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

Pau i defensora dels drets humans

> Periodista. Ha estat corresponsal
 de La Vanguardia, El Correo Catalán, 

el diari Avui

> Va ser jutge de pau de l’Ametlla 
 del Vallès, on viu

> Va participar el 2009 en la Marxa 
Mundial per la Pau per reivindicar 
justícia social

> El dia 7 de maig, pronunciarà
 el pregó de l’Ascensió

TELèFoNS D’INTERèS

ABs GRAnoLLERs oEsT –  938 468 328
CAnovELLEs

ABs GRAnoLLERs CEnTRE 93 860 05 10 

ABs GRAnoLLERs noRD –  93 861 80 30
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ABs GRAnoLLERs sUD 93 879 16 25
sAnT MIQUEL

HosPITAL 93 842 50 00
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70 El 3 de juny es compleixen 70 anys 
de la primera edició de la Fira de 
l’Ascensió. Va ser la Germandat de 
Pagesos Vallesans o II Zona Agrícola 
del Vallès, gràcies a l’empenta del 
seu secretari Marià Ganduxer i nom-
brosos granollerins, entre els quals 
Josep Porcar, qui la va fer possible.

DESFILADA DE 
L’ASCENSIÓ AL PARC 

DE L’ESTACIÓ.
AUToR DESCoNEGUT

CoL·LECTIU D’ARTEsAns
DE PRoDUCTEs nATURALs
Dissabte 4 i 18 de maig, tot el dia 
Plaça de les Olles

AssoCIACIó DE PRoDUCToRs
PER LA QUALITAT DEL vo
Dissabte 4 de maig, tot el dia
Plaça de la Porxada

CoL·LECTIU D’ARTEsAns 
D’ELABoRACIó PRÒPIA
Dissabte 4 de maig, tot el dia
Plaça de Maluquer i Salvador

Dissabte 25 de maig, tot el dia
Plaça de la Corona

FIRA ABAC-GRA (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
Diumenge 5 de maig, de 8 h a 15 h
Parc Firal

63a FIRA DE L’AsCEnsIó
Dies 9, 10, 11 i 12 de maig
Parc Firal

FIRA DE LEs HERBEs DE MAIG
MosTRA DE PRoDUCTEs nATURALs
I ARTEsAns
Dissabte 18 de maig, de 10 h a 21 h
Plaça de la Porxada
Organitza: AV Granollers Centre

MAC. MERCAT AUDIovIsUAL 
DE CATALUnyA 2013
Dimecres 22 i dijous 23 de maig
Roca Umbert Fàbrica de les Arts

FIRA ECoGRA DE L’ECoLoGIA
I L’ALTERnATIvA
Divendres 31 de maig, dissabte 1 de juny
i diumenge 2
Carrer de Joan Prim
Organitza: Assoc. Comerç de Dalt 

Granollers commemora el 31 de maig 
el 75è. aniversari del bombardeig de la 
ciutat. L’Ajuntament, des de Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau, ha pre-
parat un programa que arrenca el dia 2 
de maig i arriba fins al 12 de juny. Una 
proposta que gira a l’entorn de la mú-
sica i la pau, ja que, a més dels 75 anys 
del bombardeig, es compleixen 25 anys 
de la mort del músic Josep M. Ruera. 
Una de les seves composicions, Minia-
tures, que va escriure a la presó, serà 
interpretada pels alumnes de l’Escola 
Municipal de Música. Un any més, els 
escolars participen activament de les 
activitats. La programació es basa en la 
memòria i els valors de la pau i compta 
amb una àmplia participació d’entitats.

El Parc Firal acull del 9 al 12 de maig 
la 63a edició de la Fira de l’Ascensió, 
amb un total de cent seixanta exposi-
tors que mostraran els seus productes 
i les darreres novetats, enguany amb 
espais nous, com ara els dedicats a 
l’alimentació artesana, la producció de 
proximitat i les energies renovables. 
La mostra gastronòmica, l’automoció, 
el sector turístic, el pavelló agrícola i 
ramader, i la fira Jugar per Jugar seran 
altres atractius d’una fira que es com-
plementa amb nombroses propostes 
festives i familiars a carrers i places, 
entre elles, la tradicional Passada de 
l’Ascensió, enguany titulada “Soldades-
ques, de la marcialitat a la disbauxa”.
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REPORTATGE

Els usos d’alguns edificis durant 
la Guerra Civil a Granollers

Granollers commemora enguany el 
75è aniversari del bombardeig del 
31 de maig de 1938. La Guerra Civil 
va trasbalsar la vida quotidiana de la 
gent per la sortida d’homes cap al 
front, l’arribada de població refugiada 
o l’escassetat d’aliments, entre 
d’altres fets. Els canvis revolucionaris 
del període van comportar 
transformacions profundes en 
la manera de governar la ciutat, 
en les relacions laborals, en les 
estructures de la propietat. Una de 
les conseqüències va ser la incautació 
de béns immobles privats que es van 
destinar a nous usos.

Moltes vegades, passejant per la ciutat, ens 
criden l’atenció edificis singulars. Molts d’ells 
són cases que es van construir com a habitat-
ge familiar, de característiques modernistes o 
noucentistes, però que especialment durant la 
Guerra Civil van ser destinats a acollir diversos 
serveis públics. La majoria dels edificis despos-
seïts eren de gent o d’organitzacions conserva-
dores que havien fugit a causa de la revolució. 
Altres immobles van ser confiscats per protegir-
los de la barbàrie destructora dels primers dies 
de guerra, com és el cas del patrimoni religiós. 
Un cop acabada la guerra, tot el patrimoni va ser 
restituït als seus propietaris. No va ser així en 
el cas dels béns del bàndol republicà ja que el 
franquisme es va apropiar del patrimoni obrer, 
ateneus i seus de partits polítics, entre d’altres. 
En molts casos ni la recuperació de la democrà-
cia va permetre la seva restitució. 

nous usos per als edificis incautats

Els locals i edificis confiscats es van destinar a 
nous usos, uns reservats per a l’organització de 
la lluita contra el feixisme (seus dels comitès, 
caserna...), altres per als nous serveis creats per 
fer front a les necessitats de la guerra (proveï-
ments, cases per a refugiats...) i uns darrers 
varen ser cedits als sindicats obrers i a les 
col·lectivitats sorgides de les antigues empreses. 
Tot i que el nou ús de les cases incautades es 

Can Ramoneda 
va ser punt 

de recollida 
d’objectes artístics 

que es van salvar 
de la crema dels 

edificis religiosos 
i dels saquejos de 

les cases 

A dalt, Can Ramoneda, seu del 
Comitè de Defensa. A l’esquerra, 
can Ganduxer al carrer de 
Joan Prim, 44, seu del Sindicat 
d’obrers de Doble Via
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El franquisme es va apropiar del patrimoni 
obrer. En molts casos ni la recuperació de la 
democràcia va permetre la seva restitució 

prenia per acord del Ple Municipal, les circums-
tàncies motivaven que un mateix servei pogués 
canviar d’ubicació. Aquest és el cas de la Conse-
lleria de Proveïments, inicialment instal·lada a 
l’antiga caserna militar (situada en l’actual Mer-
cat Municipal de Sant Carles), que es va acabar 
ubicant al Bar Manel, establiment desaparegut 
per acord de la Col·lectivitat Gastronòmica (ara 
seu del BBVA a la plaça de Maluquer i Salvador, 
cantonada amb el carrer de Vinyamata). 

Can Ramoneda i el Casino durant la guerra

Per la seva dimensió i ubicació, Can Ramoneda, 
al carrer d’Anselm Clavé, va ser un immoble 
molt utilitzat durant la guerra. S’hi va allotjar el 
Comitè de Defensa o de les Milícies Antifeixistes, 
que inicialment era a la Unió Liberal, al mateix 
carrer (on ara hi ha el Museu de Granollers) i que 
en algun moment va instal·lar-se a l’Ajuntament 
mateix. També se sap que a les golfes s’hi va 
muntar l’emissora de ràdio. Un fet remarcable i, 
a vegades oblidat, és que un cop passat el caos 
de l’esclat de la guerra, la casa va ser utilitzada 
com a punt de recollida dels objectes artís-
tics que es van salvar de la crema dels edificis 
religiosos i dels saquejos de les cases particu-
lars, que després es varen dipositar al Museu de 
Granollers. 
El Casino del carrer Vinyamata es va socialitzar 
i es va convertir en Casa del Poble. S’hi van con-

tinuar fent activitats culturals, ara ja no exclusi-
vament per als socis. També va acollir la UGT i el 
Partit Socialista, tot i que algunes fonts esmen-
ten que els socialistes es van traslladar al Centre 
Radical del carrer Sans, a causa d’algunes desa-
vinences ideològiques amb el sindicat.

Menjadors populars i acollida de refugiats

Un dels serveis més recordats són els menja-
dors populars, instal·lats a l’antiga casa senyo-
rial de can Vilaró a la plaça Manuel Muntanyà, 
4, organitzat pel Sindicat de Cambrers La Nova 
Aliança. Segons la premsa de l’època a l’agost de 
1936 servien entre 900 i 1300 àpats diaris, fet que 
va obligar a fer uns carnets per poder millorar 
l’assistència i evitar abusos.
Gairebé totes les cases incautades corresponen 
a edificis construïts o reformats pels industrials i 
gent benestant entre finals del segle XIX i primer 
terç del XX que segueixen les corrents artístiques 
de l’època, la majoria modernistes. És el cas de 
Can Puntes que, després de ser saquejada, es 
va demanar instal·lar-hi la seu del Sindicat de 
la Construcció que, finalment, es va ubicar a la 
cantonada de carrer del Rec i de Torras i Bages. 
Inicialment, la casa Molina, espai ara ocupat pel 
CAP Vallès, al carrer Museu, havia de ser centre 
sanitari o seu de la Creu Vermella, que es va 
ubicar a l’edifici de la plaça de l’Església tocant 
a la muralla. Finalment, can Molina serà la seu 

Gairebé totes les 
cases incautades 
durant la guerra 

són edificis 
construïts o 

reformats per 
industrials i gent 

benestant 

A l’esquerra, personal 
recaptador d’aliments per als 
menjadors populars davant de 
can Vilaró (pl. M. Muntanya). 
A la dreta, l’edifici actual
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A l’esquerra, l’antiga caserna 
que va ser seu del Servei de 
Proveïments. A la dreta, can 
Sanpera, actual Escola Anna 
Mogas, va acollir un grup de 
refugiats

del Museu de la ciutat. Can Puntes i can Molina 
van acollir durant uns dies els primers refugiats 
que van arribar a la ciutat i que després es van 
traslladar a Lliçà de Vall.
Un bon nombre dels edificis confiscats es troben 
situats en el nou eix viari de Granollers traçat el 
1848, la carretera de Barcelona a Ribes. Entre 
les seus sindicals que es van instal·lar en alguns 
d’aquests edificis trobem el Sindicat d’obrers 
Metal·lúrgics, el Sindicat d’obrers de la Doble 
Via, que ocupar les oficines de la companyia 
“Construcciones ABC” a la casa Ganduxer, al 
carrer Joan Prim, 44. El Sindicat dels Transports, 
el Partit obrer d’Unificació Marxista, també es 
van instal·lar en aquest carrer. Un cas diferent és 
el de la Unió de Rabassaires, que solia fer les as-
semblees al cinema Mundial del carrer Príncep 
de Viana, on al final hi va tenir la seu.

Cases per a refugiats

La guerra va provocar la fugida massiva de 
persones que cercaven protecció a les zones de 
rereguarda. El novembre de 1936 van arribar 
a Granollers els primers refugiats provinents 
de Madrid, País Basc, Santander i Andalu-
sia. L’augment de la població va comportar 
l’agreujament de les condicions de vida dels gra-
nollerins i també alguns conflicte de convivència, 
sobretot per la falta de menjar. L’Ajuntament va 
cedir locals per habilitar menjadors. Can Layon 
el compartiren el col·lectiu basc i els quàquers 
(organització pacífica que es va desplaçar a 
Catalunya per ajudar la població). A causa dels 
conflictes que es generaven, al poc temps els 

bascos varen passar a la Fonda Prat del carrer 
de Santa Elisabet (ara La Gralla).
A Granollers hi consten, almenys, una vintena de 
cases per a refugiats repartides per tot el terme. 
En són exemples la masia de can Mayol, a Palou; 
can Pineda, al carrer de Ricomà, 5 i can Relats, 
al carrer Bisbe Grivé. També al carrer de Corró 
la casa modernista de Joan Sanpera, ara Escola 
Anna Mogas. Des de Granollers es van enviar 
refugiats a d’altres cases fora de la ciutat, com 
és el cas de la finca de can Recolons de Belulla, 
antiga seu del convent de Belulla, on els refu-
giats bascos van instal·lar-hi l’hospital Gernika. 

Edificis religiosos cremats i saquejats

El cop d’Estat va desfermar la violència anti-
clerical a gran part del territori català per part 
d’escamots incontrolats, sobretot d’anarquistes, 
que veien en les institucions religioses “un sím-
bol d’opressió”. Els acusaven de ser els culpa-
bles de la situació i de donar suport als colpistes. 
Això va ocasionar nombroses víctimes entre els 
eclesiàstics i la pèrdua d’una part del patrimoni 
artístic. Els edificis religiosos van ser cremats i 
saquejats. A més, l’Església parroquial de Sant 
Esteve va ser enderrocada i va quedar tan sols en 
peu el campanar gòtic. 
En els convents s’hi van instal·lar escoles públi-
ques: a l’excol·legi de les germanes carmelites, 
l’escola Ferrer i Guàrdia; als frares menors, 
l’escola Concepció Arenal i a les monges Josefi-
nes del carrer Sant Josep, el grup Pi i Margall.

Cinta Cantarell

Granollers tenia almenys una vintena de 
cases destinades a refugiats de Madrid, 
País Basc, santander i Andalusia
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Campanar de l’Església 
de Sant Esteve després de 
l’enderroc de la nau gòtica



Dijous, 2 de maig
20 h. Inauguració de l’exposició 
“Dibuixos de nens durant 
la República. La ciutat i la 
guerra”, amb textos de Joan 
Triadú. Museu de Granollers

Dilluns, 13 de maig
18h. Presentació del llibre: La 
memoria silenciada de Serón 
(Almería). República, Guerra 
Civil y represión franquista 
(1931-1945) de Juan Torreblan-
ca y Eusebio Rodríguez. Amb la 
participació dels autors. Sala 
Francesc Tarafa

Dimecres, 15 de maig
18.30 h. Acte d’agraïment als 
testimonis que han participat 
en la recollida de fonts orals 
sobre la Guerra Civil i el bom-
bardeig de Granollers. Ajunta-
ment de Granollers

19.30 h. Visita inaugural a 
l’exposició “Granollers 1931-
1938”. Ajuntament de Grano-
llers 

Dimarts, 21 de maig
19 h. Inauguració de l’exposició 
“Catalunya bombardeja-
da. Bombardeigs a ciutats i 
pobles catalans (1936-1939)”. 
Amb la participació de Jor-
di Palou-Loverdos, director 
del Memorial Democràtic i 
Joan Garriga, historiador. Can 
Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau

PRoGRAMA D’ACTES MAIG 2013

Dijous, 23 de maig
20 h. Passi del documental 
Canciones para después de 
una guerra de Basilio Martín 
Patino. organitza: Cine Club de 
l’Associació Cultural de Grano-
llers. Centre Cultural

Dissabte, 25 de maig
Cursa dels 10 km de Grano-
llers. A les 16.30 h, curses 
infantils; a les 18 h, cursa 
d’adults. organitza: Xics de 
Granollers i Club Triatló de 
Granollers. Pistes d’atletisme

Diumenge, 26 de maig
De 12 a 14 h. Granollers, ciutat 
bombardejada. Visita guiada. 
Places limitades. Cal fer reser-
va prèvia al Museu. 

Dijous, 30 de maig
19.30 h. “Maig del 38: mú-
sica per al record”. Peces 
de música del mestre Ruera 
interpretades per alumnes de 
l’Escola Municipal de Música. 
Conduiran l’acte Anna M. Piera, 
musicòloga, i Joan Garriga, 
historiador. organitza: Escola 
Municipal de Música Josep Ma-
ria Ruera. Sala Francesc Tarafa 

Divendres, 31 de maig
9 h. Acte memorial 
d’homenatge a les víctimes 
del bombardeig. Cementiri de 
Granollers

10 h. Miniatures per la Pau. 
Activitat amb els centres edu-
catius de Granollers. Animació 
a càrrec del grup El Tramvia 
Blanc. Plaça de la Porxada 

17 h. Els petits canten Ruera. 
Activitat amb alumnes de 1r i 
2n de primària de l’Escola Pe-
reanton i de l’Escola Municipal 
de Música Josep Maria Ruera. 
Plaça de la Porxada

18.30 h. Ballada de sardanes 
amb la Cobla Jovenívola de 
Sabadell. Interpretació, entre 
d’altres, de les sardanes Sota 
la parra i A l’entorn de la Porxa-
da, del mestre Ruera. orga-
nitza: Agrupació Sardanista. 
Plaça de la Porxada

20 h. Presentació del llibre El 
que mou el món, de Kirmen 
Uribe, una novel·la basada en 
la història real d’una nena bas-
ca acollida a casa de l’escriptor 
belga Robert Mussche durant 
la Guerra Civil espanyola. Amb 
la presència de l’autor. Can 
Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau

PoRTEs oBERTEs 

Refugi de la plaça Maluquer i 
salvador
29 de maig, de 18 a 20 h; 30 de 
maig, de 18 a 20 h; 31 de maig, 
de 17 a 20 h

Refugi Ajuntament de Grano-
llers
29 de maig, de 18 a 20 h; i 30 
de maig, de 18 a 20 h

DoCUMEnTALs

Projecció continuada dels 
documentals sobre els bom-
bardejos de Granollers durant 
la Guerra Civil espanyola. Del 
2 de maig al 2 de juny. Diven-
dres i dissabtes, de 17 a 20 h. 
Diumenges, de 12 a 14 h de 17 
a 20 h. Sala d’actes del Museu 
de Granollers

Més informació: 
www.granollers.cat/can-jonch
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La Fira de l’Ascensió celebra la 63a. edició 
amb novetats: l’estrena d’espais dedicats al 
comerç de la ciutat, Cambra i Empreses, ali-
mentació artesana, producció de proximitat 
i energies renovables. Enguany s’incorporen 
dues noves destinacions turístiques i la 
Mostra Gastronòmica té una dotzena 
d’establiments de restauració. No faltarà el 
sector de l’automoció, Jugar per Jugar amb 
una vintena d’estands i el tradicional pavelló 
de agrícola i ramader.
Del 9 al 12 de maig el Parc Firal acull una 
nova edició de la Fira de l’Ascensió amb 
cent seixanta expositors que mostraran la 
seva capacitat comercial i econòmica amb 
l’objectiu de donar a conèixer les noves 
tendències comercials. La Fira promou la 
reactivació econòmica, la innovació i el des-
envolupament de tots els sectors presents. 
Enguany es presenten nous espais dedicats 
a la dinamització comercial de la ciutat, 
les empreses, els productors de proximi-
tat, l’alimentació artesana i les energies 
renovables.
2.500 metres quadrats es dediquen a 
l’automoció, amb la col·laboració de l’UEI 
Cerclem. Els principals concessionaris de la 
ciutat exposaran una setantena de vehicles.
El sector turístic també té presència a la Fira 
amb dues noves destinacions -el turisme 
rural de l’Aragó i el municipi de Serón 
(Almeria). D’una banda es podrà conèixer el 
turisme rural de l’Aragó que promou allotja-
ments que ofereixen moltes possibilitats, i 
de l’altra, el municipi de Serón de la provín-
cia d’Almeria, Andalusia, amb més de 2.000 
habitants. La participació d’aquest poble a 
l’Ascensió serà amb productes alimentaris 
propis com són vins, oli i pernil.
La Fira de l’Ascensió estarà oberta de les 10 
del matí fins a les 21 hores, de divendres a 
diumenge; i dijous, dia de la inauguració, de 
17 a 21 h. El pavelló agrícola i ramader amb 
una vintena de participants serà el punt de 
trobada del sector que manté les tradicionals 
degustacions de productes propis com les 
mongetes del ganxet i tast de conill.

Jugar per Jugar
Una vintena d’estands a la fira Jugar per 
Jugar amb jocs i activitats diverses que es 
desenvoluparan ininterrompudament. En 
qualsevol moment es convida als assis-
tents a jugar i veure nous productes. Com 
l’any passat, s’han presentat 138 jocs al 
6è. Concurs de Creació de Jocs i es preveu 
l’assistència d’autors destacats.
 
Una vintena de plats a la Mostra Gas-
tronòmica
El Gremi d’Hoteleria del Vallès Oriental orga-
nitza la Mostra Gastronòmica de l’Ascensió 
amb la participació de vuit restaurants de 
Granollers i comarca que oferiran els seus 

millors plats i degustacions. La mostra ser-
virà àpats de dijous a diumenge amb 24 plats 
per triar, cinc dels quals són postres.

Bus gratuït a la Fira de l’Ascensió
Per facilitar l’accés al Parc Firal, 
l’Ajuntament de Granollers posa a disposició 
autobusos gratuïts, des de divendres 10 
fins diumenge 12, amb una freqüència de 
pas cada 10 minuts, entre les 17 h i les 22 
h. Els autobusos surten de la plaça de la 
Constitució fins a arribar a la rotonda del 
passeig Fluvial amb el carrer del Camp de 
les Moreres, i tenen parada a Instituts, pl. 
de les Hortes, Primer de Maig i Piscines 
Municipals.

ArriBA
l’Ascensió
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Entre els dies 7 i 19 de maig, tindrà lloc a 
carrers i places el programa d’activitats amb 
motiu de la celebració de l’Ascensió, propos-
tes per a petits i grans que conviden a sortir  
per viure la festa. 
El divendres 10 de maig al matí la Porxada 
s’omplirà un any més de petits escriptors i 
d’il·lustradors que faran plegats una nova 
edició de Fem un Llibre, aquest any, dedi-
cada als gegants Cosme i Damiana, que 
compleixen 50 anys. A la tarda, l’Orquestra 
Internacional Selvatana farà triplet, amb tres 
actuacions de sardanes, concert i ball, l’any 
que celebra el seu centenari.
El dissabte 11 a la tarda arriba la Passada de 
l’Ascensió. Quan es compleixen 70 anys de 

la primera desfilada i l’any del 75 aniver-
sari del bombardeig a Granollers, algunes 
soldadesques, o sigui, diversos conjunts de 
soldats, desfilaran festivament pels carrers, 
seguint l’antic Canó de la Barceloneta. Els 
armats de Monblanc, les esquadres i bandes 
dels Coros del Raval i la Barceloneta, la 
Tamborrada de Sant Sebatià i el Tio de la 
Porra, de Gandia, envairan Granollers amb 
aires marcials i esbojarrats.
Les activitats de caire tradicional tenen un 
pes destacat al programa. El diumenge 12 
de maig, els Sagals d’Osona, els Marrecs de 
Salt i els amfitrions, els Xics de Granollers, 
protagonitzaran la trobada castellera. El cap 
de setmana següent, el dissabte 18, la XXII 

Mostra de Bestiari de Foc portarà a Grano-
llers diverses colles convidades que junt amb 
els Diables de Granollers i la Colla del Drac 
atemoriran el més valent. L’endemà diumen-
ge, serà el moment de les danses tradicio-
nals i l’espectacle A Granollers ballem!, amb 
l’Esbart Dansaire. 
El Teatre Auditori s’uneix a la programació 
festiva amb tres propostes: l’humor de Joan 
Pera Capri; La Traviata, per als aficionats a 
l’òpera; i la presentació del darrer disc de les 
Macedònia, per al públic familiar. 
Podeu consultar la programació sencera a les 
pàgines 10 i 11 d’aquest butlletí.

Més informació, www.granollers.cat

FeM Un lliBre, lA PAssAdA de les soldAdesqUes,
concerts, teAtre, cAstells, BestiAri de Foc,
dAnses trAdicionAls i Molt Més, Per l’Ascensió 

Imatges de l'Ascensió 2012. Fotos: Toni Torrillas

Passada de l’Ascensió: “Entrà mora” Esbart Dansaire de Granollers

Cercavila de foc

© Grup MacedòniaFem un Llibre
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l’Ascensió 
ActiVitAts
A cArrers, 
PlAces
i eqUiPAMents
diMArts 7 de MAiG
PreGó de lA 63a FirA i Festes
de l’Ascensió
A cÀrrec de MontserrAt PonsA
i tArrés, activista i membre
de la Fundació cultura de Pau
19 h Sala Francesc Tarafa

teAtre. JoAn PerA cAPri
Amb Joan Pera. Espectacle d’humor
20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Preu: 12 € i 25 €

AssAiG esPeciAl de l’Ascensió
dels Xics de GrAnollers
21 h La Troca. Roca Umbert
Org.: Colla Castellera Xics de Granollers

diVendres 10 de MAiG
FeM Un lliBre
11 h Plaça de la Porxada
Org.: Casal del Mestre, llibreria La Gralla 
Col·l.: Institut Celestí Bellera, Espai d’Arts
de Roca Umbert

sArdAnes AMB l’orqUestrA
internAcionAl selVAtAnA
17.30 h Plaça de l’Església
(Si plou, es farà al Pavelló Municipal 
d’Esports, el Parquet)

concert del centenAri
de l’orqUestrA internAcionAl 
selVAtAnA
19.30 h Plaça de la Porxada
(Si plou, es farà al Pavelló Municipal 
d’Esports, el Parquet)

tAller de cAstells:
lA ForÇA FA lA PinYA
Adreçat a joves i adults
19 h La Troca. Roca Umbert
Org.: Colla Castellera Xics de Granollers

AssAiG esPeciAl de l’Ascensió
dels Xics de GrAnollers
21 h La Troca. Roca Umbert
Org.: Colla Castellera Xics de Granollers

BAll AMB l’orqUestrA
internAcionAl selVAtAnA
22 h Plaça de la Porxada
(Si plou, es farà al Pavelló Municipal 
d’Esports, el Parquet)

dissABte 11 de MAiG
lA PAssAdA de l’Ascensió
“soldadesques, de la marcialitat
a la disbauxa”
17.30 h La Troca. Roca Umbert
Recorregut: la Troca, av. Prat de la Riba,
c. Alfons IV, pl. de la Corona, c. d’Anselm 
Clavé, c. St. Roc, Sta. Anna, pl. de la Caser-
na, c. St. Jaume, pl. de l’Església,
pl. de la Porxada, c. Sta. Esperança,
c. d’Anselm Clavé, pl. de la Corona,
c. Alfons IV, av. Prat de la Riba, la Troca
L’exhibició es farà de manera continuada 
durant tot el recorregut

diUMenGe 12 de MAiG
troBAdA cAstellerA
Actuació dels sagals d’osona,
Marrecs de salt i Xics de Granollers
12 h Plaça de la Porxada
Org.: Colla Castellera Xics de Granollers

ActiVitAt FAMiliAr
castells de sorra i jocs tradicionals
17.30 h Plaça Maluquer i Salvador

cAntAdA d’HAVAneres 
Amb el grup Port Vell 
18.30 h Plaça de la Porxada
Hi haurà cremat de rom

ÒPerA. lA trAViAtA
de Giuseppe Verdi
18 h Teatre Auditori de Granollers
17 h, introducció prèvia a càrrec
de Marc Heilbron
Preu: 25 € i 50 €

dissABte 18 de MAiG
XXii MostrA de BestiAri de Foc 
Plaça de la Corona
17 h Plantada del bestiari participant
17.30 h Activitats de tarda
19 h Concert. “Música per amansir les feres”
Org.: Drac de Granollers
 

cercAVilA de Foc
Amb els diables Mansuets de Foc de 

Vilassar de Mar, colla infantil convida-
da, les colles jove i gran de diables de 
Granollers, i les bèsties participants a 
la mostra
20.30 h Plaça de la Corona
Recorregut: pl. de la Corona, c. d’Anselm 
Clavé, c. St. Roc, pl. de la Porxada
Org.: Drac de Granollers
i Diables de Granollers

sArsUelA
lA cAnÇó d’AMor i de GUerrA
(versió concert)
Música: rafael Martínez Valls
text: lluís capdevila i Víctor Mora
Cor Aula Lírica de Granollers amb solistes 
professionals
18 h Centre Cultural de Granollers
Preu: 10 €

diUMenGe 19 de MAiG
A GrAnollers BAlleM!
recull de danses tradicionals
granollerines
18 h Plaça de la Porxada
Org.: Esbart Dansaire de Granollers 

esPectAcle FAMiliAr
concert del grup Macedònia 
Presentació del nou disc: Desperta 
Recomanat per a nens i nenes de 6 a 12 anys
18 h Teatre Auditori de Granollers
Preu: 8 € i 16 €

VendA d’entrAdes
taquilles del teatre Auditori
de Granollers
Dimecres, dijous i divendres,
de 17.30 h a 20 h
Una hora i mitja abans de cada espectacle
Per Internet:
www.teatreauditoridegranollers.cat 

taquilla del centre cultural
de Granollers
Una hora i mitja abans de l’espectacle

Acte de foc

Col·labora:
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ActiVitAts
Al PArc FirAl
dies 9, 10,11 i 12 de MAiG
cAdA diA

circUit de VeHicles AMB PedAls,
MiniGolF, cAMPionAt
de MiniFUtBol, criqUet 

MostrA GAstronÒMicA
Dijous 9 de maig, de 19 h a 23.30 h
Divendres 10 i dissabte 11 de maig, 
de 13 h a 16 h i de 20 h a 23.30 h
Diumenge 12 de maig, de 13 h a 16 h

eXHiBició i clAsse d’AGilitY
Dijous 9 de maig, a la tarda
Divendres 10, dissabte 11
i diumenge 12 de maig
Tot el dia
Zona sud. Parc Firal
A càrrec del Club d’Agility Marvi - La Roca

PresentAció de Jocs
De divendres 10 a diumenge 12 de maig
Tot el dia
Carpa Ayudar Jugando
A càrrec de Jordi Gené & Gregorio Morales,
Steffen Mühlhäuser (autors convidats 2013) 
i autors inèdits de Ludo, Asociación
de Creadores de Juegos de Mesa

tAller de constrUcció leGo
De divendres 10 de maig
a diumenge 12 de maig
Tot el dia
Carpa Ayudar Jugando
A càrrec d’Hispalug

FirA JUGAr X JUGAr
Dijous 9 de maig, a les 18 h
Divendres 10, dissabte 11
i diumenge 12 de maig
De 10 h a 21 h
Jocs d’habilitat, estratègia, riure, memòria... 
A càrrec d’Ayudar Jugando

diJoUs 9 de MAiG
inAUGUrAció de lA 63a FirA de 
l’Ascensió
18 h Parc Firal 

diVendres 10 de MAiG
Vi torneiG FUtBol BenJAMÍ
FirA i Festes de l’Ascensió
De 10.30 h a 12.30 h
Zona sud. Parc Firal
Org.: AITEVO

eXHiBició d’AGilitY
i deMostrAció de FrisBee
De 10 h a 13 h
Zona sud. Parc Firal
A càrrec de l’Escola del Club d’Agility
Marvi - la Roca

dissABte 11 de MAiG
cAMPionAts de cAtAn 
i FAntAsMA BlitZ
De 10 h a 19 h
Carpa de campionats de Jugar x Jugar
Org.: Devir

introdUcció Als Jocs de rol
De 10 h a 20 h
Carpa Ayudar Jugando
Org.: Associació L’Autòmata (Terrassa) 

introdUcció Als WArGAMes
De 10 h a 20 h
Carpa Ayudar Jugando
Org.: Club Rubicon (l’Hospitalet de Llobregat)

siMUltÀnies de scrABBle 
De 10 h a 20 h
Carpa de campionats de Jugar x Jugar
Org.: Miquel Sesé

torneiG de circUs MAXiMUs 3d
De 10 h a 14 h
Carpa Ayudar Jugando
Org.: Jordi Roca

Vi torneiG FUtBol BenJAMÍ
FirA i Festes de l’Ascensió
De 10.30 h a 12.30 h
Zona sud. Parc Firal
Org.: AITEVO

PresentAció 
de Jocs FinAlistes del concUrs
19.30 h 
Carpa de campionats de Jugar x Jugar 
Org.: Ajuntament de Granollers

lliUrAMent de PreMis 
concUrs creAció de Jocs
20 h 
Carpa de campionats de Jugar x Jugar 
Org.: Ajuntament de Granollers

diUMenGe 12 de MAiG
Vi torneiG de FUtBol BenJAMÍ 
FirA i Festes de l’Ascensió
A les 10.30 h, partits entre els classificats 
dels grups A i B
A les 13.30 h, entrega de premis
Zona sud. Parc Firal
Org.: AITEVO

PresentAció del Joc BAUHAUs
Jordi Gené & Gregorio Morales,
autor convidat de Jugar X Jugar 2013
11 h
Carpa Ayudar Jugando
Org.: Fira Jugar x Jugar

reUnió de treBAll 
de steFFen MÜHlHÄUser
AMB AUtors locAls
12 h 
Carpa Ayudar Jugando
Org.: Fira Jugar x Jugar

esPorts
del 6 Al 12 de MAiG
XVii torneig de tennis Fira i Festes
de l’Ascensió
Matí i tarda Pistes de Tennis Municipals 
Org.: Club de Tennis Granollers 

dies 10, 11 i 12 de MAiG
XiX trofeu Fira i Festes
de l’Ascensió ciutat de Granollers 
Matí i tarda Club de Tir (av. de les Alzines,
urb. Belulla)
Org.: Club de Tir de Precisió de Granollers 

11 de maig
ii torneig de rugbi ciutat de Granollers
De 10 h a 20 h Pistes d’atletisme
Org.: Rugbi Spartans Granollers



Un espai recorda l’arribada de l’aigua
a Granollers fa un segle

L’Ajuntament ha urbanitzat i ordenat un espai 
d’uns 100 m2, en la cruïlla dels carrers de 
Corró i Jaume Corbera, on hi havia les antigues 
basses d’en Joanet, utilitzades pels regants 
de les hortes del barri del Lledoner i que van 
quedar en desús després de la urbanització 
del sector X. Després d’enderrocar-les es va 
generar un espai que ara s’ha urbanitzat i s’ha 
posat a disposició de la ciutadania. L’espai, 
amb bancs i arbres, serà especialment utilitzat 

per les persones que acompanyen i recullen els 
nens i nenes de l’Escola Bressol El Teler, situada 
just al davant. 
L’espai s’ha pavimentat fent servir llambordes 
recuperades del centre històric. Compta també 
amb un plafó explicatiu així com una placa en el 
peu d’una vàlvula, en què es recorda l’arribada 
de l’aigua corrent a Granollers, procedent dels 
pous d’en Serra, ara fa un segle. 1913 va ser 
un any clau per al desenvolupament de Grano-
llers perquè, a banda de la troballa d’aigua per 
abastir la ciutat, també va arribar l’enllumenat 
públic.
El 1913, el creixent consum d’aigua potable i de 
la població no podia ser cobert per les mines 
existents. La solució es va produir quan Lluís 
Serra i Guàrdia va trobar en els seus terrenys 
de Canovelles una mina amb cabal suficient per 
abastir sobradament Granollers. Va ser el 1914 
quan l’Ajuntament li va concedir l’autorització 
per instal·lar en els carrers de Granollers cano-
nades de conducció d’aigua potable per a sub-
ministrar a particulars i per al consum públic. 
L’explotació del servei es va fer amb el nom de 
Aguas Potables del Vallés.
La canalització no va evitar episodis de conta-
minació de l’aigua, fet que va provocar brots 
epidèmics entre la població. L’Ajuntament no va 
poder controlar-ne la potabilitat fins ben entrat 
el segle XX, ja que l’aigua no era de la seva pro-
pietat ni tenia mitjans adequats per analitzar-la.
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Fill i néts de Lluís Serra i 
Guàrdia en l’espai del barri del 
Lledoner on es rememora com i 
quan va arribar l’aigua corrent a 
Granollers

Les obres del carrer Girona avancen amb la renovació dels serveis
Les obres del carrer de Girona continuen fent el seu curs. 
En aquests moments s’està portant a terme la renovació 
del clavegueram des del carrer de Torras i Bages direcció 
nord. Paral·lelament també s’està construint la nova ca-
nonada d’aigua potable i les instal·lacions soterrades de 
la vorera de ponent del carrer, la del Casino, començant 
per la cantonada amb el carrer d’Agustí Vinyamata i pu-

jant en direcció al carrer de Bruniquer. Les obres s’aniran 
executant per trams, amb la intenció que, a mesura que 
es vagi avançant, s’acabi al màxim la urbanització. 
Totes les persones que desitgin rebre informació actua-
litzada sobre l’evolució de l’obra, que es preveu que duri 
nou mesos, poden enviar un correu electrònic a l’adreça 
obres@ajuntament.granollers.cat.
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El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, ha 
visitat Granollers per assistir a la Junta Local 
de Seguretat i poder copsar de primera mà 
l’activitat que s’hi desenvolupa. Espadaler, 
acompanyat de l’alcalde, Josep Mayoral, ha pre-
sidit aquesta reunió en la que s’analitzen temes 
de seguretat, prevenció i coordinació. En acabar, 
la Junta Local de Seguretat, el conseller Espa-
daler i l’alcalde Mayoral coincidien en remarcar 
“la voluntat de treballar conjuntament amb els 
cossos de seguretat. Planificar i prevenir és 
essencial per a la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra, que col·laboren contínuament.”
La visita del conseller a Granollers va coincidir 
la setmana que es va presentar la Memòria de 
la Policia Local de 2012, en la qual destaquen 
més de 5.600 actuacions policials en matèria de 
seguretat ciutadana i gairebé 6.000, relaciona-
des amb el trànsit. Entre altres dades significa-
tives ha disminuït més d’un 19% el nombre de 
denúncies de trànsit interposades.

El conseller Espadaler participa 
a la Junta Local de Seguretat

L’Ajuntament tanca 
en positiu els comptes 
municipals de 2012
L’Ajuntament de Granollers ha tancat en 
positiu els comptes de 2012. Tant el resul-
tat pressupostari, és a dir, el balanç entre 
ingressos i despeses, com el romanent 
de tresoreria, l’estalvi acumulat en anys 
precedents (4.749.114,47 euros), han estat 
positius. Tancar en positiu implica, entre 
d’altres, que l’Ajuntament pot seguir desti-
nant recursos per a un nou pla de xoc, me-
sures encaminades a cobrir les situacions 
de risc i d’exclusió social generades per la 
crisi. L’aportació serà d’un milió d’euros ja 
reservats en el pressupost de 2013.
Serà el segon pla de mesures extraor-
dinàries que aplicarà l’Ajuntament després 
que aquest 2012 també hi va aportar un mi-
lió d’euros. Aquests diners s’han traduït en 
contractes per a persones de llarga durada, 
increment de beques, subvencions a empre-
ses per contractar joves i per a emprene-
dors, etc. Ha estat un conjunt d’actuacions 
aprovades pel consistori i supervisades pel 
Consell Econòmic i Social de Granollers. 

Comparteix, relaciona’t i 
desenvolupa’t amb els tallers 
formatius Entre Dones
El Centre de Informació i Recursos per a Dones (CIRD) ha organit-
zat un taller formatiu amb el títol Entre Dones, un espai d’intercanvi 
d’experiències i aprenentatge on les dones, de la ciutat i de la comar-
ca, podran relacionar-se i aprendre estratègies per desenvolupar els 
seus projectes personals. El curs, a càrrec de Cristina Pérez opi, so-
ciòloga i experta en polítiques de gènere, consta de 10 tallers distri-
buïts en tres mòduls. El primer tracta del desenvolupament personal, 
el segon de l’espai per compartir i relacionar-se i a l’últim s’expliquen 
els recursos per impulsar els projectes vitals.
Entre Dones comença el 20 de maig i finalitza el 19 de juny, tots els 
dilluns i dimecres, en horari de matins: de 9.30 a 11.30 hores o de 12 
a 14 hores. Cal inscripció prèvia trucant al telèfon: 93 842 67 14. Els 
tallers tindran lloc al CIRD, Carrer del Portalet, 4, 4a planta.
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2
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedors
Com fer un pla d’empresa
Quins apartats formen un pla de negoci
Aquest taller també es fa el 16 i 30 de maig

6
9.30 a 13.30 h. Curs de 8 hores. (dies 6 i 
8). Empreses i emprenedors
Gestió econòmica i financera II
Establiment de les necessitats de tresoreria i 
com cercar el seu finançament

14.30 a 16.30 h. Seminari. Comerciants
Com crear la imatge del nostre comerç
Millora la imatge del teu comerç per incremen-
tar les vendes i fidelitzar als teus clients

7
9 a 14 h. Curs de 30 hores (del 7/05 
al 11/06). Empreses
Nòmines, seguretat social i contractació 
laboral. Iniciació.*
Fiscalitat aplicable al salari i a la cotització a 
la SS. 

9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedors
Modalitats de fiscalitat per a l’autònom. 
IVA i IRPF
Coneix quina és la millor opció per tributar

8
9 a 13 h. Curs de 24 hores (del 8/05 
al 12/06). Empreses
Eines avançades de Word i Excel *

9
9.30 a 12 h.
Sessió. Emprenedors
Ajuts i tràmits per iniciar activitat
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i possibilitats de finançament
Aquest taller també es fa el 23 de maig

13
9 a 14 h. Taller. Emprenedors
Com fer l’estudi de mercat de la teva idea 
de negoci
Fonts d’informació i mètodes per al càlcul de la 
mida del mercat

14
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedors
Com omplir els formularis a l’inici de 
l’activitat empresarial
Hisenda i Seguretat Social

15
9.30 a 11.30 h. Presentació. Petits
inversors i Emprenedors
Fes GEST Catalunya
Presentació del projecte. Grups d’Estalvi 
Solidari Territorial

19 a 20.45 h
Jornada. Empreses i emprenedors
Cicle de debats: FRA_CASOS OPORTUNS 
amb la UOC
Els fracassos com a font d’oportunitats. 
Trenquem creences

16
9 a 15 h. Curs de 6 hores. Empreses
Legislació actual en matèria de jubilació: 
teoria i pràctica. *
Conèixer la reforma pel què fa a jubilació. 

17
9 a 14 h.
Curs de 15 hores (del 17 al 31/05). 
Empreses
L’art de dirigir i motivar l’equip de vendes*
Eines per dinamitzar i organitzar l’equip 
comercial. 

9.30 a 13.30 h. Sessió. Empreses 
i emprenedors
Responsabilitat Social Empresarial (RSE)
Conceptes clau i beneficis del sistema de 
gestió RSE mitjançant ISO26000

20
9.30 a 12.30 h. Taller. Emprenedors
Aprèn a fer el teu pla econòmic-financer
Directament a la nostra plantilla d’excel

21
9.30 a 12.30 h. Sessió. Emprenedors
Pràctica fiscal d’impostos. Per a persones 
autònomes
Com es calculen i quan es presenten els 
principals impostos

23
9 a 15 h.
Curs de 12 hores (23 i 30/05) Empreses
Habilitats comercials en anglès*
Sales techniques and customer relationship 

9 a 10.30 h. Jornada Empreses
Conferència – esmorzar. Lloc: Teatre 
Auditori de Granollers *
“Els valors de l’empresa com a font 
d’estratègia”

24
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedors
La cooperativa de treball: una forma 
d’emprendre col·lectivament
T’expliquem com emprendre i organitzar-se 
de manera col·lectiva

9.00 a 12.30 h. Taller de 7 hores (dies 24 
i 31) + Sessions individuals. Empreses
Coneix i millora els teus consums 
energètics – Tallers tutorials
Identifica accions d’estalvi i eficiència 
energètica i la seva viabilitat

27
9 a 15 h. Curs de 6 hores. Empreses
Tractament de l’IVA en les operacions 
intracomunitàries i amb tercers països *
Novetats que incorpora el nou marc fiscal.

9.30 a 13 h. Jornada. Emprenedors
Noves línies de finançament de l’Institut 
Català de Finances (ICF)
Com accedir i tramitar amb promotors 
financers 

28
9.30 a 11.30 h. Sessió. Emprenedors
Com ha de ser una factura? Com es 
complimenten els llibres fiscals?
Requisits per a la seva confecció i 
emplenament

29
9.30 a 10.30 h. Sessió. Empreses
Internacionalització i traducció
Aspectes a tenir en compte a l’hora de traduir 
els textos

31
9.30 a 12.30 h. Sessió. Empreses i 
emprenedors
Creativitat en acció
Els problemes del dia a dia poden ser una font 
de millora aplicant creativitat i la innovació

*Org.: Cambra de Comerç de Barcelona 

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

Maig 2013

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat: 93 861 47 83
Tel. Cambra de Comerç:
902 448 448 ext. 1033
08401 Granollers

www.granollersmercat.cat
www.cambrabcn.org
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El Consell dels Infants de Granollers s’ha reunit 
amb l’alcalde per tal d’explicar les conclusions 
del treball que han analitzat els darrers mesos. 
En aquesta ocasió els nens i nenes han parti-
cipat en el Pla d’Implicació amb el Paisatge de 
Granollers i han reflexionat sobre el paisatge de 
la ciutat. Durant l’audiència amb l’alcalde els 
joves han explicat les tipologies de paisatges 
existents (urbà, periurbà, fluvial i industrials) i 
han analitzat els usos i estat de cada paisatge. 
Els membres del consell han intervingut un a 
un explicant que “hem reflexionat sobre el fet 
que les persones som diferents i tenim opinions 
diverses, hem visualitzat els paisatges del futur, 
i portem propostes per millorar el paisatge de 
Granollers.”
Els alumnes 5è i 6è que formen part del Consell 
dels Infants han resum les conclusions del seu 
estudi: “volen que es facin accions de millora 
dels elements del paisatge, tenint en compte 
la neteja i l’estat, fent que les places i carrers 
siguin més amables, bonics i segurs. Volen que 
es conservin els usos dels diferents paisatges 
que ja existeixen i que es protegeixin els espais 
naturals.”

El Consell dels Infants demana millorar, 
conservar i protegir el paisatge de la ciutat

L’alcalde, Josep Mayoral, va anotar-se les inter-
vencions del Consell i els va agrair la seva feina. 
L’audiència va finalitzar amb un interessant 
torn de paraules amb la intervenció de tots els 
assistents.

joves emprenedors presenten les seves cooperatives

Els alumnes de 5è de l’escola Salvador Llobet i els de 6è de 
l’escola Granullarius ja han creat les seves cooperatives. 
Per segon any consecutiu Granollers aposta pel projecte 
“Cultura Emprenedora a l’Escola”, impulsat per la Diputa-
ció de Barcelona, que promou la creació de cooperatives 
escolars amb l’objectiu d’incrementar la creativitat, la 
innovació i l’esperit emprenedor. Enguany s’incorpora al 
projecte l’escola Salvador Llobet juntament amb l’escola 
Granullarius, que ja va parti-
cipar el curs 2011-2012. 
El projecte aposta pel model 
cooperatiu com a filosofia 
empresarial de base. Durant 
el curs lectiu, els alumnes 
aprenen a posar en marxa un 
projecte d’emprenedoria, ges-
tionen un microcrèdit i con-
feccionen els seus productes 
que vendran, en aquest cas, 

al mercat del dijous 23 de maig. Durant el primer trimestre 
els alumnes s’han organitzat en assemblea, han redactat 
els estatus i han fet tràmits administratius. Les quatre 
cooperatives escolars de la ciutat són de l’escola Granu-
llarius: “Dreams Come True”, de la classe de 6è A i “Petits 
empresaris”, de 6è B. Pel que fa a l’escola Salvador Llobet, 
els alumnes de 5è A han creat “Calito”, mentre que 5è B 
han organitzat “Ieti Kids”. Els alumnes ja tenen els seus 

logos, els prototipus dels ar-
ticles que produiran i l’estudi 
de mercat, amb el qual han 
triat els seus productes defi-
nitius. Els joves emprenedors 
de 5è i 6è comencen a posar 
fil a l’agulla per tenir els pro-
ductes enllestits i vendre’ls al 
mercat del dijous. Tot un rep-
te que l’alumnat està disposat 
a assumir.
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“Jordi Benito. Accionisme
i interiorisme”, al Museu de Granollers

El 8 de maig el Museu de Granollers inaugura 
l’exposició “Jordi Benito. Accionisme i interiorisme”, 
una producció del Centre d’Arts Santa Mònica de 
Barcelona en què ha participat el Museu, comissa-
riada per Joaquim Pibernat i Beth Galí. La mostra 
se centra en el seu vessant com a dissenyador de 
mobles i interiorista, treballs que Jordi Benito va 
fer, sobretot, per a persones de Granolllers i la 
comarca. El visitant també podrà veure obres d’art 

i audiovisuals de la trajectòria de l’artista. L’exposició es podrà visitar fins al 
30 de juny. D’altra banda, la propera proposta de la Sala Ciutat del Centre 
Cultural, que s’inaugura el dia 22 de maig, es titula “Dos + 2 Art & Color”, 
una mostra d’escultura, pintura, dibuix... d’Emili Lloret, Toni Ribell, Margaret 
Sabé i Elena Surribas, membres del col·lectiu artístic granollerí Dos + 2 Art 
& Color, amb la col·laboració de Cristina Castañeda.
Més informació, a l’agenda i a www.museugranollers.cat

Maig de Màgia i Acorar, aquest mes
a Teatre de Ponent 
Teatre de Ponent presenta Maig de Màgia, una programació especial en 
què magues i mags es faran seu l’escenari de Ponent per oferir la seva 
màgia teatral, juganera i poètica, combinada amb dansa, música o clown. 
Els artistes que participen en aquest tour de màgia són Mag Pota (3,4 i 5 
de maig), Mag Edgard (10 i 11 de maig), Dames Màgiques (12 de maig) i 
Sergi Buka (17, 18 i 19 de maig). 
El mes es tanca amb la representació de l’obra Acorar –que es va haver 
d’ajornar fa unes setmanes–, amb la companyia Produccions de Ferro, 
de les Illes: un monòleg de Toni Gomila que arriba a Granollers avalat 
per l’èxit de públic i crítica (dies 24, 25 i 26 de maig). 
Més info, a l’agenda i a www.teatredeponent.com

DIjOUS 2

20 h Centre Cultural de Granollers
Dijous Singular. Projecció del film El cavall 
de Torí (2011), de Béla Tarr (VOS)

22.30 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Dràstik B1 – Lluís Fortuny ReL 
Sessions

DIvENDRES 3

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. El bosc, d’Óscar 
Aibar (2012)

20 h Gra
Concert. Perill d’Allau. Presentació del nou 
CD. Pop-rock acústic

21 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle. Tots dansen. Projecte de dansa 
als instituts. Dir. Sebastián García

21 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. Impromàgia, de la cia. 
Pota Produccions. Màgia

23 h Casino de Granollers
38è Cicle de Jazz al Casino. Brigdes Trio 
plus Chris Cheek

23 h Nau B 1. Roca Umbert
Concert. Els Nens Eutròfics + Blaüe

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Andreu Casanova

DISSAbTE 4

De 16 h a 21 h Plaça de la Porxada
La festa blanca de la colla dels Blancs

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Cinema familiar. El gat amb botes 

18 h Nau B1. Roca Umbert
B1 Kids. Samfaina de Colors. Cabaret Patu-
fet. Concert familiar

21 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. Impromàgia, de la cia. 
Pota Produccions

22 h Teatre Auditori de Granollers
El tipo de la tumba de al lado. Dir.: Josep M. 
Pou. Amb Maribel Verdú. Teatre

DIUMENGE 5

11 h Museu de Ciències Naturals
Diumenges de Ciència. “La vida microscòpi-
ca”. Tallers familiars. Info i reserves, tel. 93 
870 96 51   
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Torna
la Primaveral
de Cinema
de Muntanya
L’Agrupació Excursionista de 
Granollers (AEG) organitza la 13a 
Primaveral de Cinema de Mun-
tanya, amb l’objectiu de  fomen-
tar les activitats a la muntanya 
i gaudir de les experiències de 
diferents alpinistes en expedi-
cions arreu del món.
El cicle s’enceta el dia 15 de 
maig amb una projecció sobre 
l’Auyantepui (Veneçuela), de 
Josep M. Parareda; el dia 16 es 
veurà l’acensió al Kilimanjaro, 
Mont Mero i Mont Kenya que l’any 
1982 va fer un grup de l’AEG; el 
dia 22, es projectarà Operació An-
des-80 (33 anys després), protago-
nitzada també per alpinistes de 
l’AEG; i el dia 23 de maig, tanca 
el cicle un documental sobre la 
gran icona de l’alpinisme mun-
dial, Reinhold Messner. 
Més informació, a l’agenda i a 
www.aeg.cat

L’autor Ricardo Alcántara, a la darrera 
trobada del Club de Superlectors
L’escriptor Ricardo Alcántara (Uruguay, 1946) participarà el dijous 16 de maig 
en una trobada a Can Pedrals amb els lectors més joves de la biblioteca, de 7 
a 11 anys, per parlar de la seva feina com a novel·lista i dels seus llibres. Al-
cántara és autor de literatura infantil i juvenil, té més d’un centenar de títols 
publicats i ha estat traduït a diverses llengües. D’altra banda, Can Pedrals 
organitza aquest mes el lliurament de premis del Concurs Literari Escolar, 
que ja compta 56 edicions;  serà  el dia 24 de maig, a les 6 de la tarda, a la 
Sala Tarafa. Enguany hi han participat 268 alumnes (de 5è i 6è de primària, i 
de 1r a 4t d’ESO) de vint centres de la ciutat.

Dansa
i Meteomúsica,
al Teatre 
Auditori 
Alumnes de secundària i ba-
txillerat de l’Escola Municipal 
del Treball i de l’Institut Celestí 
Bellera han participat aquest 
curs al projecte Tots Dansen del 
teatre Mercat de les Flors de 
Barcelona, sota la coordinació 
del Teatre Auditori de Granollers 
i l’Associació Cultural. El diven-
dres 3 de maig, a les 9 del vespre 
al Teatre Auditori,  es veurà el 
resultat damunt l’escenari de 
mesos de treball, en un projecte 
en què els nois i noies han tre-
ballat amb els seus professors 
d’educació física. Altres propos-
tes del mes al Teatre Auditori 
són l’obra El tipo de la tumba de 
al lado i Meteomúsica, un concert  
amb l’Orquestra de Cambra de 
Granollers de la mà de l’Alfred 
Rodríguez Picó.  
Més info, a l’agenda i
www.teatreauditoridegranollers.cat

18 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. Impromàgia, de la cia. 
Pota Produccions

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. El bosc, d’Óscar 
Aibar (2012)

Dimarts 7

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d’AGEVO. “L’Atlàntida, his-
tòria i mite d’un continent perdut”, a càrrec 
de Sergi Grau, llic. en història (UAB)  

Dimecres 8

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’hora del conte. “Contes de gegants”, amb 
Paco Asensio

18 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Presentació de l’exposició “EMAD, 25 anys 
fent projectes” 

19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura Clàssics al Dia. “Anna Karé-
nina”, de León Tolstoi

De 19.15 h a 20.45 h Llibreria La Gralla
“Black Pride”. Sessions de conversa en 
anglès sobre la cultura afroamericana. Dies 
8, 15, 22 i 29 de maig 

20 h Museu de Granollers
Inauguració de l’exposició “Jordi Benito. 
Accionisme i interiorisme”

Dijous 9

19 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Colectivo Cautivo #5

19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Brush up your English! Converses en an-
glès. “The future” . Col·labora i dinamitza: 
Cambridge School. Info i inscripcions,
tel. 93 860 44 50

20 h Ateneu de Granollers
Tertúlia literària. L’avi de 100 anys que es va 
escapar per la finestra, de Jonas Jonasson

DivenDres 10

21 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. Instants. Cia. Mag 
Edgard. Màgia

23 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Línia Maginot + Les Sueques

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Gabriel Zubizarreta

Dissabte 11

21 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. Instants. Cia. Mag 
Edgard

@
 A

EG
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DIMEcRES 22

17.30 h Biblioteca Roca Umbert 
L’hora menuda. “El cau de les delícies”. 
Activitat per a nadons de fins a 15  mesos. 
Inscripció prèvia, al tel. 93 860 44 50

19 h Local de l’Associació de Veïns del 
Congost
Cicle de xerrades de l’Aula de la Salut. 
“Cuidem la nostra pell”, amb Natàlia Seguí, 
dermatòloga, HGG

20 h Sala Ciutat. Centre Cultural
Inauguració de l’exposició
“Dos + 2 Art & Color”. Emili Lloret,
Toni Ribell, Margaret Sabé, Elena Surribas

DIjOuS 23

19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Brush up your english! Converses en 
anglès. “Jokes and comedy” . Col·labora i 
dinamitza: Cambridge School. Info i inscrip-
cions, a la biblioteca, tel. 93 860 44 50

19.30 h Llibreria La Gralla
Trobada amb Marina Subirats, catedràtica 
de sociologia de la UB Barcelona. Presenta-
ció del seu darrer llibre

20 h Centre Cultural de Granollers
Dijous Singular. Projecció del documental 
Canciones para después de una guerra (1976), 
de Basilio Martin

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cicle de conferències. “El repte de ser per-
sona, avui”. “Cervells, religions i societat”, a 
càrrec de Ramon Maria Nogués, antropòleg 
i escolapi 

22.30 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Gran Teatro Amaro

DIvENDRES 24

18 h Sala Tarafa
LVI Concurs Literari Escolar de Can Pe-
drals. Lliurament de premis

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. The Deep Blue 
Sea, de Terence Davies (2011)

21 h Teatre de Ponent
Acorar. Autor: Toni Gomila. Cia. Produccions 
de Ferro (Illes Balears). Monòleg

23 h Casino de Granollers
38è Cicle de Jazz al Casino
Adrian Iaes & Horacio Fumero

23 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Barcelona Gipsy Klezmer
Orchestra + Dj Urpi

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Espectacle d’humor improvisat amb la cia. 
Improcedentes

20 h Plaça de la Porxada
VIII Curset de sardanes de l’Agrupació Sar-
danista. Dia 24 de maig, 2a sessió 

21 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. L’impossibilista. Cia. 
Sergi Buka

23 h Casino de Granollers
38è Cicle de Jazz al Casino. Dick Oatts & 
JAM Trio

23.30 h Principal Granollers Music Bar
“Rock & risas”. Albert Boira i César Domé-
nech. Música i humor.

DISSAbtE 18

De 10 h a 21 h Plaça de la Porxada
Fira de les Herbes de Maig. Mostra de pro-
ductes naturals i artesans

De 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h Plaça de 
l’Església
Celebració del 55è aniversari de Colònies 
Sant Esteve. Gimcana i dinar obert. Espec-
tacle infantil i xocolatada. Més info: www.
coloniessantesteve.cat 

10.30 h Biblioteca Can Pedrals 
Kids Time. “Linda and mousy’s farewell”. 
Contes i cançons en anglès per a infants 
d’1 a 4 anys. Col·l. i dinamitza: Kids and Us. 
Inscripció prèvia, al tel. 93 860 44 50

11 h Plaça Jaume I el Conqueridor
XVIII Aniversari del monument a la Gent 
Gran. Ofrena floral, homenatge i dinar

17.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taller familiar. “Rostres redissenyats”. 
Inscripció prèvia, al tel. 93 860 47 95
espaidarts@rocaumbert.cat 

21 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. L’impossibilista. Cia. 
Sergi Buka. Màgia

DIuMENGE 19

11 h Museu de Ciències Naturals
Diumenges de Ciència. Taller i visita a 
l’exposició “Papallones, tota una vida”. Acti-
vitat familiar. Info i reserves, tel. 93 870 96 51  

18 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. L’impossibilista. Cia. 
Sergi Buka. Màgia

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Bestias del sur 
salvaje, de Benh Zeitlin (2012)

DIMARtS 21

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d’AGEVO. “L’ètica de la pro-
tecció de la vida”, a càrrec de Ramon Maria 
Nogués, catedràtic emèrit d’antropologia i 
biologia; escolapi 

DIuMENGE 12

18 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. Dames màgiques en 
gala. Cia. Dames Màgiques

DILLuNS 13

18 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre La memoria silencia-
da de Serón (Almería). República, Guerra Civil 
y represión franquista (1931-1945),
de J. Torreblanca i E. Rodríguez 

DIMARtS 14

D’11 h a 12.30 h Arxiu Mpal. de Granollers
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues de 
Granollers. Grup de treball. Següent trobada: 
28 de maig. Més info i inscripcions, tel.
93 842 67 37 - arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d’AGEVO. “L’homenot Josep 
Pla”, a càrrec d’Antoni Dalmases, llic. en 
filologia hispànica 

DIMEcRES 15

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. “El cuc Felip i l’arbre de 
les mentides”, amb Paco Asensio

18 h Espai d’Arts. Roca Umbert
“De la LOGSE a la LOE”. Xerrada sobre els 
estudis de cicle mitjà i superior en arts plàsti-
ques i disseny. Amb Ricard Andrés i Inno Maza, 
de l’EMAD - Esc. Mpal. Art i Disseny la Garriga

21.30 h Sala Tarafa
Inici de la 13a Primaveral de Cinema de 
Muntanya de l’AEG. Projeccions els dies 15, 
16, 22 i 23 de maig

DIjOuS 16

18 h Biblioteca Can Pedrals
Trobada amb Ricardo Alcántara, escriptor 
infantil i juvenil. Club Superlectors

19 h Sala Sant Esteve de la parròquia de 
Sant Esteve
Lliurament del 2n Guardó Salvador Ca-
sanova als mestres impulsors de l’escola 
catalana. Participació de la Pereanton Jazz 
Band i la Coral de Famílies del Pereanton

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de novel·la. Lolita, de 
Vladimir Nabokov. Dinamitza: M. Roldan, 
escriptora

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Concert. Monica Guec (“La Voz”)

DIvENDRES 17

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Bestias del sur 
salvaje, de Benh Zeitlin (2012)
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DIMEcRES 22

17.30 h Biblioteca Roca Umbert 
L’hora menuda. “El cau de les delícies”. 
Activitat per a nadons de fins a 15  mesos. 
Inscripció prèvia, al tel. 93 860 44 50

19 h Local de l’Associació de Veïns del 
Congost
Cicle de xerrades de l’Aula de la Salut. 
“Cuidem la nostra pell”, amb Natàlia Seguí, 
dermatòloga, HGG

20 h Sala Ciutat. Centre Cultural
Inauguració de l’exposició
“Dos + 2 Art & Color”. Emili Lloret,
Toni Ribell, Margaret Sabé, Elena Surribas

DIjOuS 23

19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Brush up your english! Converses en 
anglès. “Jokes and comedy” . Col·labora i 
dinamitza: Cambridge School. Info i inscrip-
cions, a la biblioteca, tel. 93 860 44 50

19.30 h Llibreria La Gralla
Trobada amb Marina Subirats, catedràtica 
de sociologia de la UB Barcelona. Presenta-
ció del seu darrer llibre

20 h Centre Cultural de Granollers
Dijous Singular. Projecció del documental 
Canciones para después de una guerra (1976), 
de Basilio Martin

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cicle de conferències. “El repte de ser per-
sona, avui”. “Cervells, religions i societat”, a 
càrrec de Ramon Maria Nogués, antropòleg 
i escolapi 

22.30 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Gran Teatro Amaro

DIvENDRES 24

18 h Sala Tarafa
LVI Concurs Literari Escolar de Can Pe-
drals. Lliurament de premis

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. The Deep Blue 
Sea, de Terence Davies (2011)

21 h Teatre de Ponent
Acorar. Autor: Toni Gomila. Cia. Produccions 
de Ferro (Illes Balears). Monòleg

23 h Casino de Granollers
38è Cicle de Jazz al Casino
Adrian Iaes & Horacio Fumero

23 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Barcelona Gipsy Klezmer
Orchestra + Dj Urpi

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Espectacle d’humor improvisat amb la cia. 
Improcedentes

20 h Plaça de la Porxada
VIII Curset de sardanes de l’Agrupació Sar-
danista. Dia 24 de maig, 2a sessió 

21 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. L’impossibilista. Cia. 
Sergi Buka

23 h Casino de Granollers
38è Cicle de Jazz al Casino. Dick Oatts & 
JAM Trio

23.30 h Principal Granollers Music Bar
“Rock & risas”. Albert Boira i César Domé-
nech. Música i humor.

DISSAbtE 18

De 10 h a 21 h Plaça de la Porxada
Fira de les Herbes de Maig. Mostra de pro-
ductes naturals i artesans

De 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h Plaça de 
l’Església
Celebració del 55è aniversari de Colònies 
Sant Esteve. Gimcana i dinar obert. Espec-
tacle infantil i xocolatada. Més info: www.
coloniessantesteve.cat 

10.30 h Biblioteca Can Pedrals 
Kids Time. “Linda and mousy’s farewell”. 
Contes i cançons en anglès per a infants 
d’1 a 4 anys. Col·l. i dinamitza: Kids and Us. 
Inscripció prèvia, al tel. 93 860 44 50

11 h Plaça Jaume I el Conqueridor
XVIII Aniversari del monument a la Gent 
Gran. Ofrena floral, homenatge i dinar

17.30 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taller familiar. “Rostres redissenyats”. 
Inscripció prèvia, al tel. 93 860 47 95
espaidarts@rocaumbert.cat 

21 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. L’impossibilista. Cia. 
Sergi Buka. Màgia

DIuMENGE 19

11 h Museu de Ciències Naturals
Diumenges de Ciència. Taller i visita a 
l’exposició “Papallones, tota una vida”. Acti-
vitat familiar. Info i reserves, tel. 93 870 96 51  

18 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. L’impossibilista. Cia. 
Sergi Buka. Màgia

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Bestias del sur 
salvaje, de Benh Zeitlin (2012)

DIMARtS 21

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d’AGEVO. “L’ètica de la pro-
tecció de la vida”, a càrrec de Ramon Maria 
Nogués, catedràtic emèrit d’antropologia i 
biologia; escolapi 

DIuMENGE 12

18 h Teatre de Ponent
Cicle Maig de Màgia. Dames màgiques en 
gala. Cia. Dames Màgiques

DILLuNS 13

18 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre La memoria silencia-
da de Serón (Almería). República, Guerra Civil 
y represión franquista (1931-1945),
de J. Torreblanca i E. Rodríguez 

DIMARtS 14

D’11 h a 12.30 h Arxiu Mpal. de Granollers
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues de 
Granollers. Grup de treball. Següent trobada: 
28 de maig. Més info i inscripcions, tel.
93 842 67 37 - arxiu@ajuntament.granollers.cat

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d’AGEVO. “L’homenot Josep 
Pla”, a càrrec d’Antoni Dalmases, llic. en 
filologia hispànica 

DIMEcRES 15

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L’hora del conte. “El cuc Felip i l’arbre de 
les mentides”, amb Paco Asensio

18 h Espai d’Arts. Roca Umbert
“De la LOGSE a la LOE”. Xerrada sobre els 
estudis de cicle mitjà i superior en arts plàsti-
ques i disseny. Amb Ricard Andrés i Inno Maza, 
de l’EMAD - Esc. Mpal. Art i Disseny la Garriga

21.30 h Sala Tarafa
Inici de la 13a Primaveral de Cinema de 
Muntanya de l’AEG. Projeccions els dies 15, 
16, 22 i 23 de maig

DIjOuS 16

18 h Biblioteca Can Pedrals
Trobada amb Ricardo Alcántara, escriptor 
infantil i juvenil. Club Superlectors

19 h Sala Sant Esteve de la parròquia de 
Sant Esteve
Lliurament del 2n Guardó Salvador Ca-
sanova als mestres impulsors de l’escola 
catalana. Participació de la Pereanton Jazz 
Band i la Coral de Famílies del Pereanton

19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura de novel·la. Lolita, de 
Vladimir Nabokov. Dinamitza: M. Roldan, 
escriptora

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Concert. Monica Guec (“La Voz”)

DIvENDRES 17

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. Bestias del sur 
salvaje, de Benh Zeitlin (2012)
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Dimecres 29

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time.  “It’s the bear”. Contes i cançons 
en anglès, per a infants de més de 4 anys. 
Dinamitza i col·labora: Cambridge School. 
Inscripció prèvia, al tel. 93 879 30 91

De 18 h a 20 h Plaça de Maluquer i Salvador
Portes obertes al refugi de la plaça
(es repetiran els dies 30 i 31 de maig)

De 18 h a 20 h Ajuntament de Granollers
Portes obertes al refugi de l’Ajuntament
(es repetirà el dia 30 de maig)

18 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Presentació del projecte audiovisual “Re-
talls”, amb Pau Farell, artista resident de 
l’Espai d’Arts i alumnes de l’Inst. C. Vallbona

19 h Espai d’Arts. Roca Umbert
Taula rodona sobre art i educació. Amb 
Núria Aidelman, de l’assoc. A Bao A Qu; Ra-
mon Parramon, director d’AcVic; i Xosé Diaz, 
professor de l’institut Carles Vallbona

Dijous 30

19.30 h Sala Tarafa
“Maig del 38: música per al record”. Peces 
del compositor Josep M. Ruera interpreta-
des per alumnes de l’Escola Municipal de 
Música

20 h Centre Cultural de Granollers
Taller de cinema. Es comentarà la pel·lícula 
Bestias del sur salvaje, de Benh Zeitlin

20 h Nau B1. Roca Umbert
Concert. Mo’Pilé. “Un, dos, tres...
al escondite inglés” (1969) + Pilé Dj’s

23 h Principal Granollers Music Bar
Jam session. Principal Band

DivenDres 31

18.30 h Plaça de la Porxada
Ballada de sardanes amb la Cobla Jovení-
vola de sabadell, dedicada al mestre Ruera 

20 h Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau
Presentació de la novel·la El que mou el 
món, de Kirmen Uribe  

23 h Casino de Granollers
38è Cicle de Jazz al Casino. Albert Vila 
Quartet

23.30 h Principal Granollers Music Bar
Monòleg. Carlos del Pozo

Dissabte 25

10.30 h Biblioteca Can Pedrals 
L’hora menuda. “El cau de les delícies”. 
Activitat per a nadons de fins a 15  mesos. 
Inscripció prèvia, al tel. 93 860 44 50

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges. “Nit al zoo”. 
Activitat familiar amb àlbums il·lustrats.
Inscripció prèvia, al tel. 93 860 44 50

18 h Sala Tarafa
Concert de les corals Albada i Sol Ixent de 
la parròquia de Sant Esteve. Presentació de 
la cantata El follet valent i el nou repertori 
World Music

21 h Teatre de Ponent
Acorar. Autor: Toni Gomila. Cia. Produccions 
de Ferro (Illes Balears). Monòleg

Diumenge 26

9 h Pl. Joan Oliver (Can Bassa) i Palou
Celebració de la festa del Rocío

12 h Escola Pereanton
Cicle Música a la Fresca. Grup instrumental 
de nivell elemental, Combo I de grau profes-
sional de l’EMM i Pereanton Jazz Band 

12 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. “Granollers, ciutat bom-
bardejada”. Més info i reserva prèvia,
tel. 93 842 68 41

12 h Sala Tarafa
Trobada de corals de la comarca. L’Aliança 
(Lliçà d’Amunt), Coral de Corró d’Amunt i 
Coral Art 9

18 h Teatre de Ponent
Acorar. Autor: Toni Gomila. Cia. Produccions 
de Ferro (Illes Balears). Monòleg

19 h Teatre Auditori de Granollers
Meteomúsica amb Alfred Rodríguez Picó. 
Orquestra de Cambra de Granollers.  Sessió 
familiar, a les 17.30 h. Xerrada amb
A. Rodríguez Picó, meteoròleg i melòman,
a les 18 h  

19 h Centre Cultural de Granollers
Cinema en versió original. The Deep Blue 
Sea, de Terence Davies (2011)

Dimarts 28

18.30 h Museu de Granollers
Conferències d’AGEVO. “Viatgem en 
globus”, a càrrec de Miquel Massallera, 
secretari de l’Assoc. Espanyola de Pilots 
d’Aerostació 

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. “L’ésser humà 
és un déu quan somnia i un captaire quan 
reflexiona”

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT
DE GRANOLLERS 
“Granollers
1931-1938” 
Fotografies
de l’Arxiu Municipal 
Del 15 de maig
al 16 d’agost 

BIBLIOTECA
CAN PEDRALS 
Maqueta inauguració
pl. Corona
Climent Martínez
Del 3 al 17 de maig
Inauguració: dia 3,
a les 19 h
Experiment
amb el volum
Alumnes Col·legi Jardí
Del 9 al 24 de maig

CAN JONCH
CENTRE
DE CULTURA
PER LA PAU 
“Catalunya 
bombardejada. 
Bombardeigs a 
ciutats i pobles 
catalans
(1936-1939)” 
Del 21 de maig
al 20 de juny
Inaug.: dia 21, a les 19 h

CENTRE CÍVIC
CAN BASSA
“Segon premi d’Arts 
Bellera / Can Bassa 
2013”
Mostra de treballs 
d’alumnes de 1r i 2n 
de batxillerat d’arts
Del 6 al 14 de maig
Inauguració:
dia 6, a les 19 h

ESPAI D’ARTS
ROCA UMBERT
“EMAD, 25 anys
fent projectes” 
Treballs de l’Escola
Municipal d’Art i Dis-
seny de la Garriga
Del 8 al 18 de maig
Inaug.: dia 8, a les 18 h 

LA TROCA
ROCA UMBERT
“Nutriacció”
Fotografies
Projecte d’AfriCat
de col·laboració
amb el Senegal
Del 3 al 31 de maig
Inauguració:
dia 3, a les 20 h

LLIBRERIA LA 
GRALLA
“Felicitat(s)”
Georgia Porredon
Fotografia
Del 7 de maig al 8 de 
juny
Inauguració:
dia 7, a les 20 h

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Dibuixos de nens 
durant la República.
La ciutat i la guerra”
Del 2 de maig
al 30 de juny
Inauguració:
dia 2, a les 20 h
“Jordi Benito. 
Accionisme i 
interiorisme”
Del 8 de maig
al 30 de juny
Inauguració:
dia 8, a les 20 h

MUSEU DE CIèNCIES 
NATURALS
“VI Instants de 
natura”
Del 17 de maig al 14 
de juliol 
Inaug: dia 17, a les 20 h

SALA CIUTAT
CENTRE CULTURAL
DE GRANOLLERS
“Dos+2 Art & Color”
Emili Lloret, Toni 
Ribell, Margaret Sabé, 
Elena Surribas
Del 22 de maig
al 30 de juny
Inauguració:
dia 22, a les 20 h
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De què parlarà en el pregó de l’Ascensió?
M’agradaria parlar del meu Granollers. Vaig venir-
hi amb set anys, el 1944. Era un Granollers bastant 
nefast, de postguerra, d’auxili social. Se’m posa la 
pell de gallina, només dir-ho. Hi havia les senyores 
que anaven a fer la caritat. Era un Granollers clas-
sista i dividit, entre els republicans i els del règim. 
Difícil de tocar-ho sense fer mal a ningú. I també 
vull parlar de l’evolució que ha fet Granollers. Tinc 
amics que quan els passejo per Granollers no ente-
nen que una ciutat de 60.000 habitants tingui tot 
el que té, de serveis, de cultura...

Penses que les persones ens hem de revelar 
més.
Abans d’anar a la Marxa Mundial per la Pau, Vallès 
Oriental Televisió em va fer una entrevista i em 
van demanar què faria per millorar el món i jo els 
vaig dir que ho tenia molt clar: dividiria la riquesa 
pels habitants que hi ha al món. I tots seríem 
classe mitjana. Al cap d’uns quants dies em van 
telefonar per dir-me que algú havia fet la divisió 
i que seríem tots de classe mitjana. Penso que el 
món està mal repartit. I responsables ho som tots, 
els uns per apoderar-se i els altres per callar. La 
meva guerra és la paraula. Sempre dic que tenim 
dues armes: l’educació i la paraula. Per negociar es 
pot negociar tot. També la guerra i la riquesa més 
bèstia. 

 
Montserrat Ponsa ha criat nou fills, 
ha fet de periodista i ha estat sempre 
involucrada en mil i una reivindicacions: 
“tot el que siguin drets de les persones, 
m’interessa”. Aquesta dona, que parla 
sense embuts, va participar el 2009, a la 
Marxa Mundial per la pau per demanar 
justícia social. Està convençuda que el 
diàleg i la força de la gent és la que farà 
canviar el món. Membre de la Fundació 
Cultura de Pau, del Comitè Assessor 
de Can Jonch i del comitè d’ètica de 
l’Hospital de Granollers pronunciarà el 
pregó de l’Ascensió d’aquest any. 
A http://montserratponsa.com opina 
sobre tot allò que li inquieta i interessa. 

Cal que hi hagi voluntat per al diàleg.
Nosaltres hem d’exigir, la ciutadania som majoria. 
Hi ha una frase molt bona d’un pensador que diu: 
“pensant que el que tu fas és poc, no pot ser que 
no fem res”. És amb la suma de tots plegats que 
s’ha d’aconseguir canviar el món. 

sembla que la societat no està tan adormida 
com abans.
Sobretot perquè molts dels que no havien sortit 
mai a protestar ara els han tocat la butxaca i sur-
ten. Hem de sortir i dir prou, que aquest no és el 
món que volem. En un Foro Social Mundial a Por-
to Alegre, fa uns anys, vaig sentir dir-li a Eduardo 
Galeano (periodista i escriptor uruguaià) que hi 
ha un altre món que és a les entranyes de la mare i 
entre tots l’hem de configurar i ara som a temps a 
dibuixar-lo. Un altre món és possible. 

Has vist en els teus viatges moviments per 
canviar el món?
O canviem el món o el món ens engolirà a tots. 
Si no posem fre a tot el que està passant, l’abisme 
està assegurat. La natura no pot resistir més, els 
mars no poden resistir més, l’ambient està cada 
vegada més enrarit, canvia el clima. 

Ets molt crítica amb els mitjans de comunicació.
En les mans dels periodistes hi ha el futur de la 

“Per a mi pau 
no és absència 

de guerra, és 
justícia social”

Montserrat Ponsa
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“Tenim dues armes per canviar el món:
l’educació i la paraula”

humanitat. Som els responsables de tot el que 
passa. No m’agrada ni que em retallin els articles 
d’opinió ni que me’ls publiquin quan els sembla. 
Els periodistes estan venuts, són la veu del que 
mana. Cal dir les coses pel seu nom. Nosaltres 
hem d’informar, no del que nosaltres volem veure, 
sinó del que passa en realitat. Abans per acce-
dir a un polític, s’hi accedia directament. Si vols 
parlar amb algú de l’Ajuntament has de passar pel 
periodista de l’Ajuntament. Les coses s’haurien de 
poder fer directes com s’havien fet sempre. Abans 
havíem de parlar amb els uns i amb els altres, ara 
tampoc es fa. 

Tu relaciones pau i justícia social.
Quan vaig fer la Marxa per la Pau era contra la 
guerra i les armes nuclears i quan feia una set-
mana que corria per aquests mons de Déu no em 
vaig recordar mai més de les armes nuclears ni la 
guerra. No a la injustícia social. Si la gent es mor 
de gana, com hem de parlar de les bombes, si 
tenen altres necessitats prèvies? Per a mi pau no és 
absència de guerra, és justícia social. 

Com va ser que et van escollir per la Marxa per 
la Pau?
Feia molt temps que s’estava gestant i el promotor 
ho va començar a dir a les organitzacions. Algunes 
de Barcelona, per exemple, ens van tancar la porta 
als morros. Fixa’t que quan va venir la Marxa a 
Barcelona poc ressò va tenir. En canvi quan li van 
explicar a Federico Mayor Zaragoza em va dir: ens 
hem de moure en aquest sentit. Vam trobar 3.500 
adhesions de gent molt sòlida del món de la pau. 
I pocs dies abans del meu aniversari, el mes de 
març, em va cridar el Federico a Madrid i em va 
proposar que hi anés en nom de la Fundació Cul-
tura de Pau. Va ser el millor regal d’aniversari que 
m’han fet mai. 

sóc europeista 
de sempre però 

no de l’Europa 
de l’economia i 
del comerç, de 

l’Europa dels 
ciutadans

Què en vas treure d’aquella experiència? 
D’entrada vaig pensar que no me la mereixia. 
Quan arribàvem a cada país ens esperaven grups 
de gent, d’humanistes i hi havia muntada una ta-
rima en un espai cultural o el que fos i explicàvem 
qui érem i d’on veníem. L’experiència que jo en 
vaig treure? Jo em deia: per què anem demanant 
la pau si la pau existeix i la toques? Serà perquè 
allà on anàvem et trobaves un recinte amb 15.000 
estudiants clamant per la pau, recitant poemes i 
cantant i ballant. Respires la pau però no tothom 
la respira de la mateixa manera. Aquells eren els 
convençuts però penso que hi ha molta gent que 
aspira al mateix que nosaltres. 

Com has vist el canvi de Papa?
Amb molta esperança. Sóc cristiana i, per tant, 
estava molt preocupada per veure què passaria en 
l’elecció del Papa. Jo confio en l’Esperit Sant i crec 
que va aparèixer. Els primers gestos són impor-
tants, esperem que no li passi res. L’església ha de 
canviar, l’església triomfant no existeix. Si Jesús 
tornés a venir estaria amb els pobres, no estaria 
amb els que manen. I no aniria vestit de vermell, 
aniria com una persona normal i estaria amb les 
dones que el necessiten i amb les criatures. I jo tinc 
la sensació que aquest Papa va per aquest camí. 

Et queixes que s’ha rescatat abans els bancs 
que les persones.
Jo faria un altre món, una altra estructura de 
societat diferent de la que tenim i ajudar a crear 
riquesa. Després ja parlarem d’independència. 
Jo sortiria d’Espanya però també d’Europa. Sóc 
europeista de sempre però no de l’Europa de 
l’economia i del comerç, de l’Europa dels ciu-
tadans. Ja ho deia la Carta de Nacions Unides: 
“nosaltres els ciutadans” i ara no és així. 

Montserrat Ponsa ha viscut 
una vida intensa i plena 

d’experiències. Al mig, en la 
Marxa per la Pau (2009) i a la 

dreta amb el pintor equato-
rià oswaldo Guayasamín a 

l’Havana el 1995
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Els grups municipals opinen
ICv-EUiAPer la III 

República

Enguany, ICV-EUiA de Granollers hem tor-
nat a commemorar el 82è aniversari de la 
proclamació de la II República. Un model 
d’Estat que ens va ser arrabassat per la for-
ça de les armes i les bombes, que ens va 
ser robat amb traïdoria i violència, i que 
va ser substituït per una dictadura san-
guinària, que va abolir totes les llibertats, 
que va perseguir la nostra llengua, que va 
condemnar les dones a ser poc més que 
objectes de decoració i que va suposar la 
mort i el patiment de milers i milers de 
persones innocents.
Aquesta dictadura encara perdura, tot 
i que maquillada i modernitzada, a dia 
d’avui. Amb un cap d’Estat que diu que 
és el nostre Rei, que ara sabem que té 
molts milions d’euros amagats a Suïssa, 
que té una amant a càrrec de les arques 
públiques, que té una filla i un gendre 
corruptes. Aquest cap d’Estat que té per 
hobby viatjar a l’Àfrica amb els nostres 
diners, per a matar elefants i altres animals 
indefensos, que va jurar lleialtat a Franco 
i va defensar la seva obra reiteradament. 
Aquest cap d’Estat és el que volem que ab-
diqui. Que marxi ben lluny, que proposi la 
convocatòria d’eleccions anticipades i que 
declari immediatament la III República.
Perquè la qüestió no és si volem a un bor-
bó o a un altre, la qüestió és si volem un 
règim imposat, antic i autoritari, o volem 
democràcia i llibertat.
Des d’ICV-EUiA volem la República, 
pels valors que representa d’igualtat, de 
respecte, de llibertat i de democràcia 
plena, però també la volem per trans-
parència, per acabar amb els privilegis 
i l’obscurantisme, perquè no creiem en 
societats que tenen ciutadans de primera i 
de segona categoria. I també la volem per-
què no volem corruptes a les institucions, 
perquè no volem lladres de guant blanc 
ni al govern ni enlloc, perquè no volem 
caçadors furtius ni vividors a càrrec dels 
nostres impostos.
Us convido a omplir-vos d’energia, de 
força i de dignitat, i amb un record ines-
borrable per tots aquells que varen caure 
lluitant per la nostra llibertat, seguim 
treballant per assolir ben aviat la III Repú-
blica.

Josep Casasnovas Vaquero
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA

AGEmprendre 
a Granollers

Facilitar una sortida laboral als aturats a través 
de l’emprenedoria és clarament una de les 
solucions per fer front a la crisi. Només hem 
d’atendre la següent dada per veure la impor-
tància dels autònoms i les PIME al nostre país: 
a finals del 2012 representaven el 98,8 % del 
total d’empreses a Catalunya, i concretament 
les PIME donen feina al 72,9 % dels ocupats.
Però emprendre és un camí difícil, ple 
d’obstacles, i per això és essencial fer de 
Granollers la ciutat on emprendre és fàcil, 
així com evitar que tanquin més comerços i 
empreses a la nostra ciutat. Per aquest motiu, 
Acció Granollers (ERC, RCat, Gi i JERC) ha 
proposat uns sèrie de mesures relacionades 
amb el suport als emprenedors de cara al nou 
pla de xoc.
És bàsic, en primer lloc, que l’administració 
agilitzi els tràmits, tant online com ontime, ja 
que els petits empresaris, aquells que dedi-
quen tots els seus esforços al funcionament 
del seu negoci, no tenen temps de dedicar-se a 
l’administració. 
Per exemple, pel que fa a l’obertura de nous 
negocis, a Londres es pot obrir una empresa en 
dos hores per internet i amb un cost de 75 €. 
Des d’Acció Granollers (ERC, RCat, Gi i JERC) 
creiem que cal reduir el temps de tramitació 
dels expedients de llicències d’activitats fins a 
arribar a un punt on determinats negocis es 
puguin obrir en 24 hores.
Però en qualsevol cas hem de tenir molt pre-
sent que sense finançament, la resta d’esforços 
són inútils. De fet, la restricció del crèdit és la 
principal causa a Catalunya de l’abandonament 
de l’activitat empresarials dels autònoms; al 
2012, va suposar el 30 % de les baixes. Per 
això, a més de continuar amb la bonificació 
d’interessos aplicada al Pla de xoc 2012, des 
d’Acció Granollers hem proposat la creació de 
subvencions a autònoms per contractar serveis 
externs per a la millora de la seva activitat; se-
rien ajudes de fins a 1.500 € per finançar el 75 
% del cost de la contractació de serveis externs 
a empreses que tinguin la seva direcció fiscal al 
Vallès Oriental.
També volem impulsar l’obertura de nous 
negocis a locals buits a través d’ajudes com bo-
nificacions fiscals o la subvenció del 20 % de 
la inversió de la rehabilitació d’aquests locals 
amb un màxim de 3.000 €. 
Finalment, creiem que cal ampliar les eines 
d’acompanyament reals als petits empresaris 
tant per a l’activitat inicial com per la consoli-
dació dels seus negocis.

Pep Mur i Planas
Portaveu d’Acció Granollers 
(ERC, RCat, Gi i JERC)
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Des de fa més d’una dècada l’habitatge ha 
esdevingut un greu problema per a moltes 
persones i famílies. En plena època especu-
lativa per les dificultats per accedir-hi per 
preus prohibitius, avui perquè la crisi, tant 
severa que patim, ha comportat l’augment 
de l’atur i milers de persones viuen amb 
una situació límit que impedeix cobrir 
les seves necessitats bàsiques, com ara el 
pagament del seu habitatge habitual. Les 
polítiques d’habitatge són garantia, doncs, 
de cohesió social.
Des de l’any 2008, en què va esclatar la cri-
si, fins a dia d’avui, el nombre d’execucions 
hipotecàries a l’Estat espanyol ha superat 
amb escreix les 400.000. Per exemple, 
només en l’últim trimestre de 2012 s’han 
comptabilitzat, segons dades del Consell 
General del Poder Judicial (CGPJ), 19.324 
execucions hipotecàries a Espanya, i 
d’aquestes, 3.879 a Catalunya. Els Registra-
dors de la Propietat eleven la xifra anual a 
Catalunya en quasi 7.000.
I a banda hauríem de computar els desno-
naments que es produeixen per impaga-
ments de lloguer.
Són moments excepcionals i com a tals 
s’han de trobar solucions immediates 
i efectives, solucions reals als problemes 
que afecten a molts ciutadans/es o que els 
poden afectar.
Per això, ara més que mai, són indispensa-
bles polítiques que atorguin garanties reals 
als afectats per una situació d’insolvència 
de forma immediata i en el futur, per tal 
que no hi hagi cap família sense llar i cap 
llar sense família. Les mesures adoptades 
fins avui han estat insuficients per resoldre 
el problema.
Es fa necessari donar una segona oportu-
nitat a les famílies que van signar hipo-
teques amb clàusules abusives o van ser 
desnonades en un procés il·legal, segons 
la Sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea.
Per tot plegat, insistim en la necessitat de 
defensar un canvi legislatiu urgent, que 
adapti el marc legal a la realitat social i 
que doni respostes a les necessitats de les 
persones afectades.
Cal fomentar també el lloguer social, po-
sant l’estoc d’habitatges buits de Catalun-
ya que pertanyen a entitats bancàries en 
lloguer.

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

Davant el procés de transició nacional que està 
vivint el país des de fa un temps, liderat pel 
president Mas i el govern de Convergència i 
Unió, es poden fer moltes consideracions de 
caràcter sentimental i ideològic, totes elles molt 
legítimes si es plantegen des del punt de vista 
democràtic. Però hi ha una sèrie de xifres que 
parlen per si soles i que convé que tothom 
conegui:
- 16.409 milions d’euros és el dèficit fiscal que 
pateix Catalunya cada any: la diferència entre el 
que els catalans aporten a l’administració estatal 
i els serveis i inversions que rebem a canvi. 45 
milions al dia. O dit d’una altra manera, 2.251 
€ per persona a l’any.
- Catalunya ha estat aportant un 19,5 % del 
total dels ingressos de l’Estat, i en canvi, només 
ha rebut un 11 % dels recursos.
- Segons una resolució del tribunal constitu-
cional alemany, no es pot obligar una regió a 
aportar a l’Estat més del 4 % del seu PIB sense 
posar en risc la seva cohesió social. L’aportació 
de Catalunya és del 8 % del nostre producte 
interior brut.
- Des que el 1986 Espanya va ingressar a la UE 
(abans Comunitat Econòmica Europea), Europa 
li ha aportat a l’Estat espanyol 92.000 milions 
d’euros. En el mateix període, Catalunya ha 
aportat a l’entorn de 300.000 milions. Amb 
aquests diners es podrien construir 11 corre-
dors mediterranis.
- 11.000 milions d’euros és el que deu l’Estat a 
Catalunya. La xifra de la deslleialtat.
- 6.500 d’aquests milions són deute en infraes-
tructures: xarxa de rodalies, accessos viari i fe-
rroviari al Port de Barcelona, connexió del TGV 
amb l’aeroport i finalització del seu recorregut 
al pas per la frontera...
- Mantenir l’objectiu de dèficit del 0,7 % que 
ens vol imposar l’Estat espanyol per als pressu-
postos d’aquest any implicaria una retallada per 
part de la Generalitat de 4.000 milions d’euros. 
- Només cal sumar i restar les xifres anteriors 
per veure que resolent el problema del dèficit 
fiscal no caldria realitzar cap retallada.
- Per veure-ho més clar: amb els diners que su-
posa el dèficit fiscal català, es podrien construir 
11 centres educatius (4 M€) o bé 15 CAPs (3 
M€) diàriament. 
Davant la negativa permanent i rotunda de 
l’Estat espanyol a eliminar el dèficit fiscal català 
amb el concert econòmic, Catalunya necessita 
dotar-se d’estructures d’Estat com la hisenda 
pròpia i de sobirania política per prendre les se-
ves pròpies decisions: un Estat propi. Les xifres 
parlen per si soles, un Estat propi és sinònim de 
més benestar i més justícia social.

Àlex Sastre i Prieto
Regidor del grup municipal de CiU

Com cada any, el Primer de Maig es comme-
mora el Dia Internacional dels Treballadors, 
un dia festiu i al mateix temps reivindicatiu, 
que se celebra a la major part del món. 
En època de crisi, com la que estem vivint, 
són moltes les veus, envalentonades pels 
sindicats, que s’aixequen en contra del 
govern central a causa de les mesures que 
s’han produït i s’estan produint. Aquest tipus 
de reaccions són lògiques perquè ens toca 
de ple a tots, però al mateix temps, hem de 
racionalitzar el perquè. 
Sense entrar en detalls del passat, les mesures 
que s’estan prenent s’haurien d’haver pres 
abans; és a dir, a l’inici de la crisi, a l’any 
2007. Tot i això, no busquem excuses i serà 
el govern del PP qui ens tregui de la situació 
actual, sense oblidar que les actuacions que 
es duen a terme no depenen únicament de 
l’Estat espanyol, sinó també de Brussel·les, 
per bé o per mal. I això sembla que els sindi-
cats, sabent-ho, no ho volen tenir en compte.
Durant la dictadura vam tenir el sindicat 
vertical o monocolor; ara tenim els sindicats 
democràtics (?) que són els que han -o hau-
rien- de representar els treballadors. Per què 
l’interrogant a democràtics? Doncs perquè 
a l’hora d’exercir el dret a la vaga, també 
podem exercir el dret al treball, i els piquets 
informatius es converteixen en piquets 
coactius utilitzant la violència per fer tancar 
comerços i empreses.
Els sindicats majoritaris (UGT i CCOO) 
tenen un baix percentatge d’afiliació en 
comparació amb d’altres països, fet que de-
mostra la desafecció i la manca de confiança 
cap als líders sindicals així com a la mateixes 
institucions.
Hem de tenir en compte que l’actuació dels 
sindicats varia segons el partit que governa. 
Poques reivindicacions (les justes) mentre 
governa el PSOE i moltes, moltíssimes, quan 
govern el PP. Que farien alguns dels partits 
que es denominen d’esquerres si no tingues-
sin al darrera aquests sindicats?
Si als partits polítics, tot i estar amb control 
per part del Tribunal de Comptes i sotmesos 
a la Llei de Transparència, hi ha molta 
corrupció, que deu passar als sindicats que 
estan exempts d’aquest control?
Els sindicats, al ser institucions subvenciona-
des per l’estat, haurien de ser més transpa-
rents.

Fermí Gutiérrez Martínez
Portaveu del Grup Municipal Popular

PsCL’habitatge, 
un dret social

sindicats: un món 
desconegut

PP CiUParlen les xifres




