia

20 h Bar de Roca Umbert
tast de productes ecològics i varietats 
antigues del Vallès, amb Pep Salsetes. La 
mongeta blanca 

21 h Teatre Auditori de Granollers
nit de gospel. New Orleans Gospel Chorale. 
Direcció: Loneka Wilkinson.Cor convidat: Cor 
Gospel Montmeló. Direcció: Anna Roque

DILLUNS 3

17.30 h Centre Cívic Nord
uneix-te al moviment bufanding! Projecte 
solidari La Bufanda de la Iaia. Més info: www.
granollers.cat/centrescivics

DIMARTS 4

17.30 h Espai Actiu de la Gent Gran
uneix-te al moviment bufanding! Projecte 
solidari La Bufanda de la Iaia

18.30 h Museu de Granollers
conferència d’agevo. “lesions del fotoen-
velliment de la pell”, amb Agustín Alomar, 
llic. en Medicina i Cirurgia, especialista en 
dermatologia

19 h Biblioteca Roca Umbert
club de lectura de català fàcil. El Dr. Jekyll i 
Mr. Hyde. Dinamitza: Francesc F. Angelats

DIvENDRES 7

21 h Teatre de Ponent
la síndrome caucàsica. Cia. White in Black. 
Gospel & Soul. Concert espectacle

23.30 h Principal Granollers Music Bar
monòlegs. rony

DISSAbTE 8

De 17 h a 19 h Llibreria La Gralla
taller de jocs per a nens

21 h Teatre de Ponent
la síndrome caucàsica. Cia. White in Black. 
Gospel & Soul

23 h Nau B1. Roca Umbert
concert. samitier + Fred & son

DIUMENGE 9

18 h Teatre de Ponent
la síndrome caucàsica. Cia. White in Black. 
Gospel & Soul. 

DILLUNS 10

9.30 h Biblioteca Roca Umbert
club de lectura de català fàcil. El llibre de la 
selva. Dinamitza: Francesc F. Angelats

17.30 h Centre Cívic Nord
uneix-te al moviment bufanding! Projecte 
solidari La Bufanda de la Iaia. Més info: www.
granollers.cat/centrescivics

DIMARTS 11

17.30 h Espai Actiu de la Gent Gran
uneix-te al moviment bufanding! Projecte 
solidari La Bufanda de la Iaia 

18.30 h Museu de Granollers
conferència d’agevo. “Pere calders, 100 
anys del seu naixement”, amb Francesc F. 
Angelats, llic. en Filologia Catalana
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EXPOSICIONS

bar
De roca umbert
“Personrages”. 
raúl salvatierra 
Del 18 de desembre al 
13 de gener de 2013

Dieu. moviment 
creatiu
Pilar villuendas. 
Pintura, dibuixos i 
gravats
Del 13 de desembre a 
l’11 de gener de 2013

esPai gralla
llibreria la 
gralla
carme aymar. Pintura
Del 18 de desembre al 
12 de gener de 2013
Inauguració: dia 18,
a les 20 h

gra 
còmic d’en jaro
Del 3 al 14
de desembre

museu De 
granollers
obra amb guardó del 
Premi de Pintura Paco 
merino 2011 
Tangle / Madeixa, de 
Paco Vila Guillén
Del 19 de desembre al 
20 de gener de 2013

museu De ciències 
naturals
“Papallones, tota una 
vida” 
De l’1 de desembre al 
5 de maig de 2013
“Papallones!”
De l’1 de desembre al 
3 de febrer de 2013
Inauguració: dia 1,
a les 12 h

continuen...

ab galeria D’art
“em dius?” 
escultures i dibuixos
Marta Polo
Fins al 14
de desembre

biblioteca
can PeDrals
“10 anys fent fotos”
Associació Fotogràfica 
Jaume Oller
Fins al 29
de desembre

esPai D’arts
De roca umbert
“a través del mirall, 
joan Fontcuberta”
Fins al 19 de gener
de 2013

esPai gralla
llibreria la 
gralla
Premi de Pintura Paco 
merino 2012
Fins al 15
de desembre

l’aDoberia. centre 
D’interPretació 
HistÒrica
Del granollers 
meDieval
Restes arqueològiques 
de l’antiga adoberia 
d’en Ginebreda i espai 
museogràfic. Projec-
ció de l’audiovisual La 
pell. Un viatge per les 
adoberies històriques 
de Catalunya

museu De 
granollers
obra amb guardó 
Premi de Pintura
la mútua’12
Estigmas, de Sacris
Fins al 9 de desembre

sala ciutat
centre cultural 
De granollers
temporal. lluís 
estopiñan / manel 
batlle
Fins al 6 de gener
de 2013

teatre De Ponent
anna Padrós
“naixement”
Fins al gener de 2013

18.30 h Centre Cívic Palou
Festa d’hivern i cloenda del projecte La 
Bufanda de la Iaia

19 h Gra. Equipament Juvenil
xerrades musicals. Projecte transmusic. 
“SGAE, sí o no?”.  Punts de vista diferents 
presentats per professionals del dret i de la 
música

20 h Museu de Granollers
Presentació de l’obra amb guardó del Premi 
de Pintura Paco merino 2011 
Tangle / Madeixa, de Paco Vila, guanyador de 
la 5a edició del premi

DIjOUS 20

19 h Biblioteca Roca Umbert
club de lectura de novel·la. La clivella, de 
Doris Lessing. Dinamitza: Maite Roldán, 
escriptora

DIvENDRES 21

19 h Centre Cívic Nord 
xerrada sobre fotografia. “Presentació de 
projectes personals de membres de l’aFjo”. 
A càrrec de Frederic Monmany, Ester Garcia, 
Francesc Llopart, Jesús Gómez i Rafael Fer-
nández. Cal inscripció prèvia
al tel. 93 840 60 69

21 h Teatre de Ponent
el niño que soñaba. un sueño africano. Autor: 
Marta Bautista. Cia. La Mar de Marionetas 
(Madrid). Gènere: titelles amb música en 
directe

23 h Nau B1. Roca Umbert
concert. nyandú + raydibaum

23.30 h Principal Granollers Music Bar
monòlegs. improcedentes

DISSAbTE 22

19 h Centre Cívic Can Gili
sopar dels avis

21 h Teatre de Ponent
el niño que soñaba. un sueño africano. Autor: 
Marta Bautista. Cia. La Mar de Marionetas 
(Madrid). Gènere: titelles amb música en 
directe

DIUMENGE 23

18 h Teatre de Ponent
el niño que soñaba. un sueño africano. Autor: 
Marta Bautista. Cia. La Mar de Marionetas 
(Madrid). Gènere: titelles amb música en 
directe

DIvENDRES 28

23 h Nau B1. Roca Umbert
concert. miquel abras + acusters

21 h Gra. Equipament Juvenil
espectacles solidaris. Teatre. Velando a Julio. 
Amb la cia. Filomena Teatre
Entrada: aliments envasats per a El Xiprer

21 h Teatre de Ponent
el soroll dels ossos quan cruixen. Autor: 
Suzanne Lebeau. Cia. Almaradas. Gènere: 
drama 

DIUMENGE 16

D’11 h a 14 h Museu de Ciències Naturals
Portes obertes per conèixer les noves 
instal·lacions del Museu de Ciències Naturals

12 h Museu de Granollers
itinerari de ciutat. “granollers medieval”. 
Cal inscripció prèvia, tel. 93 842 68 41

17 h Plaça de l’Església
activitats solidàries amb motiu de la Marató 
de TV3, a càrrec d’entitats joves

18 h Teatre de Ponent
el soroll dels ossos quan cruixen. Autor: 
Suzanne Lebeau. Cia. Almaradas. Gènere: 
drama 

19 h Centre Cultural de Granollers
cinema vose. “Primer amor, un amour de 
jeunesse” (França, 2011), de Mia Hansen-
Love

DILLUNS 17

18.30 h Centre Cívic Nord
Festa d’hivern i cloenda del projecte La 
Bufanda de la Iaia

19 h Gra. Equipament Juvenil
xerrades musicals. Projecte transmusic. 
“Recursos 2.0”. A càrrec de Xavier Bonfill, 
músic, i l’empresa Perception

DIMARTS 18

18.30 h Centre Cívic Can Gili
Festa d’hivern i cloenda del projecte La 
Bufanda de la Iaia

19 h Biblioteca Roca Umbert
taller de pràctica filosòfica. “Morir”. Di-
namitza: Mariano Fernández, Joan Carles 
Gómez i Joan Méndez, professors de filosofia  

20 h Llibreria La Gralla
inauguració de l’exposició de carme aymar. 
Pintura

DIMECRES 19

17.30 h Biblioteca Can Pedrals 
l’hora del conte. “encendre la nit”, amb 
Sandra Rossi
Activitat recomanada per a infants de més de 
4 anys

18 h Biblioteca Roca Umbert
trobada de la Penya dels llibres. Club de 
lectura per a nois i noies de 12 a 16 anys 
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Els grups municipals opinen
ICV-EUiA2.666 

gràcies

Volem agrair, des d’aquest espai, a les 
2.666 granollerines i granollerins que 
ens heu fet confiança en les darreres 
eleccions al Parlament. ICV-EUiA creix 
amb força, i juntament amb el creixe-
ment d’ERC i la CUP, es pot considerar 
que el creixement de l’esquerra alterna-
tiva, que vol drets socials i dret a decidir, 
ha estat la gran triomfadora d’aquestes 
eleccions, recollint la caiguda de CiU i 
del PSC.
El nou Parlament de Catalunya té una 
àmplia majoria pel dret a decidir, per 
tant caldrà tirar endavant el referèndum, 
sense que cap força política ens pugui fer 
xantatge. El plebiscit de Mas, vinculant 
el suport al procés sobiranista amb el 
suport a CiU, li ha suposat un dels pitjors 
revessos electorals de la història. Caldrà 
doncs, que CiU aparqui l’electoralisme i 
que les forces democràtiques i catalanis-
tes apostem per donar veu immediata-
ment a la ciutadania de Catalunya.
Però, a més, al Parlament també hi haurà 
un bloc sòlid contra l’austeritat salvat-
ge que ens duu al precipici, contra les 
retallades i pel canvi de model social i 
econòmic, contra els privilegis d’uns 
pocs poderosos que ens escanyen cada 
dia més. Un bloc que vol solucions 
als desnonaments i a la desregulació 
del mercat hipotecari i financer. Un 
bloc que, de ben segur, denunciarem 
la corrupció, exigirem transparència, 
noves maneres de fer política i d’acostar 
la política a la gent. I ICV-EUiA volem, 
humilment, seguir liderant aquest bloc 
de l’oposició d’esquerres al Parlament. 
Volem seguir sent l’alternativa social per 
a un país més just, i amb els vostres vots 
ho farem encara amb més força.
Res no s’ha acabat. De fet, avui comença 
tot. I estem convençuts que més aviat 
que tard, guanyarem la partida, perquè 
l’esperança sempre guanya.

Josep Casasnovas Vaquero
Regidor portaveu del Grup Municipal ICV-EUiA

AGLa llibertat, entre 
tots i totes

A les eleccions de fa dos anys, ERC va patir 
una davallada de vot molt important. Calia, 
doncs, reflexionar i prendre mesures urgents 
i de xoc per redreçar la situació d’un partit 
que sempre ha hagut d’empènyer la història 
del nostre país. Per això, vam fer un esforç 
d’entesa i consens entre tots i totes i d’allà 
en va sorgir el lideratge potent i il·lusionant 
d’Oriol Junqueras.
Des de llavors a ERC ens hem dedicat a 
explicar la necessitat de construir un projecte 
d’àmplia majoria independentista en què 
gent ideològicament diversa s’hi pogués tro-
bar còmode. Entenem, també, que la llibertat 
del país no té sentit sense la justícia social 
i sense impulsar polítiques que ataquin la 
desigualtat i lluitin contra l’exclusió. 
El projecte de la nova Esquerra era i és cons-
truir el consens necessari per fer possible el 
somni. Perquè sabem que sols no ho podrem 
fer mai i perquè sabem, també, que a molts 
altres partits hi ha bona gent amb ganes de 
remar cap a la consecució de l’Estat propi. 
I els resultats del 25 N avalen la nostra tesi i 
el nostre esforç. El país ha dit que vol avançar, 
sens dubte. Però, sobretot, ha dit que no vol 
que un únic partit o moviment capitalitzi 
el procés. La gent vol independència però 
vol que sigui la unió, el treball i l’empenta 
de tots i totes els i les independentistes qui 
ens hi porti. I aquest és un missatge que 
des d’ERC ens fem nostre. Perquè tenim 
l’experiència de saber que quan treballem 
des de la unitat i des de la voluntat d’entesa 
podem arribar més lluny. 
Amb tot, des d’ERC Granollers volem agrair 
als milers de granollerins que han donat 
suport a la nostra candidatura en aquestes 
eleccions i, també, felicitar a tots els ciuta-
dans i ciutadanes que van exercir el seu dret a 
vot i van fer possible una xifra de participació 
altíssima. Que la gent parli a les urnes és una 
manera eloqüent de dir que uns i altres tenim 
ganes de construir el futur. 
Des d’Acció Granollers seguirem treballant 
per ajudar a fer possible el somni. Empenyent 
cap a la llibertat, sense defallir i sense fer cap 
pas enrere; però tenim ganes de fer-ho amb 
gent diversa amb la qual ens uneix, segur, 
el desig de llibertat. Perquè només junts 
ho farem possible; això és el que el 25N ha 
demanat als seus polítics i això és el que des 
d’ERC farem. Via fora!

Pep Mur i Planas
Portaveu d’Acció Granollers 
(ERC, RCat, Gi i JERC)
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Vivim en una època de capitalisme glo-
balitzat, vinculat molt més a l’especulació 
que a l’activitat productiva. Una manca de 
regulació mundial del seu funcionament ens 
ha portat, en gran mesura, a aquesta situació 
de greu crisi econòmica que pateixen milers 
de persones i empreses.
Una manca de resposta ràpida de les esque-
rres i dels socialistes en particular a aquesta 
situació en especial quan estàvem en els 
governs, ha provocat cansament en part dels 
ciutadans que ens confiaven el seu vot, orfe 
de respostes polítiques pròpies davant de 
la globalització que ha generat una crisi de 
confiança.
La lluita contra la crisi és també recuperar els 
valors de la igualtat, de la política com a eina 
de progrés i per la dignitat de les persones, 
de que les coses s’han de fer diferent.
La renovació del projecte socialista passa, en 
primer lloc, per tornar a defensar el que som 
com a progressistes, assumir de manera plena 
la defensa de l’estat del benestar com a gran 
mecanisme d’anivellament, de justícia social i 
d’igualtat d’oportunitats, tot fent compatible 
la necessària iniciativa privada amb les garan-
ties i la protecció social perquè el progrés no 
només està associat a l’increment de riquesa 
i béns materials, sinó també a la millora de la 
qualitat i l’accés als serveis públics.
En defensa de la justícia social, cal revisar 
plantejaments econòmics i fiscals per ajudar 
a promoure un progrés econòmic sostenible, 
una economia diversificada i la creació de 
llocs de treball, la qualitat ambiental i el des-
envolupament de polítiques de benestar que 
assegurin la cohesió, i redueixin les desigual-
tats socials i culturals.
Des de la radicalitat democràtica cal esmer-
çar-se a fer polítiques transparents i més 
participatives implicant els sectors més 
dinàmics, innovadors i, alhora, compromesos 
amb la societat.
En aquests moments d’incerteses, cal deixar 
clar que Catalunya és una nació. Cal defensar 
la llengua i cultura catalanes com a nucli 
fonamental del país. Avui estem a l’oposició 
però la nostra voluntat és governar Catalunya 
per transformar-la en una societat molt més 
justa i igualitària. Tenim també la voluntat i la 
vocació de participar en un projecte federal 
per a Europa i per a Espanya. L’alternativa 
federalista és l’única capaç d’articular de ma-
nera justa per a tothom la nació de nacions 
que és Espanya. El poble de Catalunya ha de 
poder formar part d’Espanya sense renunciar 
a la seva identitat.

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

Dos fets han afavorit l’aparició de multitud 
de terrasses de bars i restaurants a les vore-
res de Granollers. D’una banda, l’augment 
de zones de vianants, sobretot al centre, fa, 
de l’aparició de terrasses, un fet gairebé na-
tural: som en un país mediterrani, amb bon 
clima, i prendre la fresca tot fent el vermut 
és una estampa molt nostra.
D’altra banda, la llei antitabac fa que, no 
solament l’estiu, sinó tot l’any, els propie-
taris de bars intentin mantenir la clientela 
“fumadora” ni que sigui posant una estufa 
al carrer. Això vol dir que les terrasses no 
tenen únicament una funció estètica i de 
servei, sinó també de supervivència del 
negoci. Si enfront els intents dels comer-
ciants de la restauració de tirar endavant, 
l’Ajuntament estableix uns impostos 
injustos, l’invent s’anirà en orris, i tots hi 
perdrem: bars, clients i Ajuntament.
Fa dos anys, des de Convergència i Unió 
ja vàrem intentar fer entendre a l’equip de 
govern, en el debat de les ordenances fiscals 
pel 2012, que les taxes que paguen bars i 
restaurants per tenir terrasses a la via públi-
ca eren abusives. Com sempre, ni cas. 
Aquest any hi hem tornat. No pot ser que 
els comerciants de Granollers paguin el 
doble, i a vegades el triple, en relació a 
les ciutats del nostre entorn com Mataró, 
Vilafranca o Sabadell.  De nou el PSC, amb 
la seva actitud habitual de prepotència i 
menyspreu cap a la oposició, ha mantingut 
el seu criteri, clarament injust.
Ha estat la premsa local qui, arran de la 
nostra proposta, ha fet un estudi dels preus 
a la segona corona metropolitana i ho 
denuncies públicament. I només d’aquesta 
manera, l’Ajuntament ha decidit estudiar 
una rebaixa de preus. 
Tot això em porta a tres consideracions 
finals: 
1a- Granollers té els preus més cars de les 
terrasses de bars i restaurants (el doble o el 
triple) en relació a la resta de ciutats del seu 
nivell.
2a- Les queixes i propostes que es fan al ple 
municipal no serveixen per res, ni tant sols 
pel debat. 
3a- A aquesta ciutat, només es prenen deci-
sions si l’equip de govern del PSC queda en 
ridícul públicament a la premsa.  

Pius Canal
Convergència i Unió

Artur Mas convoca elecciones anticipa-
das a consecuencia de la manifestación 
independentista y del no pacto fiscal con 
el Gobierno Central.
A todos los ciudadanos nos gustaría que 
alguien nos explicara cuáles son los pros 
y los contras de ser independientes. Si la 
independencia tiene que ser como ese 
hijo que un día decide emanciparse de 
casa de sus padres, pero, a su vez, sigue 
llevándoles la ropa sucia, y recogiendo 
“tapers” para comer durante la semana. 
Creo que eso no es independencia. ¿Qué 
es lo que busca CiU, la total o la parcial?
Suena a estrategia de desgaste, de “ca-
liento el ambiente a costa de lo que sea”, 
y esto lo que está consiguiendo es divi-
dir a la ciudadanía catalana. Creo que la 
situación por la que estamos pasando, no 
la va a solucionar el independentismo, 
sino una fuerza total de un país. No pue-
do llegar a comprender cómo alguien 
puede pensar que una Cataluña sola 
puede salir de esta crisis sin estar dentro 
de España y de la CE. Creer y hacer creer 
que una Cataluña independiente será 
más sólida y solvente es una irresponsa-
bilidad monumental y hay un dato que 
lo avala: un gran empresario catalán, José 
Manuel Lara, ha dicho textualmente: 
“Planeta se irá de Cataluña en caso de 
separación”.
Habría que hacer una reflexión. ¿Esta-
ría dispuesto, cualquier empresario de 
fuera de nuestra comunidad, a montar 
una  empresa dentro de Cataluña en el 
momento en el que nos encontramos?

Javier Rojas Botella
Concejal del Grupo Municipal Popular

PSCRenovar el 
compromís

Vendiendo humo PP CiULes terrasses 
més cares




