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TELEFÒNICA (AVARIES) 1002

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
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> 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. 
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El 27 de gener de 1972 es van 
inaugurar les piscines municipals 
cobertes, equipades amb dues 
piscines. L’ampliació d’aquestes 
instal·lacions, amb la constitució 
d’una secció de gimnàstica dins 
del Club Natació Granollers i 
d’una pista de voleibol, va impulsar el 
creixement de l’activitat esportiva de la 
ciutat ara fa 41 anys.

oBRES DE CoNSTRUCCIÓ DE LA PISCINA 
MUNICIPAL CoBERTA. AUToR: JoAN MAS / 

foNS AJUNTAMENT DE GRANoLLERS / AMGR

ITINERARIS

Aquest mes, descobrim la 
Tèrmica i la ciutat modernista

Aquest gener, Granollers torna a 
acollir un esdeveniment internacio-
nal i es converteix en seu del Mundial 
d’Handbol masculí 2013, demostrant, 
un cop més, ser la capital del handbol 
a Catalunya. França, Alemanya, Brasil, 
Argentina, Montenegro i Tunísia són 
les seleccions que disputaran els 
seus partits de fase prèvia al Palau 
d’Esports de la ciutat. Entre el 12 i 
el 16 de gener pots gaudir del millor 
handbol internacional a Granollers!

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
Diumenge 6 de gener, de 8 h a 15 h
Parc Firal

COL·LECTIU D’ARTESANS DE 
PRODUCTES NATURALS
Dissabte 12 i 19 de gener, tot el dia 
Plaça de les Olles

ASSOCIACIó DE PRODUCTORS PER LA 
QUALITAT DEL VO
Dissabte 12 de gener, tot el dia
Plaça de la Porxada

COL·LECTIU D’ARTESANS 
D’ELABORACIó PRÒPIA
Dissabte 12 de gener, tot el dia
Plaça de Maluquer i Salvador

Dissabte 26 de gener, tot el dia
Plaça de la Corona

Es proposen dues visites guiades per descobrir 
mostres del patrimoni de la ciutat. El dissabte 26, 
hi haurà una visita dramatitzada a la Tèrmica de 
Roca Umbert. Una activitat pensada per a tota la 
família, que començarà a les 6 de la tarda (no cal 
reserva prèvia). L’endemà, diumenge 27, es farà 
un nou itinerari de ciutat: “Granollers en temps 
del modernisme”. Cal fer reserva prèvia (tel. 93 
842 68 41) i el punt de trobada és el Museu de 
Granollers (c. Anselm Clavé, 40). 
El preu de les visites és entre 2’5 € i 4 € (amb 
reduccions per a jubilats i infants).

Apleguem esforços per a l’educació
El Consell Escolar Municipal ha impulsat el 
Voluntariat Educatiu per defensar, mantenir 
i millorar el potencial educatiu a la ciutat. 
Tothom que vulgui pot col·laborar en activi-
tats com: estudi assistit, acompanyament a 
sortides i visites, padrins de lectura, suport 
a P-3 a l’inici de curs, alfabetització digital...
Si vols ser voluntari educatiu només cal 
omplir la butlleta i fer-la arribar al carrer de 
Santa Elisabet 16, o a través de la web: 
www.granollers.cat/educacio 

Granollers, 
seu del 
Mundial 
d’Handbol
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REPORTATGE

La despesa social i la inversió en el manteniment de 
la ciutat, trets més destacats del pressupost de 2013

El context de crisi, les incerteses sobre el que 
pot passar si l’Estat espanyol és rescatat i el fet 
que administracions superiors prenen decisions 
que afecten directament els municipis han con-
dicionat el pressupost de 2013 que l’Ajuntament 
va aprovar amb el vot favorable del PSC i les 
abstencions de la resta de grups municipals, 
CiU, PP, ICV-EUiA i Acció Granollers. El pres-
supost de l’Ajuntament i els seus organismes 
autònoms, empreses i patronat arriba a gairebé 
als 77 milions d’euros, un 1,8 % menys que el 
de 2012, a causa de la disminució de les inver-
sions i al fet que l’Ajuntament ha de retornar als 
bancs menys deute.

Mantenir la despesa social

Es tracta d’un pressupost en què l’Ajuntament 
manté i, en alguns casos, fa créixer les par-
tides destinades a despeses socials, per tal 
d’acompanyar les persones que ho passen pitjor 
en aquests moments de crisi. D’aquesta manera 
s’intenta pal·liar la davallada de recursos pro-
cedents d’altres administracions, especialment 
en matèria educativa i de benestar social. “La 
Generalitat deixa d’aportar 1,8 milions d’euros 
respecte el pressupost anterior”, va concretar 
l’alcalde, Josep Mayoral. Així, les transferències 
de la Generalitat a les escoles bressol munici-
pals i a l’Escola Municipal de Música Josep M. 
Ruera, baixen un 30 % i 16 %, respectivament; 

Mantenir la despesa social adreçada 
a les persones més desfavorides; 
destinar un milió d’euros a un nou 
pla de xoc per reactivar l’economia; 
invertir en el manteniment dels 
equipaments municipals i els espais 
públics de la ciutat, finançats en 
bona part amb estalvi; i optimitzar 
els recursos i contenir la despesa 
són els grans trets que marquen 
el pressupost municipal per a 2013 
que el Ple va aprovar aquest mes de 
desembre. La renovació del carrer de 
Girona és l’actuació més destacada 
que s’executarà aquest any, ja que 
compta amb una subvenció d’1,5 
milions d’euros de la Diputació de 
Barcelona i del fons fEDER.

diversos programes de foment de l’ocupació no 
rebran un euro; o els recursos per a les teleas-
sistències no arribaran per falta de finançament 
del govern de l’Estat. 

Renovar el carrer Girona i mantenir 
la ciutat

Pel que fa a les inversions, que sumen 7,8 mi-
lions d’euros, destaca com a projecte principal 

Previsió d’ingressos 2013

Concessions i 
ingressos per 
prestacions 
de serveis

24 %

Impostos

34 %

Préstec per a 
inversions

6 %

Transferències 
d’altres 

administracions

36 %
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El carrer de Girona canviarà 
de fesomia aquest 2013. 
Tindrà voreres d’una amplada 
mínima de 3 metres i un carril 
de circulació per sentit, entre 
d’altres
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Per segon any consecutiu, l’Ajuntament 
destinarà un milió d’euros a programes 
de promoció econòmica i atenció social

la renovació del carrer de Girona, entre el carrer 
d’Agustí Vinyamata i de francesc Ribas, al qual 
es destinaran 2,4 milions d’euros, 1,5 dels quals 
aportats entre la Diputació de Barcelona i els 
fons fEDER. Aquesta obra transformarà el 
carrer de Girona en un espai públic més acces-
sible, alhora que s’aprofitarà per renovar els 
diferents serveis: aigua potable, noves tecnolo-
gies i enllumenat.
La resta d’inversions prioritzen el manteni-
ment dels equipaments municipals i espais 
públics. Així, pel que fa a instal·lacions esporti-
ves, s’actua en el Palau d’Esports, a les pistes 
d’atletisme, i al Casal de l’Esport, entre d’altres; 
en els centres educatius, a l’Escola Bressol 
Tortuga, i a les escoles Granullarius, Pereanton, 
Salvador Espriu, Mestres Montaña.
En l’espai públic es destinen diners per seguir 
renovant l’enllumenat, millorant la xarxa de cla-
vegueram, fent voreres noves com, per exemple, 
la vorera est del carrer de Llevant, adequant 
paviments i millorant l’accessibilitat, com és el 
cas del carrer del Príncep de Viana fins al carrer 
de Guayaquil, actuant en espais verds, entre 
d’altres. Totes aquestes inversions es financen 
gràcies a subvencions, a l’endeutament i a 1,4 
milions d’euros que l’Ajuntament ha estalviat, un 
fet insòlit en aquests moments que demostra la 
voluntat municipal de seguir retallant el deute, 
amb una previsió de reducció de 3,5 milions 
d’euros a final de 2013.

Un nou Pla de xoc per pal·liar la crisi

La prudència ha marcat la previsió d’ingressos 
i també de despeses d’aquest pressupost. Res-
pecte els ingressos, les ordenances fiscals han 
congelat els impostos, tot i que en el pressu-
post de 2013 es preveu l’augment de recaptació 
derivat de la decisió del govern de l’Estat que 
augmentava els tipus impositius un 10% per a 
2012 i per a 2013. 
Pel que fa a les despeses la regidora d’Hisenda, 
Aroa ortego, va destacar “dues partides 
d’especial rellevància que van en la línia de la 
lluita contra la crisi i la reactivació econòmica”. 
D’una banda, es reserva un milió d’euros per a 
un nou Pla de xoc, que es perfilarà properament 
en el si del Consell Econòmic i Social, fruit de 
l’avaluació que es faci del Pla de xoc que s’ha 
dut a terme el 2012 i que s’ha aplicat a progra-
mes de promoció econòmica i atenció social. 
Aquesta injecció de diners ha de contribuir a mi-
llorar la situació d’algunes de les més de 6.000 
persones aturades que té la ciutat.

Reserva de diners per a imprevistos

D’altra banda també es preveu una partida d’1,5 
milions d’euros com a fons de contingència, és a 
dir, la reserva d’uns diners que es destinaran a 
despesa o a inversió en el cas de sorgir necessi-
tats urgents no previstes. Igualment en el pres-
supost de 2013 es segueix contenint la despesa.

Despesa total

Manteniment 
i neteja

23 %

Mobilitat  5 %

Urbanisme 
i habitatge

11 %

Pla d’inversions 2013.
Actuacions més destacades

Renovació del carrer de Girona: ...........................................  2.400.000 €

Material i renovació enllumenat públic: ..................................  600.000 €

Informàtica i telecomunicacions: ............................................  325.000 €

Renovació de voreres: ..............................................................  250.000 €

Adequació de paviments i camins: ..........................................  215.000 €

Instal·lacions esportives: .........................................................  201.600 €

Espais urbans: .........................................................................  200.000 €

Equipaments educatius: ..........................................................  150.000 €

Renovació de la xarxa de clavegueram: ..................................  115.000 €
Seguretat

8 %Ocupació  4 %

Educació

23 %

Cohesió
social

11 %

Cultura, 
esports 
i lleure

15 %
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Aquest gener el millor handbol 
internacional es juga a Granollers

Les seleccions
França. Una de les grans seleccions favorites 
per guanyar aquest Mundial. Els francesos han 
aconseguit en un mateix cicle ser campions 
olímpics, van guanyar l’or en els darrers jocs 
de Londres, campions del món i d’Europa. En 
les seves files destaquen jugadors com Nikola 
Karabatic, el central Daniel Narcisse, finalista a 
millor jugador d’handbol 2012, William Accam-
bray, Cedric Sorhaindo, Luc Abalo i el porter 
Thierry omeyer.
Els blaus, entrenats per Claude onesta, tindran 
un doble enfrontament preparatori amb Argenti-
na abans de viatjar a Granollers. 

Alemanya. Una altra superpotència del món de 
l’handbol, però immersa en un procés de relleu 
generacional. Intentarà recuperar un títol que 
no guanya des de 2007. En l’últim partit clas-
sificatori per a l’Europeu de 2014 els de Martin 
Heuberger van perdre a casa contra Montene-
gro, un dels seus rivals a Granollers. Igual que 
frança arrossega milers d’aficionats allà on 
juga. 

Argentina. Vigent campiona d’Amèrica. Igual 
que Brasil, el seu màxim rival en el continent, 
té bona part dels seus millors jugadors a la lliga 
Asobal com Pablo Simonet i federico Gastón 

fernández, que juguen al Ciudad Encantada de 
Cuenca; Gonzalo Carou, a l’Ademar de Lleó; i el 
porter Matias Schulz, a l’Anaitasuna.

Brasil. Gran dominador de l’handbol en el 
continent americà. Els seus millors jugadors 
són a les lligues europees més potents i tam-
bé a la lliga espanyola com Nantes i Borges, a 
l’Ademar; i Thiagus Petrus, al Naturhouse La 
Rioja. L’entrenador català Jordi Ribera n’és el 
seleccionador. L’handbol és un dels esports més 
practicats en l’etapa escolar al Brasil. 

Montenegro. Equip nouvingut a l’elit mundial 
però, com tot equip balcànic, cal tenir-lo en 
compte. Montenegro és un país petit on només 
destaca per un esport i aquest és l’handbol. 

Tunísia. Actual campió d’Àfrica i participant 
en els darrers Jocs olímpics de Londres. L’any 
2005 va organitzar el Campionat del Món i va 
recollir uns resultats excel·lents, aconseguint 
una meritòria quarta posició. Des d’aleshores 
s’han desinflat una mica però continua sent un 
rival perillós especialment en els primers par-
tits. També afronta un cert relleu generacional, 
ja que tres dels seus jugadors més veterans han 
deixat recentment la selecció.  

Tot a punt perquè Granollers 
aculli, del 12 al 16 de gener, els 
partits de la fase prèvia del 23è. 
Mundial d’Handbol masculí. Ens 
visitaran seleccions molt potents 
com frança, actual campiona del 
Món, Alemanya, Brasil, Argentina, 
Montenegro i Tunísia que disputaran 
els seus partits al Palau d’Esports, 
condicionat per a l’ocasió. La tradició 
handbolística, forjada gràcies al 
Balonmano Granollers, ha estat 
decisiva perquè la nostra ciutat hagi 
estat escollida seu del Mundial al 
costat de Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Saragossa i Guadalajara. Més de 
dos-cents voluntaris ajudaran 
l’organització del torneig. 

REPORTATGE

El veterà Jérôme fernández, convocat per jugar el Mundial amb frança
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Les entrades
Les entrades són numerades i es poden com-
prar a www.handballspain2013.com, com a 
màxim vuit a la vegada. Els preus de les entra-
des són de 15, 25 i 35 euros. Amb una sola en-
trada és possible veure els tres partits de cada 
jornada. Els nens i nenes menors de 5 anys no 
paguen entrada sempre que ocupin el mateix 
seient que el dels seus acompanyants. 

Tarifa supporter. Dirigida a federacions, clubs, 
escoles o associacions que treballen en la 
promoció de l’handbol base. Aquestes entrades 
valen 8 euros, es venen per grups d’un mínim 
de 10 persones i només es poden aconseguir 
acreditant que es pertany a l’entitat sol·licitant. 
Entrades subjectes a la disponibilitat de cada 
partit. Es poden comprar a les guixetes del 
Palau d’Esports.

Els partits 
A Granollers es podran veure els partits se-
güents corresponents a la ronda preliminar 
del Mundial: 

Partits i horaris

Dissabte, 12 de gener de 2013

16.00 h: Alemanya – Brasil
18.15 h: Argentina – Montenegro
20.45 h: França – Tunísia

Diumenge, 13 de gener de 2013

15.00 h: Brasil – Argentina
17.20 h: Tunísia – Alemanya
19.30 h: Montenegro – França 

Dimarts, 15 de gener de 2013

16.00 h: Tunísia – Montenegro 
18.15 h: Alemanya – Argentina 
20.45 h: França – Brasil 

Dimecres, 16 de gener de 2013

16.00 h: Brasil – Tunísia 
18.30 h: Alemanya – Montenegro 
20.45 h: Argentina – França 

Les quatre primeres places donen accés als 
vuitens de final. 

Les entrades per a tota una jornada es
poden comprar a www.handballspain2013.com

des de 15 euros 

Mobilitat reduïda
El Palau d’Esports disposarà d’espais 
reservats per a persones amb mobilitat 
reduïda. Si és el teu cas o el del teu acom-
panyant demana les entrades a ticketing@
handballspain2013.com.



GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | GENER DE 2013 NÚM. 103

8

Activitats paral·leles
El Mundial d’Handbol també es viu a la ciutat a 
través de diverses activitats:

Partits d’handbol al Palau d’Esports: 8 de ge-
ner. 18 h. KH7 Balonmano Granollers-Handbol 
la Garriga-Diselmatic; 20 h. fraikin Balonmano 
Granollers-Selecció de Brasil. Entrada gratuïta.

Torneig d’handbol per a alumnes de secun-
dària. Dies 9 i 10 de gener, de 15.30 h a 20.30 
h. Pavelló del Tub i Pavelló Municipal d’Esports, 
el Parquet. Participants: Escola Municipal de 
Treball, Institut Antoni Cumella, Institut Carles 
Vallbona, Institut Celestí Bellera, Escola Cer-
vetó, Educem, Escola Pia i l’Institut Bellulla de 
Canovelles.

“Una altra mirada de l’handbol”. Exposició 
fotogràfica de Griselda Escrigas; Toni Torrillas; 
Ramon ferrandis; Enric Bartel; Toni Jiménez; 
Jordi Muntal; Carles Gabarrella; Xavier Solanas; 
i Jordi Ribó. Sala VIP del Palau d’Esports. 

Partits d’handbol base. 12 de gener. Places de 
la Porxada i de l’Església. Categories prebenjamí 
i benjamí, masculina i femenina. Participants: 
fundació Balonmano Granollers, BM la Roca, 
EEM Montmeló, PME les franqueses del Vallès.  

Torneig Internacional d’Handbol. Categoria 
cadet. 12 i 13 de gener, de 9 a 14 h. Pavelló del 
Tub i Pavelló Municipal d’Esports, el Parquet. 
Participants: Balonmano Granollers, fC Barce-
lona, Toulouse, Montpellier i un equip alemany 
per confirmar.

El voluntariat
Granollers comptarà amb 230 persones volun-
tàries que ajudaran en l’organització del cam-
pionat.

Les altres seus
Els partits dels diferents grups de la ronda 
preliminar es disputen a Sevilla, Saragossa i 
Madrid, a més de Granollers. Els octaus i els 
quarts de final a Barcelona i Saragossa i les 
finals i semifinals, a Barcelona.

Webs d’informació
www.handballspain2013.com

www.granollers.cat

El jugador Cristian Malmagro 
amb la delegació granollerina 
que va promocionar el Mundial 
a Montpellier. A sota, taller de 
maquillatge de les seleccions del 
Mundial a l’illa de vianants i acte 
d’homenatge als voluntaris dels 
Jocs olímpics de Barcelona 92.
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L’Ajuntament de Granollers i el Servei Català de 
Trànsit signen un conveni de col·laboració, en el 
qual la ciutat s’adhereix al Servei d’Informació 
i Atenció a les Víctimes de Trànsit. Un acord 
que permetrà orientar a les víctimes i afectats 
per sinistres viaris. En el cas que una persona 
es trobi implicada en un accident de trànsit pot 
rebre informació i atenció trucant al telèfon 
gratuït 900 100 268 i el web del servei victimes-
transit.gencat.cat.  
El Servei Català de Trànsit va crear el Servei 
d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, 
una iniciativa pionera a l’estat espanyol, per 
donar resposta a la situació de gran vulnerabi-
litat i desorientació en què es poden trobar tant 
les víctimes com els afectats d’un sinistre viari. 
Amb l’objectiu d’oferir-los ajuda, informació 
i orientació objectiva i especialitzada perquè 

Servei 
d’Informació 
i Atenció a 
les Víctimes 
de Trànsit

El Teatre Auditori de Granollers ha estat 
l’escenari de l’acte institucional de lliurament 
de les Medalles de la Ciutat 2012. Un acte que 
ha reconegut la trajectòria mèdica del doctor 
Josep Maria Campos i Tarrench, el centenari de 
l’Esport Club Granollers, com a club esportiu 
que ha format i educat a milers de jugadors, 
i Estabanell Energia, empresa innovadora 
i tecnològica que fa 100 anys que va portar 
l’electricitat a la ciutat. És la primera vegada 

Granollers lliura les Medalles de la Ciutat 
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puguin portar a terme els tràmits necessa-
ris, conèixer els recursos existents, obtenir 
informació sobre els drets que els reconeix 
la legislació vigent i rebre suport i atenció 
psicològica en la recuperació personal i social 
davant d’un accident de trànsit. 

que una empresa rep aquesta distinció. 
L’Ajuntament de Granollers ha publicat un llibre 
dedicat a cadascun dels medallistes. La Me-
dalla de la Ciutat s’atorga en reconeixement i 
agraïment del municipi envers persones físi-
ques o jurídiques per una actuació o conjunt 
d’actuacions que hagi tingut un extraordinari 
relleu o transcendència d’enaltiment de la ciu-
tat, o de servei i dedicació al progrés i benestar 
de la població i la ciutadania.

ACTuALITAT
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El museu estrena un nou espai, coincidint amb 
el seu 25è aniversari, que permetrà millorar 
les activitats que acull: exposicions, propos-
tes pedagògiques i recerca. La construcció 
del nou edifici, de 2.055 m2, connecta amb La 
Tela, la seu del Museu, des de 1987, dedicat 
a la conservació, l’estudi i la divulgació de les 
ciències naturals. Les obres del nou edifici, 
iniciades al febrer de 2011, han incorporat a 
la planta baixa el vestíbul de recepció, la sala 
d’exposicions temporals i un espai per a infants. 
D’altra banda, a la planta del soterrani hi ha el 
vestíbul, la sala polivalent, el dipòsit general, 
el taller de preparació, recepció i catalogació, 
i el magatzem. En la planta primera hi ha  la 
sala d’exposicions permanent, la biblioteca i el 
planetari, que de moment no entrarà en fun-
cionament, tot i que l’Ajuntament de Granollers 
continua buscant recursos externs per posar en 
marxa aquests espais polivalents pensats per 
fer tallers i exposicions. També es preveu poder 
remodelar el jardí botànic perquè sigui acces-
sible per a persones amb mobilitat reduïda i, 
alhora, fer un espai visitable per al públic, dins 
d’un horari determinat, i habilitar una aula per 
realitzar activitats en l’estació meteorològica 
que el Museu té en el Centre Vallès. 
El projecte de reforma i ampliació ha estat 
possible gràcies a la subvenció del fEDER 
(fons Europeu del Desenvolupament Regional) 
de 410.000 euros, i una altra del Ministeri de 
Política Territorial y Administración Pública, 
de 378.000 euros, a part de les aportacions de 
l’Ajuntament de Granollers i de la Generalitat de 
Catalunya.

Exposicions de papallones per estrenar 
l’edifici

“Papallones, tota una vida” i “Papallones”, una 
mostra d’insectes vius,  són les dues exposi-
cions inaugurals, que mostren part dels 21.500 
lepidòpters que conformen el fons del museu, 
una col·lecció amb exemplars de gairebé un 
segle d’antiguitat i que consulten investigadors 
d’arreu del món.

El Museu de Ciències Naturals amplia 
instal·lacions

La remodelació 
ha incorporat 

nous espais 
polivalents, com 

la sala d’actes, 
la biblioteca o el 

planetari, pensats 
per fer tallers i 

exposicions

El Museu de Ciències Naturals 
es pot visitar de dimarts a dissabte, 
de 16 h a 19 h; i diumenge i festius, 
d’11 h a 14 h.
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Granollers disposa d’un Punt d’Atenció del 
Centre de Reempresa de Catalunya dins del 
Servei d’Emprenedoria de Can Muntanyola. 
Centre de Serveis a les Empreses, on s’ofereix 
assessorament tant als empresaris que volen 
vendre la seva empresa com als reemprenedors 
i reemprenedores disposats a donar-los conti-
nuïtat. L’objectiu de la Reempresa és impulsar 
i estructurar la transmissió d’empreses per tal 
de generar creixement econòmic, evitant així el 
tancament de negocis econòmicament viables i 
la destrucció d’ocupació a la ciutat. 
La Diputació de Barcelona i la patronal Cecot van 
signar un acord de col·laboració per difondre i 
estendre la Reempresa a la província de Barcelo-
na. Es treballa per aconseguir crear a Catalunya 
un mercat únic per la compra-venda d’empreses. 
La Diputació de Barcelona desenvolupa el treball 
en xarxa amb els ajuntaments i la incorpora-
ció de l’Ajuntament de Granollers al Centre de 
Reempresa de Catalunya s’emmarca en l’eix de 
treballar junts per consolidar el teixit empresa-
rial existent i reforçar la seva competitivitat.

Afavorir la continuïtat de les empreses

Tant important com la creació d’empreses és 
afavorir la continuïtat i el creixement de les ja 
existents. En aquest sentit, el programa Reem-
presa, promogut per la Cecot, és un nou model 
d’emprenedoria i creixement empresarial que 
consisteix en un mecanisme segons el qual un 

nou emprenedor pren el testimoni en la gestió 
d’una companyia ja existent. 
L’acord significa sumar esforços, informació 
i recursos per augmentar el rendiment d’un 
model de creixement empresarial que podria 
evitar el tancament del màxim nombre possi-
ble d’empreses durant el temps d’execució del 
programa a la província de Barcelona i salva-
guardar llocs de treball, tal i com s’ha demostrat 
en l’últim any de projecte. En aquest context, 
s’oferirà assessorament i s’impartirà formació 
per a tots dos col·lectius, cedents d’empresa 
i reemprenedors, sobre les característiques 
dels processos de compra-venda d’empreses i 
l’elaboració d’un Pla de Reempresa o de cessió. 

L’Ajuntament s’incorpora al Centre 
de Reempresa de Catalunya

Un programa 
per garantir la 
continuïtat de les 
empreses 
del territori

Gest simbòlic del que repre-
senta reempresa, a càrrec de 
les autoritats

•	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
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Situat al Polígon Industrial Palou Nord es troba Can Muntanyola. Centre 
de Serveis a les Empreses; un equipament que acull diferents serveis i 
activitats dirigides al foment de l’economia de la comarca i proporciona 
tot tipus de serveis a l’empresa i als emprenedors del municipi. 
El nou edifici concentra tots els serveis dirigits a la formació i la gestió 
empresarial com el servei d’informació i assessorament a la creació 
d’empresa; cursos de formació per a emprenedors, autònoms i microem-
preses; oficina de comerç i de turisme; servei de fires...

Un equipament clau per al mon empresarial

Durant la inauguració, l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha destacat 
que la voluntat de Can Muntanyola és “generar serveis per tirar endavant 
el sector productiu de la comarca” i que per això “s’ha creat una visió 
col·lectiva que pretén contribuir a trobar l’equilibri, lluitar contra la crisi 
i ajudar a la reactivació econòmica”. Mayoral ha insistit que el Centre de 
Serveis a les Empreses serà “el lloc on el món econòmic pugui dibuixar 
el seu futur” i que el projecte és fruit de “l’esforç col·lectiu”.
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, va sen-
yalar que el centre serà “positiu pel món empresarial i per l’administració 
pública”,  recalcant que Can Muntanyola és “un referent de col·laboració 
publico-privada”, tant per la comarca com pel país, i que ajudarà a que el 
món empresarial i l’administració pública “estrenyin llaços per ajudar al 
desenvolupament de l’economia”. 
Per la seva banda, Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelo-
na, que ha subratllat que cal “potenciar els valors de creativitat, respon-
sabilitat, lideratge i audàcia per estimular i facilitar l’emprenedoria”.  
A més, la conferència inaugural ha anat a càrrec de Joan Díaz, director 
general de JDA, Assessors Consultors Professionals, que ha insistit en 
que Can Muntanyola a “d’ajudar a convertir els somnis dels joves en pro-
jectes de vida per fomentar el creixement de noves empreses”. 
Can Muntanyola pretén ser un centre de referència econòmic i em-
presarial al Vallès oriental i a Catalunya per ajudar a la reactivació 
de l’economia i la lluita contra la crisi. L’equipament està finançat per 
l’Ajuntament de Granollers, la Cambra de Comerç de Barcelona, la Dipu-
tació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb fons fEDER.

Can Muntanyola. Centre de 
Serveis a les Empreses, un 
referent per reactivar l’economia

El projecte Xarxa de Mentors Socials a 
Granollers consisteix en posar en contacte 
una persona emprenedora, que inicia una 
activitat empresarial, amb una persona que 
està consolidada en el món empresarial i 
que per tant li pot fer de guia. Un projecte 
que suma l’experiència amb l’aprenentatge 
i que té un objectiu: fer front a la crisi 
econòmica, buscant fórmules que permetin 
oferir recursos. Es tracta de compartir i 
transferir coneixements i experiència dels 
que ja han construït els seus projectes pro-
fessionals, amb aquelles persones que avui 
els inicien. Disposar d’un suport emocional 
per afrontar les pors inherents a qualsevol 
projecte d’emprenedoria, per aconseguir 
fites sòlides que aniran marcant el camí a 
seguir, amb la intenció de reduir els riscos 
dels errors en la gestió i donaran eines per 
a prendre decisions. 
El projecte Xarxa de Mentors Socials esta-
bleix de manera formal la transferència de 
coneixement i l’experiència entre persones 
amb una consolidada carrera professional i 
els nouvinguts al món de l’emprenedoria.
La fundació Privada Universitària Mar-
tí l’Humà i l’Ajuntament de Granollers, a 
través de Granollers Mercat, han signat un 
conveni per treballar plegats en els àmbits 
de formació acadèmica, investigació i pro-
moció d’activitats. L’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, ha destacat que “cal enfor-
tir la nostra societat i afrontar la crisi local 
amb solucions locals, oferint estratègies 
per reconstruir l’economia.” El director 
de la fundació Privada Universitària Martí 
l’Humà, Santiago Cucurella, ha recalcat 
que “la Xarxa de Mentors Socials té com 
a repte aconseguir que la societat guanyi 
més emprenedors”. 

L’experiència i 
l’emprenedoria 
es donen la mà
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Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació

10
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
possibilitats de finançament

15
9.30 a 12.30 h. Sessió. Empreses i 
emprenedors
Accés a les línies de finançament 
públic
Coneix les opcions existents

17
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedors
Com fer un pla d’empresa
Quins apartats composen un pla de 
negoci

22
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

24
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i 
possibilitats de finançament

29
9 a 14 h. Taller. Empreses i 
emprenedors
Com posar el preu als meus 
productes o serveis
Gestió de l’activitat en funció dels 
marges per seccions o productes

31
9.30 a 11.30h. Sessió. Emprenedors
Com fer un pla d’empresa
Quins apartats composen un pla de 
negoci

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, Departa-
ment d’Empresa i Ocupació de la Generali-
tat de Catalunya i Diputació de Barcelona

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

Gener 2013

Can Muntanyola
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. 93 861 47 83
08401 Granollers
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

El Teatre Auditori de Granollers presenta una nova temporada de febrer-
juny amb més d’una vintena de propostes. Cyrano de Bergerac, sota la 
direcció d’Oriol Broggi, protagonitzat per Pere Arquillué; Joel Joan amb 
la comèdia El Nom; Joan Pera interpretant Capri; l’espectacle Aventura! 
amb T de Teatre i la reeixida No et vesteixis per sopar. També trepitjaran 
l’escenari granollerí artistes com Carmelo Gómez amb l’obra Elling, i 
Maribel Verdú i El tipo de la tumba de al lado, dirigida per Josep Maria 
Pou. En música, els cantants Ana Belén, David Bustamante i Albert Pla 
vindran a presentar els seus darrers treballs. En l’apartat d’òpera, es 
podran veure Nabucco i La Traviata, i el recital líric de Montserrat Caballé 
(ajornat la darrera temporada). Pel que fa a la programació familiar, la 
nova temporada compta amb la presència de la companyia de circ Eia i el 
grup musical Macedònia, entre d’altres.
Més informació i venda d’entrades, www.teatreauditoridegranollers.cat

Pere Arquillué, Joel Joan i Ana Belén,
a la nova temporada del Teatre Auditori

L’obra Dubte, amb Rosa M. Sardà
i Ramon Madaula, arriba a Granollers

L’obra Dubte, de John Patrick Shanley, dirigida per Sílvia Munt i protago-
nitzada per Ramon Madaula, Nora Navas, Rosa M. Sardà i Mar Ulldemo-
lins, arriba el dia 13 de gener al Teatre Auditori de Granollers. Un mun-
tatge representat a centenars de teatres arreu del món, que ha guanyat 
el premi Pulitzer i que també ha estat adaptat al cinema.
Una altra proposta destacada del mes és l’actuació del grup Antònia 
Font, el 19 de gener. El quintet mallorquí torna a la nostra ciutat per 
presentar un nou treball, després de l’èxit obtingut amb la publicació de 
Lamparetes (2011).
I el Cor Infantil Amics de la Unió estrena nova producció, el dia 20 de 
gener: Somnis de músic, un concert familiar que uneix música i coreogra-
fia, en què la formació que dirigeix Josep Vila actua amb la Jove Orques-
tra Nacional de Catalunya – alevins, sota la batuta de Manel Valdivieso, 
oferint una nova visió d’El somni d’una nit d’estiu de F. Mendelssohn.

DIvENDRES 4

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Jordi Carné (Jordi DNI)

DILLUNS 7

16.30 h Gra
Inici de les inscripcions al tallers ado-
lescents del Gra. Més info i inscripcions, 
www.granollers.cat/ovac – www.grajove.
cat

DIMECRES 9

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. “Els papers d’en Papi-
tu”, amb Pep Gómez. Recomanada per a 
infants de més de 4 anys

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura “Clàssics al dia” 
L’Odissea, d’Homer. A càrrec de Montser-
rat Lorente, professora de literatura
Cal inscriure’s a la biblioteca

DIvENDRES 11

19 i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. En la casa (França, 2012), 
de François Ozon
Organitza: Cineclub de l’Associació
Cultural

21 h Teatre de Ponent
Cartas a las golondrinas. Cia. Escena 
Miriñaque (Cantabria). Gènere: teatre 
contemporani per a adults

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Chemi Moreno

DISSAbTE 12

Del 12 al 16 de gener Palau d’Esports
Campionat Mundial d’Handbol. Més info: 
www.granollers.cat/mundial2013

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. Animals United (inspi-
rada en la novel·la infantil La conferència 
dels animals). Recomanada per a infants 
de més de 5 anys 

21 h Teatre de Ponent
Cartas a las golondrinas. Cia. Escena 
Miriñaque (Cantabria). Gènere: teatre 
contemporani per a adults
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

Oberta la inscripció a la rua
i al concurs de comparses
Durant el mes de gener, tots els grups interessats a desfilar a la rua 
de carnaval i a participar al concurs de comparses ja es poden apuntar, 
anant personalment al Servei de Cultura de l’Ajuntament de Granollers 
(c. del Portalet, 4, 5a planta, tel. 93 842 66 83) o bé de manera virtual, a 
través de la pàgina: www.granollers.cat/ovac . El termini acaba el dia 1 
de febrer. D’altra banda, el dia 8 de gener es reprèn el taller de ball de 
gitanes organitzat per l’Esbart Dansaire de Granollers, de 21.30 a 23 h a 
la Troca. Les parelles actuaran el dissabte 9 de febrer i la rua de carnaval 
omplirà els carrers de Granollers l’endemà, diumenge 10 de febrer.
Més informació, www.granollers.cat/carnaval 

A partir del dia 21 de gener s’obre el període d’inscripció als cursos i 
activitats del segon quadrimestre de la Xarxa de Centres Cívics, que 
s’allargarà fins al 8 de febrer. Entre l’àmplia i variada oferta, destaca el 
cicle “Escolta’t i cuida’t”, una introducció al teatre musical o un curs ex-
prés de màgia. Continua el cicle “Tocats pel dolç” dedicat a la rebosteria i 
es faran sessions sobre el cafè, el te i els derivats del vi, cuina mexicana i 
al vapor. Altres propostes són bricolatge de supervivència i dues xerrades 
sobre “Bones pràctiques per a un món millor”. Com a novetat, les ins-
cripcions i el pagament es podran fer de manera virtual. Més informació, 
www.granollers.cat/centrescivics 

Tallers per a adolescents
i formació per a joves, al Gra
Entre els dies 7 i 28 de gener s’obre el termini per apuntar-se a les propostes 
de tallers adolescents que organitza el Gra, adreçats a nois i noies de 12 a 
18 anys, que podran escollir entre breack-dance, circ, màgia i realització de 
videoclips. Per a la franja de 16 a 30 anys, la programació +Recicla’t ofereix 
formació en matèria d’educació en el lleure (per a cangurs i monitors), mani-
pulació d’aliments, elaboració de projectes, fotografia i xarxes socials. 
Més informació, www.grajove.cat – Inscripcions, www.granollers.cat/ovac 

DIUMENGE 13

18 h Teatre de Ponent
Cartas a las golondrinas. Cia. Escena 
Miriñaque (Cantabria). Gènere: teatre 
contemporani per a adults

18 h Església de Sant Esteve
Cicle “La música del cel”. “Joan Cererols: 
missa de batalla”. Amb Coral Xalesta de 
l’Hospitalet de Llobregat; Joan Casals, 
orgue; Joaquim Miranda, direcció
Organitza: Fundació Pro Música Sacra 

19 h Teatre Auditori de Granollers
Dubte, de John Patrick Shanley. Direcció: 
Sílvia Munt. Amb Ramon Madaula, Nora 
Navas, Rosa M. Sardà, Mar Ulldemolins

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. En la casa (França, 2012), 
de François Ozon
Organitza: Cineclub de l’Associació
Cultural

DIMARTS 15

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d’AGEVO. “La malaltia i 
la mort des de la fe i des de la ciència”. 
Amb Pere Masjuan, doctor en Física i 
teòleg
Organitza: Aules d’Extensió Universitària 
de la Gent Gran del VO

DIMECRES 16

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. “Els papers d’en Papi-
tu”, amb Pep Gómez. Recomanada per a 
infants de més de 4 anys

19 h Gra
Càpsula formativa de l’Oficina Jove del 
Gra. “Vull treballar a l’estranger” 

DIjOUS 17

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de novel·la. “Tots els 
contes”, de Pere Calders. Dinamitza:
Maite Roldán, escriptora. Inscripció prèvia 
a la biblioteca

19 h La Troca. Roca Umbert
Presentació del lèxic Gegants del Vallès 
Oriental. Una colla de mots de festa i 
majestat
Organitza: Centre de Normalització Lin-
güística del Vallès Oriental
Col·labora: Amics dels Gegants
i Capgrossos de Granollers

Cursos de cafè, te, rebosteria
i molt més, als centres cívics



17

La Brigada i 
Copa Lotus, 
de Vilanova i la 
Geltrú, aterren a 
Nau B1
El dia 25 de gener, Nau B1, la 
sala de concerts de Roca Um-
bert, organitza un concert amb 
els grups La Brigada i Copa Lo-
tus. La Brigada són de Vilanova i 
la Geltrú i van començar amb el 
nom The Light Brigade. Més tard, 
cantant ja en català, han editat 
dos discos - L’obligació de ser 
algú (2008) i Les paraules justes 
(2010)-, en què el folk i el pop es 
donen la mà. S’han passejat per 
festivals de renom i han compar-
tit escenari amb Cass McCombs. 
A Granollers mostraran el seu 
tercer treball. També a mig camí 
entre el folk i el pop, Copa Lotus, 
també vilanovins, han estat una 
de les sorpreses al passat Fa-
raday i presenten el seu primer 
disc, autoeditat. Més informació i 
venda d’entrades, www.naub1.cat

Al gener, hora del conte i papiroflèxia 
amb el narrador Pep Gómez
Les biblioteques reprenen després del Nadal l’activitat per a petits i grans. Pep 
Gómez farà l’hora del conte del primer mes de l’any, amb “Els papers d’en Pa-
pitu”, una proposta que combina la narració d’històries amb la papiroflèxia. El 
laboratori de lletres i imatges es dedica aquest segon trimestre als animals en 
els contes i els àlbums il·lustrats. I per als adults, dues activitats noves: club 
de lectura sobre clàssics de la literatura universal, amb la professora Montse-
rrat Lorente, i grup de conversa per practicar l’anglès, amb sessions temàti-
ques dos cops als mes. Més informació, a l’agenda i a www.granollers.cat

Nou curs sobre 
història i art 
al Museu de 
Granollers
Al llarg del mes de gener, tots els 
interessats en temes d’història 
poden apuntar-se a la nova pín-
dola formativa del Museu de Gra-
nollers, titulada “De la Guerra del 
Francès a la darrera Carlinada”, 
que començarà a final de febrer.
També al febrer, concretament 
el dia 1, a les 6 de la tarda, hi 
haurà la taula rodona “Parlem de 
jugar”, organitzada en paral·lel 
a l’exposició sobre els museus 
de joguets. Es parlarà sobre el 
joc i la joguina com a eina per al 
desenvolupament amb el mestre 
i psicòleg Perepau Llistosella; 
Carmen Fernández, comerciant; 
Montse Martínez, membre de la 
Xarxa d’AMPA; Montse Colera, 
del Museu del Joguet de Ca-
talunya; membres del Consell 
dels Infants i Oriol Comas com a 
moderador. Més informació,
www.museugranollers.cat

20 h Espai Gralla
Inauguració de l’exposició de fotogra-
fies de la Mitja Marató Granollers- les 
Franqueses-la Garriga. Màrius Gómez 

DIvENDRES 18 

19 i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. La parte de los ángeles 
(2012), de Ken Loach
Org.: Cineclub de l’Associació Cultural

21 h Teatre de Ponent
Algunes persones bones. Cia. El Pont Flo-
tant (Comunitat Valenciana). Comèdia

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Miguel Ángel Marín

DISSAbTE 19

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids Time. Hora menuda en anglès. “Lin-
da has a party”. Per a nens i nenes fins a 4 
anys. Dinamitza i col·labora: Kids and Us. 
Cal fer inscripció prèvia, 
al tel. 93 879 30 91

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “Parau-
les per domesticar les feres”, amb Glòria 
Gorchs. Activitat per a infants de més de 4 
anys. Cal inscripció prèvia, 
al tel. 93 860 44 50

21 h Teatre de Ponent
Algunes persones bones. Cia. El Pont Flo-
tant (Comunitat Valenciana). Comèdia

22 h Teatre Auditori de Granollers
Antònia Font. Presentació del nou disc

DIUMENGE 20

18 h Teatre Auditori de Granollers
Somnis de músic. Cor Infantil Amics de 
la Unió i Jove Orquestra Nacional de Ca-
talunya Alevins. Direcció musical: Josep 
Vila i Manuel Valdivieso 
Direcció escènica: Marta G. Otín
Xerrada prèvia: “Com aprofitar al màxim 
l’espectacle”, a les 17 h

18 h Teatre de Ponent
Algunes persones bones. Cia. El Pont 
Flotant (Comunitat Valenciana)
Comèdia

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. La parte de los ángeles 
(2012), de Ken Loach
Organitza: Cineclub de l’Associació
Cultural
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

18 h Teatre de Ponent
Acorar. Cia. Produccions de Ferro
(Illes Balears). Monòleg

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. Reality (2012), de Matteo 
Garrone
Organitza: Cineclub de l’Associació
Cultural

19 h Teatre Auditori de Granollers
Música de la nit. Orquestra de Cambra de 
Granollers. Direcció: Corrado Bolsi
Activitats prèvies: sessió familiar del 
concert amb David Puertas i l’OCGr, 
a les 17.30 h - Xerrada amb Corrado
Bolsi, a les 18.30 h

DIMARTS 29

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d’AGEVO. “Comprar, 
llençar, comprar”
Amb Còsima Dannoritzer, periodista
Organitza: Aules d’Extensió Universitària 
de la Gent Gran del VO

DIMECRES 30

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Paraules i cançons en an-
glès. “The Gigantic Turnip”. Per a infants 
de més de 4 anys. Dinamitza i col·labora: 
Cambridge School. Cal fer inscripció 
prèvia, al tel. 93 879 30 91

DIjOUS 31

18 h Espai Gralla
Presentació del conte Estimada Olga, 
d’Antonia Molero

19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Grup de conversa en anglès. “Technolo-
gy and gadgets”. Col·labora i dinamitza: 
Cambridge School 

20 h Centre Cultural de Granollers
Dijous Singulars. Projecció del docu-
mental Restless (2011), de Gus Van Sant 
(VOSE) 
Organitza: Associació Cultural

20 h Espai Gralla
Presentació del llibre Cent anys de 
castells (1876-1976) / Entorn de la família 
Cusiné de Vilafranca del Penedès, de Pere 
Ferrando i Fèlix Josep Cusiné
Col·labora: Xics de Granollers

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cicle “El repte de ser persona, avui”. 
“Esperança, sobrietat, solidaritat i sentit: 
el camí a la utopia”, amb Àlex Rovira, 
escriptor i emprenedor 
Organitza: Gran Centre Granollers

DIvENDRES 25

17.30 h Centre Cívic Palou
2a Trobada del projecte “Passa’m la 
recepta”. “Calçots de Palou”! A càrrec de 
Roser Blasco, Encarna Garcia i Lourdes 
Batlles. Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia, al tel. 93 879 24 69

19 h i 20 h Teatre Auditori de Granollers
Records de l’Alhambra. Josep Henríquez 
Guitarra clàssica 

19 i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema VOSE. Reality (2012), de Matteo 
Garrone
Org.: Cineclub de l’Associació Cultural

21 h Teatre de Ponent
Acorar. Cia. Produccions de Ferro
(Illes Balears). Monòleg

23 h Nau B 1. Roca Umbert
Concert. LaBrigada + Copa Lotus

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Alberto Demomento

DISSAbTE 26

18 h La Tèrmica. Roca Umbert
Visita dramatizada a la Tèrmica, per a 
tota la família

19 h i 22 h Teatre Auditori de Granollers
Canigó, de Jacint Verdaguer. Direcció: 
Antoni Calvo. Amb Lluís Soler
Música: Eduard Iniesta

21 h Teatre de Ponent
Acorar. Cia. Produccions de Ferro (Illes 
Balears). Monòleg

DIUMENGE 27

12 h Museu de Granollers
Itineraris de ciutat. “Granollers en 
temps del modernisme”. Cal fer reserva 
prèvia, al tel. 93 842 68 41

DILLUNS 21

17 h Xarxa de Centres Cívics
Inici de les inscripcions del segon qua-
drimestre. Més informació i inscripcions, 
www.enginydigital.cat/granollers/
inscripcions

DIMARTS 22

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d’AGEVO. “Les muntanyes. 
Mites i divinitats”. Amb Jordi Camins, 
alpinista 
Organitza: Aules d’Extensió Universitària 
de la Gent Gran del VO

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “La monoto-
nia del viure. L’etern retorn”. Dinamitza: 
Mariano Fernández, Joan Carles Gómez 
i Joan Méndez Camarasa, professors de 
filosofia

20 h Museu de Granollers
Ponència. “Reflexions i aplicació del 
Pla de Paisatge de Granollers”, a càrrec 
d’Irene Navarro, ambientòloga, i Míriam 
Valdelvira, geògrafa, màster en Interven-
ció i Gestió del Paisatge
Organitza: Centre d’Estudis de 
l’Associació Cultural

DIMECRES 23

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora menuda. “Ai, quin fred que fa!” 
Per a famílies amb nadons de 0 a 15 
mesos. Dinamitza: Anna Farrés, mestra 
especialista en educació musical
Places limitades. Cal inscripció prèvia,
al tel. 93 860 44 50

19 h Centre Cívic Nord
Aula de la Salut. “Hàbits per a un bon 
desenvolupament del llenguatge”
Amb Francesca Martí, logopeda,
CREDA Maresme-VO

DIjOUS 24

20 h Centre Cultural de Granollers
Dijous Singulars. Projecció del documen-
tal Educar és la millor manera de lluitar 
(2012), d’Agustí Corominas
Organitza: Associació Cultural
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EXPOSICIONS

AB GALERIA D’ART
“Regal’art”
Obra d’Antoni Clavé, 
Amador Garrell, Montse-
rrat Gudiol, Xavi Maño-
sa, Marta Polo, Bernat 
Sanjuan, Francesc Serra, 
Josep Uclés...
Fins al 9 de febrer

ESPAI GRALLA
LLIBRERIA LA GRALLA
La Mitja Granollers - les 
Franqueses - la Garriga 
Fotografies
Màrius Gómez
Del 17 de gener
al 9 de febrer
Inauguració: dia 17,
a les 20 h

CONTINUEN...

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS
“Granollers. La nevada
de 1962”. Fotografies
Fins al 8 de febrer

BAR DE ROCA UMBERT
“Personrages”
Raúl Salvatierra 
Fins al 13 de gener

DIEU. MOVIMENT 
CREATIU
Pilar Villuendas. 
Pintura, dibuixos i 
gravats
Fins a l’11 de gener

ESPAI D’ARTS
DE ROCA UMBERT
“A través del mirall, 
Joan Fontcuberta”
Fins al 19 de gener

ESPAI GRALLA
“Índia”. Carme Aymar
Pintura
Fins al 12 de gener

L’ADOBERIA. CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ 
HISTÒRICA DEL 
GRANOLLERS MEDIEVAL
Restes arqueològiques 
de l’antiga adoberia 
d’en Ginebreda i espai 
museogràfic.
Projecció de l’audiovisual 
La pell. Un viatge per 
les adoberies històri-
ques de Catalunya

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Museus de joguets 
d’arreu del món”
Cartells del Centre de 
Documentació del Museu 
del Joguet de Catalunya 
Figueres
Fins al 3 de febrer 

Obra amb guardó del 
Premi de Pintura Paco 
Merino 2011 
Tangle / Madeixa, de 
Paco Vila Guillén
Fins al 20 de gener

MUSEU DE CIÈNCIES 
NATURALS
“Papallones, tota una 
vida” 
Fins al 5 de maig

“Papallones!”
Fins al 3 de febrer

SALA CIUTAT
CENTRE CULTURAL
DE GRANOLLERS
“Temporal”. Lluís 
Estopiñan / Manel Batlle
Fins al 6 de gener

El CNL presenta un recull de mots 
sobre el món dels gegants

La Missa de Batalla enceta
la V Temporada de Música Sacra

El 17 de gener, a les 7 de la tarda, el Centre de Normalització Lingüística 
del VO presentarà el lèxic Gegants del Vallès Oriental. Una colla de mots de 
festa i majestat. L’acte tindrà lloc a la Troca, el Centre de Cultura Popular 
i Tradicional, situat a Roca Umbert. El tríptic recull i explica el vocabulari 
que té a veure amb la fabricació dels gegants, com es vesteixen, qui els 
porta i fa ballar, el bateig i les festes d’aquest element del bestiari popular. 
Els Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers hi intervindran amb 
una mostra del ball de gegants.
Més informació,www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/ 

La V Temporada de Música Sacra de Granollers presenta fins a l’estiu 
un concert mensual al voltant de l’orgue Josep Maria Ruera i la música 
coral, a l’església de Sant Esteve. Enceta l’any la Missa de Batalla de Joan 
Cererols, el gran compositor català del segle XVII. Pel febrer, una aposta 
innovadora, motets polifònics a càrrec de The Minstrels Quartet i Bernhard 
Leonardy. Al març, dos concerts: la guanyadora del Concurs Internacional 
d’Orgue de Moscou 2012, Ana Uchaikina, i l’oratori romàntic anglès The 
Crucifixion, de John Stainer. Rèquiem de Fauré i un recital d’orgue i trompe-
ta seran les propostes d’abril i juny d’un cicle que programa gran música 
sacra, a Granollers mateix. Més info, www.musicasacragranollers.org

Companyies de Cantàbria, València
i les Illes Balears, al Teatre de Ponent 
L’escenari del Teatre de Ponent mostra aquest gener tres propostes incloses 
al Circuito de la Red de la xarxa estatal de teatres alternatius. De l’11 al 13, 
Cartas a las golondrinas, de la companyia càntabre Escena Miriñaque, una 
obra al voltant de la correspondència real dels emigrats espanyols a països 
com l’Argentina i l’Uruguai. Del 18 al 20 de gener, la cia. valenciana El Pont 
Flotant presenta Algunes persones bones, una creació col·lectiva en clau 
de comèdia. I del 25 al 27, Acorar, de Produccions de Ferro, de les Illes: un 
monòleg sobre les paraules i el seu significat.
Més informació, a l’agenda i a www.teatredeponent.com 
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Un dels seus primers records d’infantesa van 
ser els bombardejos de la Guerra Civil.
A Cardona, on vaig néixer, només van bombarde-
jar-la un parell de vegades. La meva mare i jo, amb 
molta altra gent, ens refugiàvem a les mines de 
sal. Els nens portàvem un palet penjat al coll que 
es posava a la boca quan hi havia el bombardeig 
per evitar que les galtes ens quedessin enganxades. 
També portàvem una boleta de càmfora a la roba 
suposo que pels polls, no recordo ben bé. Devia 
tenir uns tres o quatre anys. Aquest és el primer 
record de la meva vida.

De Cardona cap a Almeria.
Quan jo tenia onze anys vam marxar cap a Almeria 
perquè els meus avis materns vivien allí sols i eren 
molt vellets. Ens hi vam estar quatre o cinc anys i 
allà va morir el meu pare, molt jove. Llavors vam 
anar a viure a Súria, on teníem tiets i vam estar-hi 
un any i mig o dos. Jo ja m’havia preparat per fer 
oposicions per entrar a treballar a un banc. Amb 
19 anys ja treballava en un banc a Manresa i m’hi 
vaig estar fins que ja tenia 37 anys, que ja era casat 
i tenia fills. Després vam anar a Torelló per un 
trasllat del banc. Finalment vaig venir a Grano-
llers a treballar al Banc de Sabadell. M’hi havia de 
quedar un any però com que aquí hi estàvem tan 
ben instal·lats amb els fills vaig demanar de no 
moure’m de Granollers. 

 
Aquest 2012 Josep Jerez ha celebrat 
dues efemèrides. D’una banda, el desè 
aniversari de l’Associació Fotogràfica 
Jaume Oller que ell va fundar, 
juntament amb altres persones, i que 
presideix des d’aleshores. De l’altra, 
la revista Ressò que s’adreça a la gent 
gran i que ell coordina ha publicat el 
número 100. Jerez ha estat sempre 
un home socialment compromès, des 
que va arribar a Granollers per viure-
hi temporalment i s’hi va quedar per 
sempre. També durant deu anys va ser 
president de l’Agrupació Sardanista des 
d’on participar en la creació de la colla 
Àgora i la primera cobla amateur de la 
ciutat.

Sempre ha estat vinculat a entitats.
Quan vaig arribar a Granollers ja em vaig im-
plicar en l’escola dels meus fills: la Cooperativa 
d’Ensenyament Sant Esteve, ara Escola Salvador 
Espriu. Després, com que els meus fills van co-
mençar a ballar sardanes, jo els duia amunt i avall 
de Catalunya a ballar. A partir d’aquí em vam de-
manar de ser president de l’Agrupació Sardanista 
quan Josep Sabata va plegar. Havia de ser president 
durant un any i n’hi vaig estar deu, entre 1989 i 
1999, però no vaig aprendre mai a ballar sardanes 
perquè no tenia condicions.

Va tirar endavant diversos projectes dins 
l’Agrupació Sardanista.
Es va crear una cobla de nanos joves. Vam fer una 
escola de música dins de l’associació amb l’ajut de 
Carles Riera, director de l’Escola de Música, que 
ens feia gratuïtament les classes de solfeig. També 
teníem altres dos professors, un que ensenyava la 
tenora i el flabiol, i un altre, la trompeta i el trom-
bó. Després vam comprar instruments per a la 
cobla, que els vam pagar a terminis. També venia 
a ensenyar el Sr. Pey, que va ser el director. D’altra 
banda en aquella època no hi havia sardanistes 
joves i aleshores vam anar per les escoles amb el 
Marcel·lí Roquet, per buscar nens i nenes que 
ballessin sardanes. Al final vam aconseguir que 
l’Escola l’Estel ens deixés fer sardanes els diven-

Després de 
jubilar-se Jerez 
va aprovar dues 

assignatures 
pendents: 

escriure el 
català i aprendre 

fotografia

Josep Jerez
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“L’exposició que ens va sortit millor 
va ser L’Adoberia en 27 mirades”

dres com a activitat especial. A partir d’aquí va 
sortir la colla Àgora de nanos joves, era el 1989.

Quin balanç fa dels deu anys de l’Associació 
Fotogràfica Jaume Oller?
Després de jubilar-me el primer que vaig fer va ser 
estudiar català i em vaig treure el nivell C. Quan 
vaig acabar amb el català vaig seguir amb la foto-
grafia, que era una altra activitat que m’agradava. 
Vaig fer cursos al Centre Cívic Jaume Oller, perquè 
era un espai molt preparat que tenia ampliadores, 
etc. Amb nosaltres hi havia com a monitora la 
Rosa Iglesias que ens va fer cursos durant tres anys 
i un grup de vuit o deu persones que cada any 
repetíem en els cursos. I llavors els vaig dir: farem 
una associació i així tindrem l’obligació d’ajuntar-
nos al menys una vegada al mes. Vam aprovar uns 
estatuts i em van fer president. Érem gent d’edat 
molt diversa i jo sempre he sigut el més gran. 

Van començar a fer més activitats periodica-
ment. 
Vam començar fent sortides, adreçades tant als 
socis com als no socis, i cursets. Cada any fem cur-
sets de fotografia i després també en vam fer de 
Photoshop (retoc fotogràfic per ordinador). Així 
també es va anar apuntant altra gent a l’associació 
fins avui que ja som una seixantena de socis.  

Després van venir les primeres exposicions. 
La primera va ser sobre Jaume Oller, que era 
també un gran aficionat a la fotografia i amic 
meu. Quan vam fer els estatuts de l’associació 
vam demanar autorització a la seva vídua per 
poder-li posar el nom a l’associació. Per fer la 
primera exposició vam anar a l’arxiu fotogràfic de 
l’Ajuntament i ens van facilitar negatius de Jaume 
Oller, en vam fer les ampliacions i d’aquí va sorgir 
la primera exposició. 

Jerez col·labora 
en els Jornades 

Culturals de la 
Gent Gran fent 

el reportatge 
fotogràfic 

de totes les 
activitats

Quina ha estat l’exposició més reeixida?
La que ens va sortir millor de totes va ser 
“L’Adoberia en 27 mirades”, que es va fer el 
novembre de l’any passat. Va ser una exposició, 
coproduïda pel Museu de Granollers, que retrata-
va les restes arqueològiques de l’antiga adoberia 
d’en Ginebreda. Va ser molt bonica perquè les 
fotos es van exposar amb categoria i el marc era 
l’Adoberia mateixa. I amb aquesta exposició fèiem 
també un homenatge a Jaume Oller. Un altre dels 
treballs molt macos va ser Els sentits de la festa, un 
llibre que mostrava fotografies de Nadal i Reis, 
Carnaval, Sant Jordi, La Passada i la Festa Major, 
captant els gustos, els sons, les textures, les imat-
ges i els olors de la festa. 

Vostè també coordina la revista Ressò que 
s’adreça a la gent gran.
Aquesta iniciativa va sorgir de la Diputació de Bar-
celona que volia fer una xarxa de revistes digitals 
adreçades a persones grans de diferents ciutats 
mitjanes. Vam fer uns cursets però, al cap d’un 
any, no va prosperar la idea però jo vaig anar a 
l’Ajuntament i vam demanar de poder-ho conti-
nuar sols. L’Ajuntament ens va deixar l’Espai Actiu 
de la Gent Gran per reunir-nos i va començar la 
revista Ressò. D’això ja fa més de deu anys. Aquest 
any, també des de Ressò, hem fet els deus anys del 
concurs de nadales, en què participen totes les 
persones grans que ho desitgen i tenen inquietuds 
artístiques i literàries.

Quanta gent participa fent la revista?
Hi col·laboren almenys vint persones. És una 
revista gratuïta que repartim a casa de les perso-
nes grans. En fem 300 exemplars i surt cada mes, 
excepte l’agost. Ja hem publicat cent números i 
cada any en fem dos d’extraordinaris: un per a les 
Jornades Culturals de la Gent Gran i un per Nadal.

Al mig, Josep Jerez a la Bi-
blioteca Can Pedrals, davant 
la darrera exposició del Grup 
de fotografia Jaume oller. A 
esquerra i dreta, dues fotos 

fetes per Josep Jerez
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Els grups municipals opinen
ICV-EUiAValentia 

i participació

Novament, arriben les festes nadalenques 
i, amb elles, el moment d’aprovar el Pres-
supost Municipal per a l’any vinent. En 
aquesta ocasió, des del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA hem tornat a denunciar, com 
ja vàrem fer l’any passat, la total manca 
de participació ciutadana en l’elaboració 
d’aquests comptes. Tal i com nosaltres 
entenem la política, el pressupost anual 
d’un ajuntament, hauria de contenir 
mecanismes de participació horitzontal 
i de control i fiscalització des del primer 
minut fins al darrer, i aquesta participa-
ció no ha de ser únicament dels grups 
polítics, sinó de les associacions de veïns 
i veïnes, de les entitats socials, de la gent 
que té propostes a fer i coses a dir sobre 
la seva ciutat i els seus barris.
D’altra banda estem satisfets que s’hagi 
incorporat, novament, una forta dotació 
econòmica per a respondre parcialment 
a les necessitats socials i d’ocupació. 
Fa mesos, des del nostre grup, vàrem 
demanar que aquestes mesures no fossin 
només puntuals sinó que prenguessin 
un caràcter estructural en el pressupost. 
Per això tornem a demanar la convoca-
tòria de tots els agents polítics i socials 
de Granollers per a constituir un Pacte de 
Ciutat contra la crisi i donar continuïtat i 
profunditat a aquestes accions i propostes.
2013 serà un any dur en el que, segons 
els experts, la crisi es mostrarà encara 
amb un caràcter més cru que l’any 2012. 
És per això que necessitem, a nivell local, 
apostar més fort per la cohesió social, per 
la justícia i per la dignitat de les persones. 
No serà fàcil, i sovint ens trobarem en si-
tuacions noves i complexes, que requeri-
ran de més valentia política, de molta co-
herència i d’una forta dosi d’imaginació. 
Per això reclamem al govern municipal 
que giri més a l’esquerra, que en una si-
tuació excepcional com aquesta, prengui 
mesures excepcionals, i que Granollers 
esdevingui referència de noves polítiques 
i apostes decidides en el combat contra 
la pobresa i la crisi econòmica. En aquest 
viatge podrà comptar amb la nostra 
col·laboració i, de ben segur, amb la de 
tota la ciutadania de Granollers.

Josep Casasnovas Vaquero
Regidor portaveu del Grup Municipal ICV-EUiA

AGUn Nadal sense
pista de gel

Aquest any, l’equip de govern de la ciutat ha 
decidit no instal·lar la pista de gel al centre de 
la ciutat pel cost econòmic que representa. Des 
d’Acció Granollers creiem, però, que el PSC 
no només ha fet un error tàctic al no salvar la 
pista de gel, sinó també un error estratègic al 
no buscar cap alternativa d’oci per afavorir la 
nostra atractivitat comercial en aquestes dates. 
Perquè no es tracta només que els menuts 
puguin gaudir-ne, el més important és que 
aquesta pèrdua d’atractivitat tindrà conse-
qüències pels comerciants granollerins, que 
veuran com molts vallesans i vallesanes triaran 
enguany altres poblacions per fer les seves 
compres nadalenques. 
I tot plegat per la mala gestió de l’equip de 
govern!
La pista de gel de Granollers va néixer gràcies 
al PINGRA l’any 2001, que la va organitzar 
Palau Olímpic durant dos anys. La manca 
d’interès per part de la regidoria d’esports 
en mans del PSC, i els 50.000 € que hi havia 
de posar, va fer que es plantegessin la seva 
desaparició.
Però gràcies a l’impuls de la regidoria de 
Comerç, en aquell moment encapçalada per 
ERC, l’any 2003 es va instal·lar a la Plaça 
Barangé. Des d’aquell moment i fins el 2006, 
la pista de gel es va gestionar des de la mateixa 
regidoria, treballant conjuntament amb co-
merciants i patrocinadors per garantir la seva 
viabilitat. D’aquesta manera, es va anar reduint 
l’aportació del consistori fins arribar a l’any 
2006 a assolir el dèficit 0, i més de 15.000 
entrades venudes; tot un èxit d’atracció co-
mercial sense cost per les finances municipals.  
El PSC, ja amb majoria absoluta, va acabar, 
però, externalitzant-ne la gestió i es va trencar 
el punt d’equilibri al qual s’havia arribat, 
generant pèrdues al 2011 de més de 25.000 €. 
Una situació que només podem entendre per 
manca d’interès o de ganes de treballar pel bé 
comú.
I totes les persones que, com nosaltres, estan 
preocupades per la sostenibilitat mediam-
biental, sabran que hi ha moltes empreses que 
treballen amb pistes de gel ecològiques.
A més, si aquesta decisió realment respon a la 
necessitat de prioritzar els recursos econò-
mics, no entenem per què es mantenen 
altres despeses tan poc necessàries com la del 
butlletí municipal en paper, que  ens costa 
molt més.

Pep Mur i Planas
Portaveu d’Acció Granollers 
(ERC, RCat, Gi i JERC)
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L’Ajuntament ha aprovat els pressupostos de 
l’any 2013. Són uns comptes que decreixen 
lleugerament en referència al darrer any, que 
sí van tenir una forta davallada. Són uns pres-
supostos en un context clar de crisi econò-
mica, amb una previsió de baixada del PIB al 
voltant d’1,5%, amb un increment de l’IPC 
sobre un 3,6% i un atur a la ciutat d’un 19%. 
I,  malgrat totes aquestes dades negatives, 
som conscients que Granollers segueix sent 
una ciutat atractiva i emprenedora. 
En aquesta situació de crisi profunda, el 
govern del PSC va creure, i així es va apro-
var, que els impostos de l’Ajuntament no 
s’apujarien, l’únic que ho ha fet és l’IBI com 
a conseqüència de la decisió del govern de 
Mariano Rajoy/PP.
Tres prioritats defineixen els pressupostos de 
l’any 2013: 
Primera, uns pressupostos solidaris i social-
ment justos, les úniques partides que no han 
baixat són les destinades a polítiques socials 
en sentit ampli, tot i les retallades de més de 
2M€ que ens han fet els governs d’Espanya 
i Catalunya i que afecten a temes sensibles 
com les teleassistències, l’educació o els plans 
d’ocupació. L’Ajuntament les ha suplementat 
totes i, fins i tot, destinarà com l’any passat 
1 milió d’euros addicionals per seguir man-
tenint el pla de xoc en polítiques socials més 
la reserva d’un milió i mig més per possibles 
contingències.
Segon eix, es destinen recursos necessaris pel  
manteniment d’equipaments i dels espais 
públics que gaudim i en els que vivim els 
granollerins/es. Cal mantenir els estàndards 
de qualitat per seguir sentint-nos la ciu-
tat propera, amable i generadora de noves 
oportunitats des del punt de vista econòmic i 
també cultural.
I el tercer, el gran repte, encarar l’economia 
per generar nous emprenedors/es, crear 
ocupació. S’obren oportunitats com: la con-
certació a traves de l’eix de la C-17 o la B-30; 
el Pla Director del Circuit, com a plataforma 
per atreure noves inversions i també opor-
tunitats lúdiques/culturals; Roca Umbert, 
com impulsora del sector audiovisual; Can 
Muntanyola, la ciutat intel·ligent al servei de 
les persones i l’economia; noves centralitats 
com la plaça de Barangé; l’estació de RENFE 
lligada al cobriment de les vies, i la remode-
lació del carrer Girona.
Tinc, tenim, la clara sensació que són uns 
pressupostos eficients en l’austeritat, que ens 
han de permetre una ciutat compromesa, que 
segueix bategant malgrat les dificultats.

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

Ens estalviarem la reflexió prèvia de la 
crisi. Tots la patim prou i aviat tots ens 
serem uns experts. Som conscients que 
confegir pressupostos municipals, en 
aquests temps d’estretors i de magreses, 
té la seva dificultat i requereix un pols 
ferm alhora d’escapçar una partida per 
poder-ne millorar una altra. 
És per això que no ens dol reconèixer 
la bona acció de l’equip de govern 
de crear, per aquest proper any 2013, 
un nou Pla de Xoc, dotat en un milió 
d’euros, destinats a promoció econòmi-
ca. O també, per a la creació d’un fons 
de contingència per valor d’un milió i 
mig d’euros, pel que pugui passar. 
Això no treu que, des de Convergència 
i Unió, després de reconèixer les bones 
decisions de l’equip de govern, denun-
ciem que siguin tan caparruts en no 
voler reconèixer les males decisions.  
Ens referim, es clar, a Granollers Pro-
mocions SA, empresa pública municipal 
constituïda per a la gestió del patrimo-
ni municipal del sòl i per a la gestió 
integral de les polítiques d’habitatge. 
L’Ajuntament de Granollers, el seu únic 
soci (en realitat, totes les granollerines 
i els granollerins), ha hagut de fer una 
ampliació de capital de quatre milions 
d’euros (dos aquest any i dos l’any que 
ve) destinats a rescabalar el forat que 
aquesta empresa ens ha deixat, fruit 
d’una política errònia en inversions en 
plena crisi econòmica.  

Pla de Xoc 2012 ............ + 1.000.000 €
Pla de Xoc 2013 ............ + 1.000.000 €
Fons de Contingència 2013 ..................  

 ................................ + 1.500.000 €
Ampliació capital Granollers Promo-

cions 2012 ...............  - 2.000.000 €
Ampliació capital Granollers Promo-

cions 2013 ...............  - 2.000.000 €
TOTAL .............................. - 500.000 €

Llàstima!

Pius Canal
Convergència i Unió

Bueno, ya han pasado las votaciones 
para saber quién gobernará durante 
los próximos 4 años... ¿Y ahora qué? 
Difícil de saber. Mientras todo un pue-
blo está esperando que alguien le dé 
una solución a todos sus problemas, 
los partidos políticos, batallando sobre 
independencia sí, independencia no.
Ahora, ya sabemos como ha queda-
do repartido el parlamento catalán y 
qué pactos políticos pueden llevarse 
a cabo. El PP no será uno de los que 
pacte y menos, con la premisa de que 
sí o sí se efectuará un referéndum 
sobre la independencia. Después del 
varapalo de CiU, aún sigue en sus 
trece, pensando en la ayuda de ERC, 
que, si es coherente con sus políticas, 
no puede dar apoyo a un partido que 
está por los recortes y que cree que los 
recortes del próximo año 2013 serán 
los del 2011 y el 2012 juntos. Hacer 
pactos ante este escenario es difícil. 
CiU tendrá que tener muchas citas 
para encontrar una novia que quiera 
compartir su pista de baile. O, por 
el contrario, ser promiscuo y pactar 
según convenga.
A tenor de los resultados, lo que ten-
dría que hacer Artur Mas es ponerse a 
hacer lo que hasta ahora no ha hecho: 
promover políticas de creación de 
empleo, promoción económica, polí-
ticas sociales y todo lo que tiene que 
hacer un buen gobernante y no hacer 
uso de su posición de presidente para 
convocar unas elecciones. Una elec-
ciones que, si bien, eran innecesarias, 
lo que han conseguido es dividir al 
pueblo catalán en catalanes de primera 
y catalanes de segunda.
Tenemos que dejar de diferenciarnos 
por banderas y unir esfuerzos para 
salir cuanto antes de esta crisis por-
que no son éstas las que nos darán la 
solución.

Javier Rojas Botella
Concejal del Grupo Municipal Popular

PSCEficiència en 
l’austeritat

… ¿Y ahora qué? PP CiUSumes i restes




